
 

 

Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego 

Krosno 13-15 września 2023 r 

Temat wiodący: 

Stosowane językoznawstwo kognitywne: Myślenie i działanie 

Przez pół wieku swojej historii językoznawstwo kognitywne doczekało się szeregu szkół ze 

swoimi mistrzami, ogromnego rozwoju teorii i terminologii,  powstały podręczniki, 

prowadzone są uniwersyteckie kursy podstawowe i specjalistyczne, które weszły do kanonu 

nauczania językoznawstwa. Można przy tym nawet powiedzieć, że stało się międzynarodową 

szkołą myślenia o historii i teraźniejszości języka, o procesach zmian językowych, jego 

figuratywności. Systematycznie zaczęło rozszerzać swoje zainteresowanie od zdania do 

dyskursu i poetyki, w stronę multimodalności, multimedialności i korpusowości badań, jak też 

rozszerzać się poza język angielski i języki indoeuropejskie. Źródłem jego sukcesu jest przy 

tym przyswojenie dotychczasowych dokonań badań nad językiem i próba stworzenia 

jednorodnego, a zarazem policentrycznego podejścia.  

W tej edycji konferencji proponujemy zastanowić się nad praktycznymi zastosowaniami 

odkryć językoznawstwa kognitywnego zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym oraz w badaniach 

nad dyskursem publicznym. Zachęcamy również do nadsyłania zgłoszeń na inne tematy z 

zakresu językoznawstwa kognitywnego. 

Terminy 

Termin przesłania abstraktów: 10 maja 2023 r 

Informacja o przyjęciu referatu: 30 maja 2023 r.  

Termin rejestracji (wnoszenia opłat konferencyjnych): 30 czerwca 2023 r. 

Opłaty konferencyjne: 

regularna 650 zł 

członkowie PTJK – 550 zł  

doktoranci – 350 zł 

uczestnicy z Ukrainy – bez opłaty 

Wykładowcy plenarni 

Prof. Lera Boroditsky, University of California, San Diego, USA  

Prof. Neil Cohn, Tilburg (Visual Language Lab), Holandia 

Prof. Vasyl Starko, Ukrainian Catholic University, Ukraina 

Prof. Peter Stockwell, University of Nottingham, UK 

Prof. Iwona Kraska-Szlenk, Uniwersytet Warszawski  

 



Strona konferencji 

https://kpu.krosno.pl/fa/jezykoznawstwo-kognitywne-w-roku-2023 

Komitet Organizacyjny 

dr hab. prof. PANS Władysław Chłopicki 

dr Anna Rewiś-Łętkowska 

dr Ewa Rusek 

dr Anna Wyrwa 

dr Joanna Ziobro-Strzępek 

Miejsce konferencji 

Instytut Humanistyczny, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie,  

ul. Kazimierza Wielkiego 4-8, 38-400 Krosno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kpu.krosno.pl/fa/jezykoznawstwo-kognitywne-w-roku-2023


 

 

Conference of the Polish Cognitive Linguistics Association 

Krosno, Poland,  13-15 September, 2023 

Leading theme: Applied Cognitive Linguistics: Thought and Action 

For half a century of its history, cognitive linguistics has achieved the status of a separate 

linguistic approach: it has a number of schools with its leaders, it has developed theory and 

terminology, there are numerous textbooks and university courses devoted to CL. Cognitive 

Linguistics has become an international school of thinking about the history and present of 

language, about the processes of linguistic change, its figuration patterns. It systematically 

began to expand its interest from the sentence to discourse and poetics, towards multimodality, 

multimediality and language corpora, extending its scope beyond English and Indo-European 

languages. The source of its success has been the assimilation of historical achievements of 

linguistic research and the attempt to create both a uniform and polycentric approach.  

In this edition of the conference we propose a focus on the application of Cognitive Linguistic 

discoveries in the context of language teaching and in the analysis of public discourse. Needless 

to say abstracts on other topics related to CL are also welcome. 

Dates 

Deadline for submitting abstracts: 10 May 2023 

Notification of the abstracts acceptance: 30 May 2023 

Deadline for registration (payment of conference fees): 30 June 2023. 

Conference fees 

regular PLN 650 

PCLA members – PLN 550 

PhD students - PLN 350 

participants from Ukraine – free of charge 

Plenary lecturers 

Prof. Lera Boroditsky, University of California, San Diego, USA 

Prof. Neil Cohn, Tilburg (Visual Language Lab), The Netherlands 

Prof. Vasyl Starko, Ukrainian Catholic University, Ukraine 

Prof. Peter Stockwell, University of Nottingham, UK 

Prof. Iwona Kraska-Szlenk, University of Warsaw, Poland 

 

 



Conference page  

https://kpu.krosno.pl/fa/en/cognitive-linguistics-in-the-year-2023/ 

Organizing team: 

dr hab. prof. PANS Władysław Chłopicki 

dr Anna Rewiś-Łętkowska 

dr Ewa Rusek 

dr Anna Wyrwa 

dr Joanna Ziobro-Strzępek 

Conference venue 

Instytut Humanistyczny, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, 

ul. Kazimierza Wielkiego 4-8, 38-400 Krosno 

 

https://kpu.krosno.pl/fa/en/cognitive-linguistics-in-the-year-2023/

