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PROBLEMATYKA: 

Planowana konferencja naukowa kontynuuje serię wcześniej zainicjo-

wanych międzynarodowych okrągłych stołów dotyczących lingwi-

stycznej problematyki dyskursu (Discourse-Analysis Round Table — 

D-ART); poprzednie spotkania odbyły się w Mińsku (w 2009 r.), w 

Wilnie (w 2010 r.) oraz w Opolu (w 2011 r.).  

Lingwistyka dyskursu (dyskursologia) jest nowym kierunkiem na-

uk o języku, szeroko reprezentowanym dziś w światowej praktyce 

badawczej, zarówno w projektach naukowych, jak i w publikacjach. 

Do aktualnych zadań w tej dziedzinie, uwzględnianych w problematy-

ce naszej konferencji, należy zaliczyć takie jak: 

 integracja społeczności naukowej, zwłaszcza przy uwzględnieniu 

różnego (filologicznego, tekstologicznego, komunikatywistycz-

nego i in.) pochodzenia badaczy dyskursów, a także umiędzyna-

rodowienia badań i różnic uwarunkowanych narodowymi trady-

cjami naukowymi;  

 konwencjonalizacja i standaryzacja metajęzyka oraz typów kate-

goryzacji badanych obiektów;  

 operacjonalizacja idei naukowych oraz modeli teoretycznych. 

Program konferencji będzie przewidywał kilka okrągłych stołów:  

 1. dzień: trzy okrągłe stoły — z dyskursologii i komunikatywistyki, 

a także nt. „Nowa generacja badań: postawienie problemów i po-

szukiwanie rozwiązań” — z udziałem młodych badaczy; 

 2. dzień: wykłady zaproszonych specjalistów + dyskusja; 

 3. dzień: wspólny okrągły stół na temat aktualnych problemów 

lingwistyki dyskursu oraz lingwistyki komunikacyjnej  

 4. dzień: posiedzenie Komisji Lingwistyki Dyskursu przy MKS 

— omówienie projektów naukowych.  

P r z e w i d u j e  s i ę  o p u b l i k o w a n i e  t o m u  p o k o n f e r e n c y j n e g o .  

Koszty związane z udziałem w konferencji pokrywają jej uczestnicy. 

Składka konferencyjna wynosi 550 zł (ok. 135 euro), dla pracowni-

ków i doktorantów UWM w Olsztynie — 200 zł. Powyższa kwota 

obejmuje: wyżywienie (obiady) w dniach 25-27 czerwca; zamieszka-

nie w 1-, 2- lub 3-osobowych pokojach gościnnych w kampusie UWM 

w Kortowie; kolację uroczystą w dniu 27 czerwca; wydanie tomu po-

konferencyjnego; materiały konferencyjne.  

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do udziału 
w konferencji do 30 stycznia 2014 r. For-
mularz zgłoszenia jest w załączeniu. 

Konferencja odbędzie się w Olsztynie, w 

kampusie Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, który należy do 

najpiękniejszych ośrodków akademickich 

w Polsce i Europie. Na terenie kampusu, 

poza obiektami dydaktycznymi, znajdują 

się dwa jeziora (jedno z plażą i wypoży-

czalnią sportu wodnego), park leśny, sta-

dion, basen, stadnina koni, ultranowocze-

sne Centrum Akwakultury i Inżynierii 

Ekologicznej z unikatową hodowlą roślin 

energetycznych na dachu. 
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                    PODPIS  

Informujemy, że podane przez Pana/Panią informacje zostaną wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 

dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r., nr 1 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych ma cha-

rakter dobrowolny i przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania. 

 


