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DRUGIE ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW
Z przyjemnością informujemy, że Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania
Mowy i Języka UAM w Poznaniu przy współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej
UAM, Instytutem Językoznawstwa UAM oraz Instytutem Filologii Polskiej UAM
organizuje międzynarodową konferencję poświęconą roli gestu i mowy w komunikacji.
Zakres proponowanej tematyki obejmuje następujące zagadnienia:
•
synchroniczność gestu i prozodii, prozodyczne aspekty gestu;
•
interakcja prozodii i gestykulacji;
•
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relacje między gestem a prozodią, prozodią a mową, mową a gestem, językiem

(semantyką, morfologią, składnią) a gestem;
semantyczne aspekty gestu;
mowa i gest: gramatyki i leksykony;
mikro gesty;
narzędzia do analizy korpusów multimodalnych;
systemy anotacji korpusów multimodalnych;
modelowanie gestu i mowy;
formalne modele gestów;
automatyczne rozpoznawanie gestów;
wizualna synteza mowy;
struktura słów, wypowiedzi i gestów;
współtworzenie przez gest i mowę przekazu komunikacyjnego;
modele motorycznej kontroli i koordynacji gestu i mowy;
neuropsychologiczne i neurobehavioralne metody badania gestu i mowy;
multimodalność w terapii mowy;
neuronalne korelaty koordynacji mowy i gestu;
teoria systemów dynamicznych w badaniach mowy i gestu.
(Nie wykluczamy innych tematów związanych z mową i gestem. Decyzje
dotyczące ich akceptacji będzie podejmował Komitet Naukowy.)

Zgłoszenie:
Zapraszamy do przygotowania artykułów, które będą prezentowane w formie ustnej
lub plakatowej. Oczekujemy też propozycji kursów i sesji specjalnych.
Artykuły o objętości do sześciu stron (zgodnie z zaproponowanym formatem) proszę
nadsyłać na adres mailowy organizatorów lub przez stronę internetową konferencji.

Artykuły zostaną opublikowane w postaci książki elektronicznej (z ISBN), która będzie
dostępna w pakiecie konferencyjnym. Wybrane prace zostaną opublikowane w formie
książki drukowanej. Prosimy o nasyłanie artykułów tylko w języku angielskim. Podczas
konferencji istnieje jednak możliwość prezentacji artykułów w języku polskim.
Wstępna lista zaproszonych wykładowców:
Jolanta Antas (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Harry Bunt (Tilburg University, Holandia)
Anna Esposito (Second University of Naples & International Institute of Advanced Sci
entific Studies, Vietri sul Mare)
(kolejne nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce)
Propozycja szkoleń:
Multimodalne tagowanie oraz analiza zachowań komunikacyjnych przy zastosowaniu
specjalistycznego oprogramowania (darmowe dla uczestników konferencji)

Opłata konferencyjna:
Opłata konferencyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów publikacji, materiałów
konferencyjnych, napojów i słodyczy na przerwach, kolacji konferencyjnej, imprezy
towarzyskiej oraz innych kosztów organizacyjnych.
120 euro (wczesna rejestracja), 140 euro (późna rejestracja)
opłata dla studentów: 85 euro (wczesna rejestracja), 100 euro (późna rejestracja)
Zakwaterowanie:
Mapa z polecanymi przez organizatorów hotelami zamieszczona została na stronie
konferencji. Organizatorzy nie będą dokonywać rezerwacji, jednak
wstępnie
zarezerwowaliśmy ograniczoną liczbę pokoi w hotelu akademickim. Więcej informacji na
temat zakwaterowania zamieścimy wkrótce na stronie konferencji.
Imprezy towarzyskie:
Planujemy zwiedzanie Poznania, uroczysty obiad oraz koncert dla uczestników
konferencji. Wszelkie sugestie mile widziane!
Ważne daty:
Zaproszenie do proponowania szkoleń i sesji specjalnych: 28. lutego 2009
Termin nadsyłania propozycji szkoleń i sesji specjalnych: 30. kwietnia 2009
Termin nadsyłania artykułów: 1. maja 2009
Informacja o przyjęciu/odrzuceniu: 1. czerwca 2009
Wczesna rejestracja: do 15. czerwca 2009
Konferencja: 24. - 26. września 2009
Miejsce:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (www.amu.edu.pl) w Poznaniu:
Collegium Minus, Collegium Maius, Collegium Novum

Komitet Naukowy:
Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - Przewodnicząca (Instytut FilologiiAngielskiej
UAM; Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Przetwarzania Mowy i Języka
UAM)
Jolanta Antas (Wydział Filologii Polskiej IJ)
Harry Bunt (Department of Communication and Information Sciences, Tilburg
University)
Nick Campbell (ATR, Japonia)
Ronald Cole (Boulder Language Technologies)
Grażyna Demenko (Instytut Językoznawstwa UAM)
Waldemar Domachowski (Instytut Psychologii UAM)
Susan Duncan (Psychology Department, University of Chicago)
Anna Esposito (Second University of Naples, Dept of Psychology, and IIASS, Italy)
Dafydd Gibbon (Faculty of Languages and Literature, University of Bielefeld)
Susan Goldin-Meadow (Department of Psychology, University of Chicago)
Katharina Rohlfing (Faculty of Technology, University of Bielefeld)
Steven Small (Faculty of Psychology, University of Chicago)
Komitet Organizacyjny:
Maciej Karpiński - Przewodniczący (Instytut Językoznawstwa UAM)
Ewa Jarmołowicz-Nowikow (Instytut Językoznawstwa UAM)
Konrad Juszczyk (Instytut Językoznawstwa UAM)
Zofia Malisz (Instytut Filologii Angielskiej UAM)
Dawid Pietrala (Instytut Filologii Angielskiej UAM)
Michał Szczyszek (Instytutu Filologii Polskiej UAM)
Adres kontaktowy: gespin2009@gmail.com
Strona konferencji: http://www.ifa.amu.edu.pl/~gespin/
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