
Plenary speakers and titles: 

Dawn Archer, University of Central Lancashire 

Marcel Bax, University of Groningen 

Jonathan Culpeper, Lancaster University 

Daniel Kádár, University of Huddersfield 

Irma Taavitsainen, University of Helsinki 

Fees: 

Early registration (until 01-April-2014): 20 euro (80 PLN) 
Late registration (following the above date): 30 euro (120 
PLN) 

Social programme: 

Guided tour of Poznan: 10 euro (40 PLN) 
Conference dinner: 20 euro (80 PLN) 

1st Poznañ Historical Sociopragmatics 
Symposium 
(PHSS 2014) 

2nd Call for Papers 

Recent advances in historical pragmatics and historical sociopragmatics 
have clearly delineated the focus of these areas on contextualised 
interaction-oriented micro and macro studies based on the linguistic 
evidence from the past. In particular, historical (im)politeness/facework 
and ritual as well as specific discourse domains, such as the 
courtroom, medical discourse and epistolary texts have received a lot 
of attention. Historical sociopragmatics has also prompted significant 
paradigm shifts in historical linguistics, among others, by 
foregrounding the importance of a new unit of analysis: the community 
of practice derived from the contemporary discursive framework. 
Nearly two decades that have passed since Andreas jucker's seminal 
publication (Historical Pragmatics 1995) provide an excellent 
opportunity for inviting researchers in the area to join us in Poznan for 
a symposium devoted to the most recent advances in the discipline. 
The symposium will host contributions falling within the scope of 
historical sociopragmatics, and involving interactive data and settings. 

Location: 
Poznat, Poland 

Organiser: 
Faculty of English, Adam Mickiewicz University 

Contact Information: 
Matylda Wlodarczyk 
wmatylda@wa.amu.edu.pl  

Meeting Dates: 
The 1st Poznañ Historical Sociopragmatics Symposium will be held from 
15-May-2014 to 16-May-2014. 

Abstract Submission Information: 
Abstracts can be submitted until 28-Feb-2014 via email. Please send your 
abstract proposals (c. 300 words) to phss2014 wa.amu.edu.pl  
Authors will be notified of acceptance after 01-Mar-2014. 

mailto:wmatylda@wa.amu.edu.pl
http://phss2014wa.amu.edu.pl
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Instytut Filologii Obcych, Wydzial Filologiczno-Histoiyczny 
Akademii im. Jana Dtugosza w Czcstochowie 

oraz 
Poiskie Towarzystwo Jçzykoznawstwa Kognitywnego 

maji zaszczyt zaprosié na miçdzynarodowi konferencjc 

jçzykoznawstwo kognitywne w roku 2014 
Czçstochowa, 15-16 wrzenia 2014 

Komitet organizacyjny 
prof. AJD dr hab. Boguslaw Bscrwiacaonek 
dr Kataravna Rokoszewska 
dr Karoliria Krawcak 
dr Zbigniew Kopc 
mgr Anna Skowron 

Komitet naukowy 
prof. dr hab. IfEbieta Górska 
prof dr hab. Krystyna Waszakooa 
prof dr hab. EBbieta Tabakowska 
prof i\HE dr hab. Kamila Turewica 
prof. dr hab. I lenryk Kardela 
prof. A1) dr hab. Boguslaw Bicrwiacaonek 

Wykadowcy plenarni 
prof. Dick Gecracrts  athoheke Universiteit Leuven, Be1gia 
prof. Zoltan Kds ecses (Eorvbs Lorind University, Budapest) 
prof. AEI I dr hab. Kamila Turewica (Akademia Ilumanistycano - Ekonomjczna, Lód) 
prof. dr hab. I lenryk Kardela (Uniwersytet im. Macn Curie-Ski odowskicj, Lublin) 
dr hab. Agniesa.ka Mikoiajcauk (Uniwersytet Warszawski 

Chociaz nasce To\sarzystsso skupia glownie jczykoznawc6w, zaprascamy równicz 
kulturoznawcOw, iiteraturoanawców, psychologów, filoaofów oral badaczy sztucznej intelgeneji, 
którzy chcichby zaprczentowac so ojc badania a zakresu jçzykoznawstwa kognityo flego 1 dziedzin 
pokrewnych, takich jak poeryka kognityona, psychoiogia kognitywna, antropologia kognitywna 1 
nauki 0 poznaniu. Chciehbymy, aby na konferencji znalaaiy sic wystapienia pracdstawiajacc 
najnowszy dorobek poiskiego 1 iwiatowcgo jçzi'koznaostwa kogmrvsvnego. 

Jednoczeinic informujemy, ze w tym roku planujemy org-anizaciq sesji tematycznych. 
Poniewa2 sesje te wymagajit organiaatorow, któray je proponuj4 I koord1'nuj4, prosirny - awlaszcaa 
osoby a duym autorytetem naukowym i dorobkiem w ;akieji dziedainie jy.ykoznawstsva 
kognitywnego, o aglaszanie propoavcjl sesjl tcmatycznych w rerminse do 31 marca 2014. 

Zn s'sojej strony doIoymy ssszclkich starad, aeby najlepsze \vystitpicnia ukazaiy SIQ iv 
formic pubhkacp w yzvku angiciskina. 

WAZNE INFORMACJE 

Jczyki konferencji: j qzyk poisE i tzyk angieiski 

Forma prezentacji: referat (20 mrnut + 10 minut dyskusji) 

Termin przyjmowania zgoszeñ: 
Zgloszcnia, wypelnionc na karcic aglosced, wraz zc strcszczcnlem (do 250 slow me licac 
bibhografii) rialezy przeslail drogs, elektr mczni na adres rokosaewska.katarzyna gmail.com  do 
14.04.2014 r. Zawiadonaienia 0 akceptac;i referatów praez Komitet Naukoivy Konfcrcncji 
zoseanarozeslanc do 12.05.2014r. 

Koszty uczestnictwa 
Oplata konferencyjria obejmu;c koszty organizacyjnc, materialy konfcrcncvjne, pracrisy kawowe, 
obiady oraz uroczvsry kolac;ç 15 wrzeinla 2014r. Oplata ole obejmuje zakwaterossarua. 
WysokoM oplatv aalez) od tcrrninu re;estracjl: 
Wczesna rejestracja (do 30.06.2014r.): 350 PLN lub 100 Euro 
(250 PLN lub 60 Euro dia doktorantOo) 
POna rejestracja (01.07. —1.09. 2014r.): 450 PLN lub 120 Euro 
(300 PLN lub 70 Euro dia doktorantOw) 
Rejestracja w dniu rozpoczecia konferencji: 500 PLN lob 150 Euro 
(350 PLN lub 100 Euro dia doktorantOw) 
Optatç konferencyjn4 nalEy praclail na numer konta: 
Raiffeisen Bank Polska SO. 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 
Dia przelewow aagranicznych: 
IBAN: PL23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 
SWIFT (BIG): RCBWPL1W 
Z dopiskiem ,,KonferencjaJK20l4 - I mic Naawisko" 
Dane odbiorcy: .\kadernia im. Jana Diugosza w Czçstochowic, iii. \Vaszyngtona 4/8, 
42.200 Czçstochowa, NIP 573-011.67-75 

Zakwaterowanie 
Zakwaterowanie we wiasnym zakresic lub w miejscach wskazanych przez organlaatorów 
(dostcpnc na stronie konfercncji wsvw.;k2014.aid.czest.pi). 

Waine daly 
Termin zglasaania propozycji sesjl tematycznych: 31 marca 2014. 
Ostatcczny termin ski adania propozycji wystcjpicA: 14.04.2014 r. 
Roacslanie zawiadomied o akceptacji refcratOw: 12.05.2014 r. 
Wcacsna rejcstracja i opiata za konfcrcncjç: do 30.06. 2014 r. 
Ostatecany tern- in wnlcsienla oplaty konferencvjnej: 01.09.2014 r. 

http://rokosaewska.katarzynagmail.com


Jçzykoznawatwo kognitvwne w mku 2014 
Czçstochowa, 15-16 wr.cnia 2014 

Instytut Fiologii Obcych, Wvdzial Fiologiczno-Historyczny 
Akademii im. Jana Dlugosza w Czcstochowie 

oraz 
Poiskie Towarzystwo Jczykoznawstwa Kognitywnego 

FORMULARZ UCZESTNICTWA 

linac i nazwisko 

lytul naukowy 

InStytuCja 

Adres 

Telcfon 

E-mail 

Itu1 referatu 

Potrzebnv sprzct 

I! 
DANE DO FAKTURY 

Inuç i naz\vlsko_________________ 

Nazwa Instytucji 

NIP Instytucji 

Adres Instytucji 

Adres, ins który przeslad fakiurç F 



WORD&IMAGE CROSSOVERS 

5th English Literary Meeting in Bydgoszcz 

An international and interdisciplinary conference 
29-30 September 2014, 
Department of English, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

Laurence Sterne, Tristram Shandy 

This conference will explore the possible interactions between word and image in literature and its 
adaptations and visual translations. We welcome examinations of both traditional and experimental 
forms of word and image crossovers with an emphasis on the visual aspect. 

To stimulate lively discussions and an exchange of ideas between scholars working within specific 
research areas we suggest that the conference presentations are arranged within clearly defined 
sections that include but are not limited to: 

I/ illustrated fiction/non-fiction, 

2/ picturebooks, 

3/ comics, graphic novels, 

4/ adaptations of literary works (film, performing arts, video games, other types of visual 
translation) 

51 experimental literature, literature and new media (interactive litcratuee, digital poetry, hypertext), 

6/ visual poetry (concrete, shape poetry) 

Please submit an abstract of 300 words for twenty-minute papers (with the title of the conference 
section clearly indicated) and a short CV to wordimagecrossovers(/kamail.com  no later than I 
February 2014 for consideration. Participants will be notified by 15 "  March 2014. 

Visit us at: 
httos://sites.googlc.com/site/wordimagecrossovers/home  

Conference organisers: 

Dr Jakub Lipski 
Dr Pawcl Schreiber 
Dr Magdalena Sikorska 
Dr Katarzyna Smyczynska 
Mgr Marcin Czamota 
Mgr Joanna Malicka 
Mgr Anna Slonina 



Szanowni Pañstwo! 

Wydzial Jçzyków Obcych KOHPI im. 
Tarasa Szewczenki (Ukraina) zaprasza do 
wziçcia udzialu w czwartym wydaniu 
corocznego  zbioru prac naukowych 
Krzemienieckie studia komparatystyczne 
(ISSN 2311-262X). 

Celem zbioru prac naukowych jest 
wymiana  pog14d6w literaturoznawców 
w ramach wspólczesnych badañ zjawisk 
literackich w aspekcie komparatystycznym. 
W trakcie korespondencyjnej dyskusj i 
zostanft rozstrzygniçte aktualne problemy: 
1. Teoretyczno-metodologiczne problemy 
wspólczesnej komparatystyki. 
2. Prównawczo-typologiczny i genetyczno-
kontaktowy aspekt komparatystyki. 
3. Porównawcze literaturoznawstwo w cza-
sie i przestrzeni. 
4. Komparatystyczna poetyka i genologia. 
5. Interdyscyp1inamo6 w literaturoznaw-
stwie porównawczym. 
6. Komparatystyczne podejcie w tiuma-
czeniach i lingwistyce.  

2. Przedstawienie wydarzeñ pierwszej wojny 
wiatowej w literaturze piknej. 

3. Pierwsza wojna gwiatowa oraz twórcze 
biografie pisarzy. 
4. Temat wojny i pokoju" w literaturze. 
5. Retoryka wojny w tekcie literackim: 
przeszIoé a wspóIczesnoé. 

Planowany termin wydania zbioru prac na-
ukowych - listopad 2014 r. 

Wszystkie pytania dotyczce publikacji 
proszç kierowaé do redaktora naukowego De-
nysa Czyka (dennys@meta.ua  I  deny-
schyk@ukr.net). 

NAJWANIEJSZE DATY: 
1.06.2014 r.— ostatni termin wysylania 

artykulów i informacji o autorach. 
15.06.20 14 r.— ostatni termin powiadomienia 
autorów o przyjçciu artykulów do publikacji. 

30.06.2014 r. - ostatni termin oplaty za 
wydanie artykulów. 

1-30.12.2014 r. - wyslanie zbioru do autorów 
i bibliotek. 

Krzemieniecki Obwodowy 
Humanistycznie-Pedagogiczny Instytut 

imienia Tarasa Szeweczenki 

Wydzial Jçzyków Obcych 

Zbiór prac naukowych 

KPEMEHEIhKI 
KOMIIAPATIIBHI CTYI 

KRZEMIENIECKIE 
STUDIA 

KOMPARYTYSTYCZNE 

Osobny rozdzial zbioru, Pierwsza wojna 
swiatowa w literaturze piçknej, zostanie 
powiçcony stuleciu wybuchu I wojny 
wiatowej (1914-1918). 

Wydanie 4 

Proponujemy nastçpujftce tematy: 
ISSN 2311-2621 

1. Swoistoé gatunku i stylu utworów p0- 2014 
wiçconych pierwszej wojnie wiatowej. 

mailto:deny-schyk@ukr.net
mailto:deny-schyk@ukr.net


WYMAGANIA DO ARTYKULOW: 
Edytor tekstu MS Word kazda wersja, 

rozmiar A4 (ksiakowy); parametry strony: 
wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka 
Times New Roman, akapit 1,25 cm, interli-
nia pojedyncza, rozmiar czcionki glównej 
czçci tekstu - 14; na górze pierwszej strony 
(z lewej strony) - UKD; w prawym rogu - 
imiç i nazwisko autora; p0 odstçpie jedne-
go wersu - tytul duzymi literami p0 srodku 
strony; P0 odstepie jednego wersu - g!ówny 
tekst artykulu. 
2. Dia cytatów naley stosowaé nawiasy 
kwadratowe. W nawiasach kwadratowych 
stosowanych w tekcie artykulu naley 
podaé numer pozycji w licie wykorzysta-
nej literatury, torn i stronç: [8, s. 56-57]. Je- 
eli cytuje sic od razu kilka 2r6del, ich nu-

mery powinny bye rozdzielone rednikiem: 
[1; 3].  Cytaty z artykulów naukowych, mo-
nografii itp. pOwinny bye podane w cudzy-
slowie. Uwagi (na dole strony Tub w koñcu 
glównego tekstu) sq niedopuszczalne. Strony 
nie powinny bye numerowane. Sredni roz-
miar publikacji - 15-20 tys. drukowanych 
znaków (7-10 kartek). Artykuly mniejsze 
niz 15 tys. znaków nie bqd4 rozpatrywane. 
3. Na koñcu artykulu p0 odstçpie jednego 
wersu na1ey podaC w porzftdku alfabetycz-
nym listç wykorzystanej literatury (nagló-
wek - Bibliografia). Najpierw na1ey wy-
mienié literaturç napisanft cyrylicq, a potem 
alfabetem laciñskim. 

4. Po licie wykorzystanej literatury p0 odstç-
pie jednego wersu naley umiecié adnotacjç 
i kluczowe slowa w jçzyku angielskim (roz-
miar czcionki - 12). Adnotacja zawiera imiç, 
nazwisko autora (autorów), pelnft nazwç arty-
kulu oraz streszczenie jego treci. 

Oprócz artykulu naley wyslaC osobny plik 
zawierajftcy informacjç o autorze (autorach): 
nazwisko, imiç, stopieñ i tytul naukowy (jeeli 
jest), stanowisko, miejsce pracy, telefon kon-
taktowy, adres domowy, wiasny e-mail (obo-
wiizkowo!). 

WIADOMOSCI 0 AUTORZE 

Imiç i nazwisko________ 

Stopieñ naukowy 

Tytul naukowy 

Stanowisko  

Miej see pracy 

Telefon  

Adres dia korespondencji 

e-mail 

Artykuly (proszc nazywaC plik nazwiskiem 
pierwszego autora) oraz wiadomoci o autorze 
(autorach) naley wysylaé na e-mail: 

comparative—studies@ukr.net  

Jçzyki robocze zbioru - ukraiñski, pc 
ski, rosyjski, angielski, niemiecki. 

Numer konta bankowego, na który nat 
y wnieC oplatç za artykul bcdzie  wyslar 

tylko p0 potwierdzeniu jego przyjçcia d 
druku (wysokoC oplaty 4 USD za stronç) 

Koszty zwiftzane z publikacjft artyku 
zawieraJ4 wysokoC oplaty za przesyl 
jednego zbioru autorom (wspólautorzy d( 
datkowo pokrywaJ4 koszt wydania zbioi 
i przesylki). 

Temat artykulu musi bye aktualny, a 
tykul wczeniej nie publikowany. 

Redakcja ma prawo odmowy publikac 
artykulów nie odpowiadaj ftcych tematov 
zbioru oraz potrzebujcych technicznego lu 
powaznego stylistycznego redagowania. 
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