
JĘZYK-UMYSŁ-POZNANIE 

 

 

Kieleckie Towarzystwo Naukowe ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną, 

ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką JĘZYK-UMYSŁ-POZNANIE, która 

odbędzie się 11 października 2017r.  

Zaproszenie kierujemy do doktorantów zajmujących się językoznawstwem, 

literaturoznawstwem, historią i innymi kierunkami humanistycznymi oraz do 

studentów filologii, historii, pedagogiki, psychologii, logopedii, dziennikarstwa, 

teologii, socjologii, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych.  

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę między innymi na 

następujące zagadnienia:  

 

1. Uniwersalność a względność w aspekcie poznawczym, językowym  

i kulturowym. 

 

2. Wpływ języka na myślenie i myślenia na język. 

 

3. Wpływ cielesności na umysł i sposoby poznawania świata w aspekcie 

językowym. 

 

4. Biologiczne uwarunkowania języka i stylów poznawczych związanych z płcią, 

wiekiem i zaburzeniami rozwojowymi.  

 

5. Społeczne uwarunkowania języka zależne od wykształcenia, grupy społecznej  

i zainteresowań. 

 

6. Kulturowe uwarunkowania procesów tworzenia znaczeń językowych związane 

z wpływem środowiska zewnętrznego, normami zachowania, wierzeniami 

religijnymi itp. 

 

7. Kreowanie języka i kultury przejawiające się w literaturze, sztukach 

wizualnych, rytuałach społecznych i symbolice kulturowej. 

 

 



Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu, zachęcamy do 

zgłaszania własnych propozycji. 

 

Aspekty badań: 

antropologia, 

filologia, 

socjologia, 

filozofia, 

psychologia, 

komunikacja, 

retoryka, 

itp. 

 

Źródła: 

system językowy, 

różne źródła pisane od dokumentu do literatury pięknej, 

media 

Internet. 

 

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na różnorodność tematyczną młodych 

badaczy rozpoczynających swoje badania naukowe, wymiana spostrzeżeń  

i doświadczeń podczas dyskusji oraz zachęcenie studentów do podjęcia studiów 

doktoranckich.  

 

Informacje organizacyjne: 

1) Miejsce obrad: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Rynek 3, Kielce 

 

2) Prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z 

abstraktem do 1 września 2017 r. drogą elektroniczną na adres:   

doktoranci.ktn@gmail.com 

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Język. Umysł. Poznanie. 

O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy Państwa elektronicznie. 

 



 

3) Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 150 PLN w ramach, której 

zapewniamy: materiały konferencyjne, otrzymanie recenzowanej monografii 

naukowej, poczęstunki podczas przerw kawowych i obiad. Nie obejmuje ona 

kosztów podróży i zakwaterowania. Jako dowód uiszczenia opłaty 

konferencyjnej wystawimy rachunek.  

 

4) Prosimy, aby czas wystąpienia nie przekraczał 20 minut.  

 

5) Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konferencji Język, umysł, poznanie 

otrzymają e-mail 11 września 2017 r. wraz z numerem konta bankowego, na 

który należy dokonać opłaty. 

 

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które przekroczą 

ilościowe możliwości organizacyjne lub nie spełnią wymogów redakcyjnych. 

 

7) Teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  

w wieloautorskiej monografii naukowej. 

 

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji! 

 

Komitet Organizacyjny 

 


