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Semiotyka kognitywna stanowi niewątpliwie świeżą i prężnie rozwijającą 

się dziedzinę badawczą, skupiającą się wokół współczesnych kontekstów kre-
owania znaczenia i sensu w umyśle. Analiza znaczenia oraz jego rozumienia 
poprzez pryzmat języka stanowi zasadniczą część dociekań auorów skupionych 
wokół tego interdyscyplinarnego obszaru badań. Doświadczanie rozmaitych 
funkcji znaczenia chociażby w codziennym procesie komunikacji stanowi inter-
kulturowy obszar, nad jakim dokonuje się wieloaspektowy, naukowy namysł. 

W swoim założeniu semiotyka kognitywna ma stanowić grunt dla wspól-
nych ustaleń, metod oraz teorii stosowanych w lingwistyce (także komputero-
wej), naukach kognitywnych (cognitive science), filozofii, antropologii, psycho-
logii, biologii oraz nauk im pokrewnych. Bogactwo metodologii i koncepcji za-
wartych we wspomnianych dziedzinach (a przede wszystkim między nimi) zda-
je się przemawiać za słusznością niegasnącej debaty nad współczesnym statu-
sem znaczenia oraz jego poznawczych funkcji.  

Wydarzenie naukowe zorganizowane niedawno na Wydziale Filozofii i 
Socjologii stanowiło znaczący przykład owocnych rezultatów badań semiotyki 
kognitywnej, jak również naukowej współpracy UMCS w Lublinie z międzyna-
rodowymi ośrodkami badawczymi, takimi jak choćby szwedzki Uniwersytet 
w Lund, duński Uniwersytet w Aarhus, czy amerykański Case Western Univer-
sity. W dniach 20–22 czerwca 2016 roku odbyła się bowiem Druga Międzyna-
rodowa 
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Konferencja International Association for Cognitive Semiotics (IACS2016). Po-
przednia edycja miała miejsce na Uniwersytecie w Lund w dniach 25–27 wrze-
śnia 2014 r. i stanowiła równie bogaty przykład interdyscyplinarnej dysputy2. 
Poruszone w Szwecji zagadnienia dały początek kontynuowanym obradom, od-
bywającym się na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie za sprawą 
merytorycznego poparcia wydarzenia przez Międzynarodowe Towarzystwo 
Semiotyki Kognitywnej. Konferencja odbyła się w języku angielskim, uzyskała 
również Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin. 

Międzynarodowa konferencja IACS skierowana była nie tylko dla pracow-
ników naukowych ściśle związanych z współczesnymi badaniami lingwistycz-
nymi – uczestniczyli w niej również badacze dziedzin pokrewnych, młodzi na-
ukowcy, jak również studenci kognitywistyki. W wydarzeniu wzięło udział po-
nad 100 uczestników, a w trakcie obrad reprezentanci ośrodków akademickich z 
25 krajów wygłosili łącznie 90 referatów (w tym sześć wystąpień plenarnych) 
oraz naukowe postery3. Wykłady plenarne przeprowadzili znani badacze sku-
pieni wokół problematyki semiotyki kognitywnej: Terrence Deacon (University 
of Berkeley, wykład: The semiotic basis of universal grammar), Eva Jablonka 
(Tel Aviv University, wykład: Language, imagination, and the evolution of au-
tobiographical memory), Simon Kirby (University of Edinburgh, wykład: The 
Evolution of Linguistic Structure: where learning, culture and biology meet), 
Bruce McConachie (University of Pittsburgh, wykład: Improvising Communica-
tion in Pleistocene Performances), Esther Pascual (Zhejiang University, Chiny, 
wykład: The conversational nature of language: From cognition and grammar 
to expert communication and language pathology) oraz Frederik Stjernfelt (Aal-
borg Universitet, wykład: Propositions and cognition)”4. Szerszego spectrum 
problematyce konferencji nadały obrady w sekcjach tematycznych5. Uczestnicy 
                                                             

2 Zob. Book of Abstracts. The First Conference of the International Association for Cognitive 
Semiotics (IACS 2014), http://person2.sol.lu.se/JoelParthemore/shared/Timetable_140923.htm [dostęp: 
21.09.2016], Lund University, Lund 2014. 

3 Zob. Book of Abstracts. The Second Conference of the International Association for Cognitive 
Semiotics (IACS2016), http://iacs2016.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/06/iacs2016_boaf.pdf 
[dostęp: 21.09.2016], b.w. 

4 K. Rojek, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej The Second Conference of 
the International Association for Cognitive Semiotics (IACS2016), „Wiadomości Uniwersyteckie” 
2016, nr 07(225), Wydawnictwo UMCS (w druku). 

5 Początkowo zakres tematyczny proponowany przez organizatorów był jeszcze szerszy: „Top-
ics of the conference include (but are not limited to): biological and cultural evolution of human cogni-
tive specificity; cognitive linguistics and phenomenology; communication across cultural barriers, 
cross-species comparative semiotics; evolutionary perspectives on altruism; experimental semiotics; 
iconicity in language and other semiotic resources; intersubjectivity and mimesis in evolution and 
development; multimodality; narrativity across different media; semantic typology and linguistic rela-
tivity; semiosis (sense-making) in social interaction; semiotic and cognitive development in children; 
sign use and cognition; signs, affordances, and other meanings; speech and gesture; the comparative 
semiotics of iconicity and indexicality; the evolution of language”. P. Konderak, 2nd conference of the 
International Association for Cognitive Semiotics (IACS 2016), http://phil-
events.org/event/show/17980 [dostęp: 20.09.2016], The PhilPapers Foundation 2014. 
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prezentowali referaty poświęcone m.in. tematyce językowych aspektów pozna-
nia, świadomości, ewolucji, znaczenia i komunikacji, intersubiektywności, iko-
niczności, ucieleśnienia, reprezentacji, metod badań współczesnej semiotyki, 
czy wspomnianych już ściśle-kulturowych aspektów semiotyki. 

Reasumując, sukces międzynarodowej konferencji IACS2016 podkreśla 
z pewnością uwaga, że semiotyka kognitywna jako osobna dziedzina badań po-
wstała zaledwie 22 lata temu, zaś trzydniowe wydarzenie na Wydziale Filozofii 
i Socjologii UMCS  w Lublinie cieszyło się zainteresowaniem nie tylko wśród 
przedstawicieli struktur akademickich, ale również wśród przybyłych pasjona-
tów kognitywistyki oraz współczesnych badań naukowych w ich najbardziej 
aktualnym sensie. Tak owocny rezultat międzynarodowej współpracy między 
ośrodkami akademickimi z pewnością wart jest dalszej kontynuacji. 
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