Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - Instytut Filologii Polskiej
Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego
Pracownia Leksykograficzna

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu
„Kultura komunikacji językowej”
na temat
Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi
Będlewo, 19-22 kwietnia 2015 r.
19 kwietnia, niedziela
18.30 – odjazd autokaru sprzed dworca PKP w Poznaniu (stanowisko: Dworzec Letni) do Będlewa
20.00 – kolacja
20 kwietnia, poniedziałek
8.30 – śniadanie
9.00 – powitanie Gości i otwarcie konferencji
9.20 – OBRADY PLENARNE
• prof. Bogdan Walczak (UAM, PWSZ Gorzów Wlkp.) Jeszcze o społecznych zadaniach
językoznawstwa
• prof. Petar Sotirov (UMCS) Z zestawień polskich i bułgarskich norm mowy,
czyli co dziwi i co dręczy Bułgara w Polsce i Polaka w Bułgarii?
• prof. Małgorzata Święcicka, dr Monika Peplińska-Narloch (UKW) Wybrane hasła kampanii
społecznych. Komunikacyjne i stylistyczne aspekty ich funkcjonowania
10.20 – dyskusja
10.50 – przerwa na kawę
11.20 – OBRADY PLENARNE
• prof. Ewa Kołodziejek (US) „Atak na rzecznik”, czyli co mnie dziwi w nowej składni
• prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW) Intertekstualność współczesnej komunikacji
internetowej. Odwołania wewnątrzgatunkowe w memach
• prof. Iwona Burkacka (UW) Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy
a teksty kultury
• dr Agnieszka Niekrewicz (PWSZ Gorzów Wlkp.) Bunt przeciwko zasadom
czy troska o poprawność? O funkcjonalnych naruszeniach normy ortograficznej
w memach internetowych
12.40 – dyskusja
13.15 – obiad
15.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
• prof. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (US) Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać
na dwóch fortepianach w tekstach współczesnej polszczyzny
• prof. Leonarda Mariak (US) Frazeologia w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza
• dr Gabriela Dziamska-Lenart, dr Piotr Fliciński (UAM) Nowa frazeologia publicystyczna
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16.00 – dyskusja
16.30 – przerwa na kawę
17.00 – SEKCJA A
• mgr Małgorzata Miławska (UAM) Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji to się wytnie
• mgr Małgorzata Nawrocka (UAM) Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak
Serbowie polską – na podstawie jednostek odnoszących się do tej samej rzeczywistości
pozajęzykowej
• mgr Anna Kaczmarek (UAM) Tytuły angielskie w polskiej współczesnej prasie kobiecej
18.00 – dyskusja
19.30 – bankiet
15.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA B
• prof. Ewa Młynarczyk (UP Kraków) Komunikacja językowa w przestrzeni miejskiej
(na przykładzie pewnego typu nazw firmowych)
• prof. Mirosława Siuciak (UŚ) Błąd czy innowacja? Problematyka poprawnościowa
z perspektywy historyka języka
• dr Katarzyna Sobolewska (IJP PAN) Sprawność komunikacyjna autorów prac naukowych.
Z notatek redaktora
16.00 – dyskusja
16.30 – przerwa na kawę
17.00 – SEKCJA B
• dr Ewa Biłas-Pleszak (UŚ) Jak komunikują się muzycy ze słuchaczami? Relacje nadawczo-odbiorcze w dyskursie muzycznym
• prof. Danuta Jastrzębska-Golonkowa (UKW) Wartościowanie leksemu fajnie
w odczuciu współczesnego użytkownika języka
• dr Rafał Zimny (UKW) „Dwieście lat, pani Stefanio”. Zasada decorum w oficjalnych
tekstach okolicznościowych na stulecie urodzin
18.00 – dyskusja
19.30 – bankiet
21 kwietnia, wtorek
8.30 – śniadanie
9.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
• prof. Agnieszka Rypel, mgr Aleksandra Wełna (UKW) Polska a chorwacka grzeczność
językowa – o różnicach i podobieństwach
• dr Alicja Gałczyńska (UJK) Grzeczność młodzieżowa
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• dr Monika Kresa (UW) „Niech mnie w nerwację nie wpędza” – grzeczność językowa
kresowych i podlaskich bohaterów filmowych (na wybranych przykładach)
10.00 – dyskusja
10.30 – przerwa na kawę
11.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
• mgr Agnieszka Kijak (UAM) Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na
podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook)
• dr Jagoda Bloch (UW) Jaka to melodia? – schematy intonacyjne w sposobie czytania
współczesnych serwisów informacyjnych
• dr Patryk Borowiak (UAM) Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?
12.00 – dyskusja
9.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA B
• prof. Bożena Taras (UR) Kompetencja komunikacyjna a społeczna ranga aktantów
• prof. Krzysztof Maćkowiak (UZ) Oceny języka potocznego w komentarzach metatekstowych
uczestników medialnych debat publicystycznych
• dr Ewelina Kwapień (UW) Zmiany znaczeniowe dotyczące wybranych czasowników
mówienia regresywnych w dobie nowopolskiej
10.00 – dyskusja
10.30 – przerwa na kawę
11.00 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA B
• mgr Anna Dąbkowska (UW) Co dziś znaczy zwierzać się. Rozważania
pragmatycznojęzykowe
• mgr Małgorzata Klauze (UAM) Kilka uwag o inwencji językowej użytkowników Instagramu
• s. mgr Małgorzata Wojtaszek (UAM) Do kogo mówi biskup? O sposobach zwracania się
do odbiorców przez biskupa Grzegorza Rysia
12.00 – dyskusja
13.00 – obiad
14.00 – wycieczka
17.15 – kawa
17.30 – OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A
• dr Sylwia Sojda (UŚ) Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt
gramatyczny
• dr Magdalena Błaszak (UŚ) Kolokwializmy w mowie młodzieży macedońskiej
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• mgr Zofia Dembowska (UŚ) Trzymać parasol bez ręki, czyli problemy przekładu literatury
macedońskiej na język polski
18.30 – dyskusja
19.00 – kolacja
SEKCJA B
• prof. Małgorzata Gębka-Wolak (UMK) Problemy normatywne kolokacji tekstów prawnych.
Kolokacje czasownikowe
• prof. Andrzej Moroz (UMK) Problemy normatywne kolokacji tekstów prawnych. Kolokacje
nieczasownikowe
• dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz (UŚ) Firma „mniej niż zero” – wybrane strategie
dyskursywne w przestrzeni komunikacji negatywnej (na podstawie komentarzy
do transakcji w serwisie aukcyjnym Allegro.pl)
18.30 – dyskusja
19.00 – kolacja

22 kwietnia, środa
8.30 – śniadanie
9.00 – OBRADY PLENARNE
• prof. Ewa Pajewska (US) Kilka uwag o zdradliwych pułapkach leksykalnych
w komunikowaniu się przedstawicieli tej samej grupy językowej (na podstawie
nazw osób w języku polskim, czeskim i słowackim)
• prof. Mariola Walczak-Mikołajczakowa (UAM) Zmiany form adresatywnych w języku
bułgarskim po 1990 roku
• prof. Irena Sarnowska-Giefing (UAM), dr Wojciech Hofmański (Uniwersytet Karola
w Pradze) Imiona poznaniaków i prażan wobec trendów wielkomiejskich
• prof. Artur Rejter (UŚ) Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji
10.20 – dyskusja
10.50 – przerwa na kawę
11.20 – OBRADY PLENARNE
• prof. Kazimierz Sikora (UJ) Status wulgarności i potoczności w dzisiejszym dyskursie
publicznym i internetowym
• dr Małgorzata Rzeszutko-Iwan (UMCS) W stronę dialogu Słowian – o wymiarach
i modelach komunikacji
• prof. Grażyna Sawicka (UKW) Czy język polski jest nadal językiem słowiańskim?
12.20 – dyskusja
12.50 – zamknięcie konferencji
13.10 – obiad
14.00 – wyjazd autokaru do Poznania
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