I samband med ASLA:s 50-årsjubileum innehåller konferensen några speciella programpunkter:

Ett samtal om tillämpad språkvetenskap - då, nu och i framtiden
ASLA bildades i april 1966 och firar således 50 år som förening i år. Den 12 april 1966 hölls det konstituerande
styrelsemötet i Lund där Bertil Malmberg valdes till föreningens ordförande och Max Gorosch till dess förste
sekreterare (se vidare Granfeldt & Gunnarsson, 2016).
I samband med 50-årsjubileet tar vi tillfället i akt att reflektera över ASLA och över den tillämpade
språkvetenskapen i Sverige och i världen. Vi gör det genom ett publikt samtal med två tidigare ordförande i ASLA,
Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet (ordförande 1980-1983) och Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala
universitet (ordförande 1986 - 1992 och vice president i AILA 1993-1999) och Åsa Wengelin docent i svenska vid
Göteborgs universitet samt vice dekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Vi bjuder också in
publiken att delta i samtalet och tycka till om ett antal frågor.
Samtalet kommer att handla om den tillämpade språkvetenskapen då, nu och i framtiden. Var befinner sig den
tillämpade språkvetenskapen idag och hur kom vi dit? Vilka frågor borde vi arbeta (mer) med? Vilka är
utmaningarna? Hur gör vi tillämpad språkvetenskap mer synlig? Var är vi om 50 år?
Välkomna!
Jonas Granfeldt, avgående ordförande
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ASLA:s uppsatspris samt hedersmedlemskap
I samband med konferensen delas även det nyinstiftade priset för bästa studentuppsats om tillämpad språkvetenskap
ut. Därtill tillkännages ASLA:s första hedersmedlemskap.

