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W dniach 23–26 czerwca 2014 na Wydziale Filozofii i Socjologii 
UMCS odbyła się 6. edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konfe-
rencji Language, Culture and Mind. Decyzję o przyznaniu organizacji kon-
ferencji LCM VI Wydziałowi Filozofii i Socjologii podjęło w jawnym 
głosowaniu zgromadzenie uczestników 5. konferencji LCM w Lizbonie, 
w dniu 29 czerwca 2012. 

 
Konferencję współorganizowali: 
 
 Międzynarodowy Komitet Organizacyjny LCM, w składzie: 

Ana Margarida Abrantes, Catholic University of Portugal, 
CECC; Roberto Bottini, University of Milano-Bicocca, Cognitive 
Science; Barbara Fultner, Denison University, Philosophy and 
Women’s Studies; Piotr Konderak, UMCS Lublin, Cognitive 
Science; John Lucy, University of Chicago, Comparative Human 
Development and Psychology; Aliyah Morgenstern, Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Linguistics; Esther Pascual, Univer-
sity of Groningen, Communication Studies; Victor Rosenthal, 
Institute Marcel Mauss – EHESS, Paris; Chris Sinha, Lund Uni-
versity, Linguistics; 

 Wydział Filozofii i Socjologii UMCS; 
 Seminarium Kognitywistyczne UMCS. 

  
 W skład lokalnego komitetu organizacyjnego weszli: Piotr Konderak, 
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Aleksandra Kołtun, Marcin Krawczyk, Monika Malmon, Przemysław 
Sotowski. 
 
 Celem organizacji cyklu konferencji LCM jest ustanowienie między-
narodowego forum umożliwiającego dyskusję nad rozmaitymi aspekta-
mi złożonego zjawiska, jaki jest język. Pierwotnym celem była integracja 
kognitywnych, społecznych i kulturowych perspektyw w podejściach 
teoretycznych i badaniach empirycznych nad językiem i komunikacją. 
 Język naturalny traktowany jest jako ufundowany biologicznie, mo-
tywowany poznawczo, współdzielony społecznie, zorganizowany gra-
matycznie system symboliczny. Konsekwencją takiej charakterystyki jest 
przekonanie, że  żadna z dyscyplin czy metodologii nie jest w stanie sa-
modzielnie uchwycić wszystkich wymiarów tego wieloaspektowego 
zjawiska, jakim jest język. Współczesne modele języka i aktywości języ-
kowej mają fundamenty kognitywistyczne. Jednakże prawdziwie inter-
dyscyplinarne podejście powinno także obejmować takie aspekty funk-
cjonowania człowieka, jak: empatia, mimetyka, intersubiektywność, 
normatywność czy narratywność.  Cykl konferencji LCM ma za zadanie 
integrację kulturowych, społecznych i biologicznych podstaw języka.  
  
 Podstawowe zagadnienia poruszane w ramach konferencji LCM są 
następujące: 
 

 biologiczna i kulturowa ewolucja języka; 
 badania porównawcze nad systemami komunikacji; 
 kognitywna i kulturowa schematyzacja w języku; 
 wyłanianie się języka w perspektywie onto- i filogenetycznej; 
 rola języka w komunikacji multimodalnej; 
 język i normatywność; 
 język a myśl, emocje i świadomość. 

  
 Wcześniejsze edycje konferencji LCM: 
 

 LCM I: Integrating Perspectives and Methodologies, Portsmouth, 
Anglia, 18–20 lipca 2004; 

 LCM II: Integrating perspectives and methodologies in the study of lan-
guage, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunica-
tions, Paryż, Francja, 17–20 lipca 2006; 

 LCM III:  Social Life and Meaning Construction, Syddansk Univer-
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sitet, Odense, Dania, 14–16 lipca 2008; 
 LCM IV: Åbo Akademi University, Turku, Finlandia,  21–23 

czerwca 2010; 
 LCM V: Integrating Semiotic Resources in Communication and Crea-

tivity, Universidade Católica Portuguesa, CECC-FCH, Lisbona, 
Portugalia, 27–29 czerwca 2012. 

 
Lubelska edycja konferencji przebiegała pod hasłem: Inside/Out: 

Practice and Representation.  Jak uznali organizatorzy: podczas, gdy część 
badaczy skupia się na reprezentacyjnej naturze języka i umysłu, inni 
traktują je jako społecznie osadzone i ucieleśnione praktyki. Celem kon-
ferencji  stała się więc zachęta do poszukiwań dynamicznego związku 
pomiędzy praktyką a reprezentacją oraz  krytycznego podejścia do ste-
reotypowych czy dominujących koncepcji traktujących reprezentacje 
jako wewnętrzne, zaś praktyki jako zewnętrzne. 

 
Na zaproszenie komitetu organizacyjnego LCM wykłady plenarne 

wygłosiło pięciu wybitnych naukowców, którzy zajmują się językiem w 
różnych jego aspektach: 

 
 Nancy Budwig (Clark University, psychologia): Knowledge, Practice 

and the Developmental and Learning Sciences; 
 Henryk Kardela (UMCS, językoznawstwo kognitywne): Bühler, 

Langacker, Tomasello: On the Road to the Symbolic Pregnance of the 
Representational World of Meaning; 

 Alan Rumsey (Australian National University, antropologia): Tri-
adic engagement and the dialectical emergence of culture and mind 

 Farzad Sharifian (Monash University, językoznawstwo kultu-
rowe): Advances in Cultural Linguistics; 

 Beata Stawarska (University of Oregon, filozofia): Undoing the Doc-
trine of the Course in General Linguistics. 
 

W konferencji udział wzięło ponad 80 badaczy pochodzących z 26 
krajów i 6 kontynentów.  Odbyły się trzy sympozja tematyczne: 

 
 The conceptualization of emotions. Synchronic and diachronic cultural 

variation (moderator: Ad Foolen) 
 Cognitive and Cross-linguistic Aspects of Literature (moderator: Es-

ther Pascual) 
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 Abstract hierarchical models in linguistics and their relevance for cogni-
tion and behaviour (moderator: Jamie Williams) 

 
 Wygłoszone indywidualne referaty poruszały takie zagadnienia, jak: 
ucieleśnienie, język i umysł, emocje, metafora, język jako system zna-
ków, intersubiektywność, normatywność, wskaźnikowość, aspekty po-
znawcze, komputerowe podejścia do języka, język a logika i nauki empi-
ryczne. 
 Konferencję poprzedził 2nd Young Researchers Workshop, w ramach któ-
rego młodzi badacze zaprezentowali swoje projekty naukowe oraz wy-
niki dotychczasowych badań. 
 Konferencja odbyła się dzięki wsparciu Dziekan Wydziału Filozofii i 
Socjologii, prof. Teresy Pekali, Prodziekana – dra hab. Piotra Gizy,  
Dyrektora Instytutu Filozofii, prof. Andrzeja Łukasika, Cognitive Scien-
ce Society, wydawnictw: Benjamins oraz Equinox. Honorowym patro-
natem konferencję objął Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk oraz 
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Konferencja 
odbyła się w ramach obchodów 70-lecia UMCS. 
 
 Inne informacje można znaleźć na stronach internetowych:  
 

 Strona internetowa konferencji: http://lcm6.umcs.lublin.pl 
 Program konferencji wraz z abstraktami wystąpień: 

http://lcm6.umcs.lublin.pl/program/ 
 Book of abstracts: 

https://www.dropbox.com/s/yh6rgflx75ykjow/boa2.pdf 
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