
 

          

      

III Międzynarodowa Konferencja 

Badania porównawcze nad językiem i kulturą – House or Home ? Płynność i 

redefinicja. 

21-22 września 2023 

Poznań 

 
Instytut Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia 

udziału w III Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i 

kulturą, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 r. w Poznaniu pod hasłem House or 

Home ? Płynność i redefinicja. 

 

Celem konferencji jest spojrzenie na problematykę badań porównawczych w obszarze 

językoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze oraz nauk społecznych. Szerokie 

spektrum poruszanych zagadnień zarysuje stan obecnych badań nad kulturą i zachęcać będzie do 

dyskusji dotyczącej ich przyszłości. Konferencja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań 

obejmujących różne języki i kultury.   

 

Tegoroczny podtytuł konferencji – House or Home ? Płynność i redefinicja dotyczy zmian 

zachodzących w kulturze XXI wieku związanych z nowymi odczytaniami, zdawałoby się, 

pierwotnych, doskonale znanych pojęć związanych z domem, mieszkaniem, ojczyzną, 

poszukiwaniem „swojego miejsca”. Nawiązuje on również do kwestii coraz większego 

zainteresowania designem, architekturą, nowym podejściem do idei „domu”. 

 

 

Przewidujemy prezentację 20-minutowych referatów obejmujących następujące obszary: 

 

Językoznawstwo 

 

• płynność i redefinicja pojęcia domu w tłumaczeniu 

• wpływ migracji na język 

• polityka językowa, język przestrzeni publicznej w obliczu migracji i nacjonalizmu 

• językowe wyznaczniki tożsamości 

• kreowanie tożsamości w mediach 

• design i architektura w leksykografii  

• język branżowy designu i architektury 

 

Sztuka i literatura 

 

• płynność i redefinicja motywu domu w literaturze i sztuce 

• wykorzenienie 

• środki wyrazu doświadczeń migracyjnych 

• house or home w literaturze i sztuce uchodźczej i zesłańczej 

• nowa tożsamość/bycie między tożsamościami 

 

Wiedza o kulturze i nauki społeczne 

 



• płynność i redefinicja pojęcia domu w kulturze i społeczeństwie 

• brak ojczyzny  

• nowa tożsamość / między tożsamościami 

• przewartościowanie przestrzeni miejskiej i wiejskiej, reurbanizacja vs. suburbanizacja  

• wnętrzarstwo jako zjawisko popkultury 

 

Kultura tradycyjna i folklor  

 

• folklor – tradycje związane z domem, miejscem zamieszkania, zmianą miejsca 

• tradycyjne wzornictwo i architektura / nowe odczytania 

• tradycje wiejskie i miejskie a ich realizacja w XXI wieku 

 

Planujemy konferencję w formie hybrydowej – możliwość uczestnictwa stacjonarna i online 

(platforma Ms Teams). 

 

Języki robocze konferencji: angielski, polski, rosyjski, ukraiński.  

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza Google dostępnego 

pod adresem: 

 

https://forms.gle/SzHqwnUe53AN1Gpp7 

 

do dnia 31 maja 2023 roku. Potwierdzenia akceptacji referatu, po ocenie abstraktów przez komitet 

naukowy, zostaną wysłane przez organizatorów do dnia 20.06.2023 
 
Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi: 280 PLN/ 55 EUR i obejmuje: materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe oraz publikację wybranych referatów. Nie ma możliwości 

wniesienia opłaty konferencyjnej na miejscu. Po spełnieniu wymogów redakcyjnych oraz 

uzyskaniu pozytywnych recenzji poszczególne artykuły zostaną opublikowane w monografii 

wieloautorskiej w wydawnictwie znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe MEiN (poziom I). 

 

Wszelkie inne koszty (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne) 

ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące. 

 

 

Komitet programowy: 

 

prof. UAM dr hab. Elena Chashchina (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 

dr hab. Liana Goletiani (Università degli Studi di Bergamo, Włochy) 

prof. em. dr hab. Natalia Netsunajeva (Uniwersytet Talliński, Estonia) 

dr hab. Paweł Nowakowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 

prof. UŁ dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Uniwersytet Łódzki, Polska) 

prof. UG dr hab. Katarzyna Mirgos (Uniwersytet Gdański, Polska) 

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 

dr Swietłana Gaś (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 

dr Sandra Wawrzyniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska) 

 

Komitet organizacyjny  

https://forms.gle/SzHqwnUe53AN1Gpp7
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