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Tematem wiodącym II edycji Konferencji Dialog w języku i literaturze będzie po raz kolejny  

najważniejszy sposób interakcji międzyludzkiej, a więc dialog i jego przejawy w języku i 

literaturze. Zachęcamy Państwa do podjęcia tematów oscylujących wokół zagadnień 

związanych z językoznawstwem, socjolingwistyką, pragmatyką językową, psychologią, 

literaturą i kulturą, a także ukazujących potrzebę dialogu w klasie języka obcego i 

nawiązywaniu więzi dialogicznych pomiędzy nauczycielem i uczniem. Zapraszamy zatem 

Państwa do udziału w konferencji, w tym do wygłoszenia referatów (czas wystąpienia 20 min. 

+ 10 min. dyskusja) podejmujących tę problematykę w następujących sekcjach tematycznych: 

 społeczne aspekty teorii i praktyki dialogu 

 dialog jako podstawa skutecznej komunikacji 

 dialog międzykulturowy 

 dialog w literaturze 

 dialog jako płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego 

 dialog w rodzinie 

 dialog edukacyjny w procesie przyswajania i uczenia języka obcego 

 dialog w relacjach biznesowych 

 

http://dialogueconference.weebly.com/


Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że podczas II edycji Konferencji Dialog w 

języku i kulturze wykłady plenarne wygłoszą: 

 

Prof. Larissa Aronin z Oranim Academic College of Education w Hajfie (Izrael) oraz Trinity 

College w Dublinie (Irlandia) 

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Prof. AJD dr hab. Piort Mamet z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

  

Językiem konferencji jest język angielski i język polski. 

Termin nadsyłania zgłoszeń z propozycjami referatów/warsztatów wraz z abstraktami (200-

250 słów) upływa z dniem  30 marca 2017 roku. Informacja o akceptacji tematu 

referatu/warsztatu zostanie przekazana Państwu do 10 kwietnia 2017r. Zgłoszenia prosimy 

nadsyłać poprzez formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie (zakładka Rejestracja)  

http://dialogueconference.weebly.com/rejestracja.html 

 

W ramach II edycji Konferencji planuje się wydanie numeru specjalnego czasopisma English 

Insights – czasopisma wydawanego przez WS Humanitas oraz publikację dwóch monografii 

poświęconych problematyce dialogiczności w obszarach językoznawstwa, kultury oraz 

studiów literackich w wydawnictwie Springer. 

II edycja Konferencji Dialog w Języku i literaturze odbędzie się w hotelu Holiday Inn w 

Dąbrowie Górniczej.  

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 

koszty organizacyjne, oraz koszty publikacji. Wpłat (po uprzedniej akceptacji zgłoszenia) należy 

dokonywać na konto Wyższej Szkoły Humanitas: 

ING Bank Śląski o/Sosnowiec 

24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 

Tytuł przelewu: KONFERENCJA DIALOG 2017 + IMIĘ I NAZWISKO.  

 

http://dialogueconference.weebly.com/rejestracja.html


Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu. Dla wszystkich uczestników 

Konferencji, którzy chcieliby skorzystać z noclegu w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej 

przygotowano specjalne rabaty. Informacje o noclegu zostaną przekazane wraz z informacją 

o akceptacji zgłoszenia.   
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