Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Płocku

I Międzynarodowa Konferencja Online

Nowy Wymiar Filologii
Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura
13 – 19 kwietnia 2015
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Międzynarodową Konferencję Online Nowy
Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura organizowaną przez Instytut
Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 19 kwietnia 2015, a jej celem jest stworzenie forum
dla nauczycieli, badaczy, naukowców, a także studentów służącego wymianie poglądów,
przemyśleń, prezentacji wyników prowadzonych badań w odniesieniu do różnorodnych
tematów dotyczących pojawiających się w tytule konferencji języków, literatury,
językoznawstwa, kultury.
Konferencja ta jest nową odsłoną odbywających się w latach poprzednich spotkań
Z Warsztatu Filologów, jednak tegoroczna edycja przyjęła nową, innowacyjną formę.
Artykuły przesłane przez Państwa zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji
www.newdimensionsofphilology.pwszplock.pl
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zarejestrowanych uczestników w terminie 13 – 19 kwietnia 2015. Każdy zarejestrowany
uczestnik otrzyma swój login i hasło, które umożliwią mu dostęp do publikowanych
artykułów oraz wymianę poglądów i opinii w formie forum dyskusyjnego, znajdującego się
pod każdym artykułem. Ponieważ zarówno lektura artykułów, jak i wzięcie udziału
w dyskusji będzie możliwe w dowolnym momencie w podanym wyżej okresie, mamy
nadzieję, że tego typu forma konferencji będzie dla Państwa dogodna i umożliwi włączenie
się w tok konferencji w najbardziej odpowiadającym Państwu terminie. Z racji tego, że
Konferencja w nowej formule organizowana jest po raz pierwszy, udział w niej jest bezpłatny.
Wszystkie artykuły zaprezentowane na konferencyjnej stronie internetowej zostaną
następnie opublikowane w formie recenzowanego tomu pokonferencyjnego. Każdy
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o zaprezentowaniu referatu.
Zapraszamy do przesyłania drogą elektroniczną referatów, które mogą mieć formę
tekstową w formacie MS Word, nagrania video lub prezentacji PowerPoint z nagranym

komentarzem głosowym zapisanej w formacie video. W każdym przypadku prosimy
o podanie tytułu referatu, nazwiska/nazwisk autora/autorów oraz afiliacji. W przypadku
materiałów w języku polskim, prosimy o przesłanie streszczenia w języku angielskim (max.
300 słów). Językiem konferencji będzie język angielski i język polski. Na stronie konferencji
zostaną umieszczone te wystąpienia, które uzyskają akceptację recenzentów, a o uzyskaniu
tejże akceptacji autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Poniżej podajemy jedynie przykładowe zakresy tematyczne, których mogą dotyczyć
referaty:
o akwizycja języka
o analiza językoznawcza
o analiza literaturoznawcza
o aspekty kulturowe
o badania korpusowe
o język a rynek pracy
o język we współczesnym świecie
o najnowsze teorie nauczania języka
o nowe spojrzenie na tradycyjne zagadnienia metodyczne
o pragmatyka
o programy nauczania
o psycholingwistyka
o rola elementów kultury w rozwoju języka
o rozwój języka
o semantyka
o socjolingwistyka
o translatoryka
o uczenie się języka, itp.
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Ważne daty:
Zgłoszenie udziału – do 28.02.2015 (formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji)
Przesłanie referatu – do 15.03.2015
Informacja o przyjęciu referatu – do 31.03.2015
Referaty oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres
a.dlutek@pwszplock.pl.
Mamy nadzieję, że konferencja odbywać się będzie cyklicznie stając się platformą do
spotkań oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianych języków,
literatury, językoznawstwa, kultury.

Serdecznie zapraszamy.
Komitet Organizacyjny

