Міжнародна наукова конференція
Української асоціації
когнітивної лінгвістики і поетики

«Мова – література – мистецтво:
когнітивно-семіотичний
інтерфейс»

Україна  Київ  КНЛУ
Місце проведення: Київський національний
лінгвістичний університет
м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),
73.
Тематика конференції:
1. Мовна та естетична творчість: подібності й
розбіжності.
2. Метафора у мові, літературі та мистецтві:
інтерсеміотичні зв'язки.
3. Візуальні мистецтва і мовна когніція.
4. Мистецтво у дзеркалі мови, тексту, дискурсу:
архітектура, музика, живопис, балет,
кінематограф.
5. Лінгвістика і семіотика креативності: мовна та
дискурсивна особистість.
Подання заявки та тез – до 15 березня 2014 року за
електронною адресою uaclipconference@ukr.net .
Повідомлення про прийняття до участі у конференції –
1 квітня 2014 року.
Реєстрація – до 1 травня 2014 року.
Детальніше інформацію про пленарних доповідачів, реквізити для
сплати оргвнеску, культурну програму, проживання буде подано у
другому інформаційному листі, розміщено на сайті Асоціації
uaclip.at.ua та на офіційному сайті КНЛУ http://www.knlu.kiev.ua/.

25-27 вересня  2014
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез: одна повна
сторінка разом із
бібліографією.
Текстовий редактор:
Microsoft Office Word 2003.
Сторінка: формат А4, усі
поля – 2,0 см.
Шрифт: Times New Roman,
розмір – 14 pt.
Міжрядковий інтервал:
одинарний.

Назва тез подається напівжирним
шрифтом по центру великими
літерами. Нижче по центру –
прізвище та ініціали автора
звичайним шрифтом. У рядку
нижче вказується відцентрована
назва університету/установи
курсивом. Далі після пропуску в
два інтервали друкується основний
текст тез.
Робочі мови конференції:
англійська, українська, російська

Оргвнесок включає:
- матеріали конференції (програму, сертифікат та ін.);
- збірку тез;
- вітальний фуршет;
- обіди та перерви на каву;
- культурну програму (частково).
Організаційний внесок:
Оргвнесок: повний – 300 грн.
Для членів УАКЛіП та членів
"Фулбрайтівського кола" – 150 грн.
Для аспірантів, які є членами
УАКЛіП, – 80 грн.
Для студентів – 50 грн.; для
студентів, які є членами УАКЛіП,
– безкоштовно.
Контакти:

Воробйова Ольга Петрівна
Маріна Олена Сергіївна

– 067-507-10-41
– 093-849-75-08

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
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