
WORKSHOP: Language contact in grammar. Limits and consequences 
 

November 4, 2022 
 

The purpose of this workshop, organised within the project Contrasting contexts of language 
contact in synchrony and diachrony (https://lingv.ro/pn-iii-p4-idpce-2020-1097/), is to analyse 
the consequences of language contact in grammar (syntax and morphology).  
The main objective of the workshop is to answer questions such as: what the grammatical 
structures may arise or undergo changes as an effect of language contact? and what is the degree 
to which language contact may have an effect on the grammatical structure of a language?  
Presentation proposals are not limited to a particular language/language family/linguistic area. 
 
Venue: Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, 
Bucureşti 
 
Keynote speaker: Adam Ledgeway (University of Cambridge) 
 
Prospective participants should send an abstract (1-2 pages) no later than September 30 2022, 
to adina.dragomirescu@unibuc.ro. All submissions will be reviewed by the members of the 
scientific committee, who will decide on their inclusion in the final programme of our 
conference.  
 
Deadline for acceptance of participation: October 5, 2022. 
 
The duration of a presentation: 20 minutes (+ 10 minutes for discussion).  
 
No conference fee. 
 
Language: English. 
 
  



ATELIER: Contactul lingvistic în gramatică. Limite și consecințe 
 

4 noiembrie 2022 
 

Acest atelier tematic, organizat în cadrul proiectului Ipostaze ale contactului lingvistic 
sincronic și diacronic în sintaxa limbii române (https://lingv.ro/pn-iii-p4-idpce-2020-1097/), 
are ca obiectiv urmărirea consecințelor și contactului lingvistic pentru domeniul gramatical 
(sintaxă și morfologie).  
Obiectivul principal al atelierului este acela de a răspunde la întrebări precum: care sunt 
structurile gramaticale care pot rezulta/se pot modifica în urma contactului lingvistic? și cât de 
mult poate influența contactul structura gramaticală a unei limbi? 
Propunerile de comunicări pot viza orice limbă aflată în contact cu altă limbă/alte limbi. 
 
Loc: Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, 
Bucureşti 
 
Vorbitor invitat: Adam Ledgeway (Universitatea din Cambridge) 
 
Cei interesați sunt rugați să trimită un rezumat de 1-2 pagini până la 30 septembrie 2022, la 
adresa adina.dragomirescu@unibuc.ro. Propunerile vor fi examinate de comitetul științific, 
care va hotărî asupra includerii lor în programul manifestării.  
 
Termenul pentru acceptarea participării: 5 octombrie 2022. 
 
Durata unei comunicări: 20 de minute (+ 10 minute discuții).  
 
Nu se percepe taxă de participare. 
 
Limba: engleză.  


