Kraków, 8 grudnia 2014 r.
Szanowni Państwo!
W dniach 22-23 września 2014 r. odbył się w Krakowie LXXII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego poświęcony tematowi Ciągłość i zmiana w języku i
językoznawstwie. W związku z zakończeniem kadencji Walne Zgromadzenie wybrało nowy
Zarząd PTJ w skład, którego weszli:
Przewodniczący: prof. Krystyna Kleszcz - Uniwersytet Śląski
Zastępca przewodniczącego: prof. Małgorzata Nowakowska - Uniwersytet Pedagogiczny
Sekretarz: dr Ewelina Grześkiewicz - Instytut Języka Polskiego PAN
Skarbnik: prof. Elżbieta Chrzanowska -Kluczewska - Uniwersytet Jagielloński
Członkowie:
prof. Aleksander Kiklewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. Adam Przepiórkowski - Instytut Podstaw Informatyki PAN
prof. Piotr Stalmaszczyk - Uniwersytet Łódzki
prof. Krystyna Waszakowa – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Włodzimierz Wysoczański - Uniwersytet Wrocławski
Przeprowadzono także wybory do Komisji Rewizyjnej na lata: 2014-2020 w jej weszli:
Przewodniczący: dr hab. Mirosława Mycawka - Uniwersytet Jagielloński
Członkowie:
dr hab. Rafał Górski - Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Katarzyna Kwapisz- Osadnik - Uniwersytet Śląski
dr hab. Andrzej Moroz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab Mirosława Siuciak- Uniwersytet Śląski
Ustalono również miejsce i czas przyszłorocznego zjazdu, postanowiono, że odbędzie się on w
Kielcach.
Serdecznie zapraszamy na LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,
który odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 r. (poniedziałek – wtorek) w Kielcach w
Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W trakcie zjazdu
organizatorzy przewidują wystawę książek oraz zwiedzanie wybranej atrakcji turystycznej
znajdującej się w regionie świętokrzyskim.
Proponowana przez nas problematyka zjazdu to:

Granice interpretacji lingwistycznej
W przekonaniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego temat ten daje bardzo
szerokie możliwości, obejmuje modną dziś interdyscyplinarność, a jedynym ograniczeniem jest
pytanie o specyfikę lingwistyki wobec innych dziedzin nauki, nawet jeśli przedmiot
zainteresowania jest ten sam. Oczekujemy zatem zgłoszeń z zakresu neurolingwistyki,
psycholingwistyki, socjolingwistyki, referatów o problematyce komunikacyjnej, o związku
między informatyką a lingwistyką itp. Nie wymieniamy wszystkich styków lingwistyki z innymi
naukami, bowiem doświadczenie uczy, że inwencja badaczy języka nie ma granic. W centrum
zamierzamy postawić pytanie: Jak ma się lingwistyka wobec innych dyscyplin naukowych? To
oczywiste, że powinno się korzystać z innych nauk, ale też naszym obowiązkiem winna być

troska o autonomię dyscypliny, którą uprawiają członkowie Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego. Ważnym problemem wydają się również ramy naukowe tzw. lingwistyki
stosowanej, np. logopedii, kultury języka, glottodydaktyki. Wynikające z działalności
językoznawczej praktyczne korzyści powinny być oparte na mocnych podstawach teoretycznych,
wówczas stosowalność lingwistyki uzyska większą wartość, a także – większą siłę
oddziaływania.




Poza obradami plenarnymi i w sekcjach planujemy również sesję plakatowo-multimedialną, w
trakcie której będzie można zaprezentować:
badania zespołowe realizowane w różnych ośrodkach naukowych,
badania indywidualne i in.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów i prezentacji w ramach
sesji plakatowej, których streszczenia zostaną skierowane do recenzji. Do 30 kwietnia 2015 r.
będzie ogłoszona lista przyjętych wystąpień i wstępny program zjazdu.
Zgłoszenia wystąpień wraz ze streszczeniami (przygotowanymi według załączonego wzoru)
prosimy przesyłać do 15 lutego 2015 r. na adres mejlowy: ptj@civ.pl.
Informujemy także, iż językiem obrad jest język polski, ale wygłoszone podczas zjazdu referaty
mogą być złożone do druku w „Biuletynie PTJ” (czasopiśmie punktowanym) również w języku
obcym.
Pełna opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTJ wynosi 300 zł, dla członków
PTJ i doktorantów – 150 zł, natomiast honorowi członkowie są zwolnieni z opłaty.
Dalsze szczegółowe informacje na temat zjazdu zostaną umieszczone na naszej stronie
http://www.ptj.civ.pl oraz na stronie IFP UJK http://www.ujk.edu.pl/ifp/ i przesłane w
następnym komunikacie.
Przy okazji dziękujemy za regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich.
Niestety, większość członków PTJ ma zaległości. Prosimy o wpłaty na konto PTJ:
PKO BP I Oddział Kraków ul. Wielopole 19 nr: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082.
Przypominamy, że wysokość składki od 1.01.2015 wynosi 90 zł i taka kwota (za dany rok)
według statutu powinna być wpłacona do końca I kwartału bieżącego roku. Członkowie, którzy
mają zaległości za lata 2011-2012, będą wykreśleni z PTJ (zgodnie ze statutem). Osobom, które
nie opłacają składek dłużej niż dwa lata, członkostwo może być przywrócone po uregulowaniu
zaległości (w latach poprzednich składka wynosiła 75 złotych).
Szczegółowych informacji o zgłaszaniu kandydatur na nowych członków PTJ prosimy szukać
pod adresem: http://www.ptj.civ.pl/content/view/6/32/.
Z wyrazami szacunku
Zarząd PTJ

