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Subject:
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Attachments:
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Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
Με εκτίμηση
---------------------Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37,
Μαρούσι 151 80
---- Forwarded message from papana@lit.auth.gr --Απο: papana@lit.auth.gr
Πρός: papana <papana@lit.auth.gr>
ReplyTo: <papana@lit.auth.gr>
Θέμα: [Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών] Διημερίδα "Πραγματολογικά μόρια στην προφορική
επικοινωνία" / Symposium "Pragmatic Particles in (Greek) Talk-in-interaction"
Ημερομηνία: 2019-06-20 22:20:03
Φίλες και φίλοι του Ινστιτούτου,
Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τον προφορικό λόγο και του ερευνητικού προγράμματος
Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας, διοργανώνει την τρίτη διημερίδα για την
ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία στις 24-25 Ιουνίου 2019, στο Τελλόγλειο
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), στη Θεσσαλονίκη. Το ειδικό θέμα της φετινής
διημερίδας είναι Πραγματολογικά μόρια στην προφορική επικοινωνία.
Η διημερίδα θα φιλοξενήσει και ορισμένες ομιλίες αφιερωμένες στα πραγματολογικά μόρια
άλλων γλωσσών, ώστε τα ελληνικά δεδομένα να ενταχθούν σε μια διαγλωσσική προοπτική.
Στη διημερίδα έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει ως κύριoς ομιλητής ο Ομότιμος
Καθηγητής John Heritage (University of California at Los Angeles).

Συμμετοχή
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 30€ (για φοιτητές και φοιτήτριες 10€).
Το ποσό αυτό καταβάλλεται την ημέρα της εγγραφής στο Συνέδριο. Κατά τη
λήξη του Συνεδρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία
του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, γρ. 418, Nέο Kτίριο Φιλοσοφικής
Σχολής, Α.Π.Θ.
E‐mail: particles_2019_ins@phil.auth.gr

Τηλ.: 2310 997128
Ιστοσελίδα του Συνεδρίου, Πρόγραμμα και Περιλήψεις
Ζωντανή μετάδοση
The message in English:
Dear

friends,

The Institute of Modern Greek Studies [Manolis Triandaphyllidis Foundation] of the
Aristotle University of Thessaloniki is pleased to announce its 3rd Symposium on the Greek
language in spoken communication, to be held in Thessaloniki on 24-25 June 2019. The
Symposium is organized in the framework of the Institute’s activities on spoken Greek and
the research project Greek Talk-in-interaction and Conversation Analysis. This year its
special topic is the Pragmatic Particles in (Greek) Talk-in-interaction.
This year’s Symposium will also host a number of talks on pragmatic particles in other
languages, so that discussion of the Greek data can be situated in the cross-linguistic
perspective of talk-in-interaction.
The
keynote
speaker
Heritage (University

of
the
of

Symposium
California

will

be
at

Professor
Los

Emeritus John
Angeles).

Participation fees
Standard fee: 30€, Student fee: 10€. Participation fees are to be paid on the
day of registration. Participants will receive a Certificate of Attendance at the
end of the Conference.
Information
For further information please contact the Secretariat of the Institute of Modern
Greek Studies, Room 418, Faculty of Philosophy, New Building, Aristotle
University of Thessaloniki.
E‐mail: particles_2019_ins@phil.auth.gr
Tel.: ++30 2310 997128
Website, Program and Abstracts
Live streaming
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