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Komitet Organizacyjny ISB 13 i Komitet Sterujący ISB z przyjemnością informują, że 13. Międzynarodowe Sympozjum na temat 

Dwujęzyczności (International Symposium on Bilingualism) ISB 13 odbędzie się w dniach 10 – 14 lipca 2021 r. na Uniwersytecie 

Warszawskim. Ze względu na niepewną sytuację związaną z rozprzestrzeniająca się pandemią, konferencja będzie miała format 

zdalny. 

 

Temat: Motywem przewodnim konferencji jest hasło Bilingualism in Flux, które przedstawia dwujęzyczność jako zjawisko dynamiczne 

i wielowymiarowe. Niestała natura dwujęzyczności rozumiana jest w dwójnasób. Po pierwsze, odnosi się do pozajęzykowych aspektów, 

które sprzyjają powstawaniu nie tylko zróżnicowanych, ale również efemerycznych społeczności dwujęzycznych na całym świecie. Po 

drugie, motyw przewodni odnosi się do procesów zachodzących w samym języku, który jest niestały z natury. Ponadto, zmieniająca się 

sytuacja na świecie pociąga za sobą konsekwencje lingwistyczne przejawiające się w rozwoju dwu- i wielojęzyczności, w zjawisku 

utraty języka, we wzajemnym oddziaływaniu na siebie współistniejących języków, czy utrzymaniu języków dziedziczonych.  

Propozycje wpisujące się w główny temat Sympozjum są szczególnie mile widziane. Jednak można także zgłaszać propozycje 

prezentacji dotyczących wszystkich obszarów badań nad dwujęzycznością i wielojęzycznością, w tym między innymi takich obszarów 

jak: lingwistyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, neurolingwistyka, lingwistyka stosowana, neuropsychologia, akwizycja 

pierwszego/drugiego/trzeciego języka, lingwistyka kliniczna, język i edukacja oraz społeczeństwa wielojęzyczne. 

 

Mówcy plenarni: 

Adam Jaworski, University of Hong Kong, Hongkong 

Stephen May, University of Auckland, Nowa Zelandia 

Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Uniwersytet Warszawski, Polska 

María Luisa Pérez Cañado, University of Jaen, Hiszpania  

Christa Van Der Walt, Uniwersytet Stellenbosch, Republika Południowej Afryki 

 

Abstrakty: Prosimy o nadsyłanie abstraktów w dwóch kategoriach wystąpień: indywidualne prezentacje i plakaty. Prezentacje są 

formalnymi wystąpieniami jednego lub więcej autorów przedstawiającymi wyniki oryginalnych badań lub zagadnień związanych z 

dydaktyką języka, trwającymi łącznie 20 minut i 5 dodatkowych minut na dyskusję. Plakaty służą prezentacji oryginalnych badań i dają 

możliwość zindywidualizowanej, nieformalnej dyskusji. Są szczególnie skuteczne w prezentowaniu prac będących w toku, prac w 

terenie i wyników badań empirycznych, których dane mogą być przedstawione wizualnie. Plakaty będą dostępne przez cały dzień 

konferencji, a także z udziałem prezenterów podczas 90-minutowej sesji plakatowej. Streszczenia prezentacji i plakatów powinny mieć 

objętość maksymalnie 300 słów. 

Prosimy Autorów prezentacji i plakatów o składanie propozycji swoich wystąpień za pomocą formularza zgłoszeniowego EasyChair: 

https://easychair.org/conferences/?conf=isb13. Autorzy mogą zgłosić wystąpienie do już zatwierdzonej sekcji tematycznej lub do sekcji 

otwartej, w której wystąpienia zostaną pogrupowane tematycznie przez organizatorów Sympozjum. Wszelkie zapytania dotyczące treści 

wystąpień należy kierować do komitetu organizacyjnego ISB pod adresem isb13@uw.edu.pl. 

Streszczenia należy przesyłać w języku angielskim, a prezentacja lub plakat może być w jednym z trzech głównych języków roboczych 

ISB 13, tj. angielskim, polskim i niemieckim. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia 2021 (do godz. 23:59). Streszczenia zostaną 

poddane procesowi anonimowych recenzji. Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia nastąpi do 15 marca 2021 r. 

 

Rejestracja: Rejestracja online rozpocznie się po 4 stycznia 2021 r. Dalsze szczegóły, w tym opłaty rejestracyjne, będą dostępne na 

stronie internetowej ISB 13. Prezenterzy muszą zarejestrować się i dokonać opłaty przed 15 maja 2021 r.  

 

Ważne daty: Z uwagi na pandemię i zmianę formatu konferencji na zdalny, daty poszczególnych etapów uległy zmianie. Uaktualnione 

daty podane są poniżej: 

Termin nadsyłania zgłoszeń prezentacji i plakatów: piątek, 15 stycznia 2021 r. 

Powiadomienie o przyjęciu prezentacji lub plakatu: poniedziałek, 15 marca 2021 r. 

Ostateczny program Sympozjum: poniedziałek, 31 maja 2021 r.  

Rejestracja i płatność we wcześniejszym terminie: 4 stycznia – 15 kwietnia 2021 r.  

Regularna rejestracja i płatność: 16 kwietnia – 15 maja 2021 r.  

Późna rejestracja i płatność: 16 maja - 1 czerwca 2021 r.  

ISB 13: 10 – 14 lipca 2021 r. 
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