PROGRAM
LXXVIZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO
Częstochowa16-17.09. 2019
16.09. PONIEDZIAŁEK
9.00 - 9.20 Otwarcie Zjazdu
9.20 - 12.30 Obrady plenarne
9.20 - 9.50 Stanisław Gajda (UO), Rzeczywistość językowa a lingwistyka i jej terminologia
10.00 -10.30 Dorota Szumska (UJ), (Dys)funkcja terminu w lingwistyce. Refleksja metalingwistyczna
10.40 -11.10. – przerwa na kawę
11.10 -11.40 Arleta Adamska-Sałaciak (UAM), Jedna tylko przemiana form jest stałą i wieczną: Baudouin de Courtenay o zmianie językowej
11.50 –12.20 Piotr Sobotka (UMK), Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure i Jan Baudouin de Courtenay: pochodzenie i rozwój nowożytnej
myśli lingwistycznej, inspiracje
Dyskusja 10 minut po każdym referacie
12.30 – 13.30 Walne Zgromadzenie
13.30-14.30 Obiad
14.30 – 18.00 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):
sekcja A

sekcja B

14.30-14.50 Alina Kępińska (UW), Zarys historii Piotr Żmigrodzki (IJP PAN), O
języka polskiego Jana Baudouina
potrzebie i perspektywach (nowej)
de Courtenay
systematyzacji terminologii
(meta)leksykograficznej

sekcja C

sekcja D

Michał Kotin (UZ), O źródłach
Iwona Nowakowska-Kempna
terminologii językoznawczej: metodologia (UJD), Podstawowe założenia
badawcza a baza pojęciowa
dedukcyjnego i indukcyjnego
paradygmatu badań (na
przykładzie składni o bazie
semantycznej i gramatyki
konstrukcji)
Katarzyna Wojan (UG), Terminologia Piotr Stalmaszczyk (UŁ), Zmiana
Anna Kozłowska (UKSW), (Nie
15.00-15.20 Ida Stria (UAM), O języku
pomocniczym międzynarodowym111 ugrofińska w słownikach polskich
paradygmatu a terminologia (na
całkiem) nowa subdyscyplina
lat później
przykładzie językoznawstwa
językoznawstwa – nowe problemy
generatywnego)
i potrzeby terminologiczne (na
przykładzie nauki o organizacji
wypowiedzenia)
Jolanta Miturska-Bojanowska, Makro- Przemysław Łozowski (UMCS),
Olga Ziółkowska (UAM), O
15.30-15.50 Joanna Duska (IJP PAN),
Językoznawcza argumentacja w
i mikrostruktura trójjęzycznego
Terminologia językoznawcza w
wieloznaczności i funkcjonalności
publicystyce Jana Baudouaina de
słownika przekładowego terminów
odniesieniu do koncepcji języka: jeszcze
terminu dopowiedzenie. Na
brak ciągłości, czy już kontinuum?
Courtenay
lingwistycznych. Tradycja i
przykładzie nowotestamentalnych
innowacyjność
apokryfów staropolskich

16.00-16.30

Przerwa na kawę
sekcja A

sekcja B

sekcja C

16.30-16.50 Aleksander Kiklewicz (UWM),
Terminologia lingwistyczna w dobie
postmodernizmu: ambisemia,
transfuzja, kompilacja
17.00-17.20 Kazimierz Sroka (UG), Znak
językowy i opozycja significans :
significatum a morfosemantem i
funkcja morfosemantyczna

Tomasz Mika (UAM), Przenoszenie
Maciej Grochowski (UMK), Wpływ logiki
terminów pomiędzy językoznawstwem formalnej na kształtowanie się polskiej
synchronicznym i diachronicznym.
terminologii gramatycznej w drugiej
Szanse i zagrożenia
połowie XX wieku
Dorota Rojszczak-Robińska (UAM),
Alicja Sztuk (UW), Problemy
Źródło jako termin w badaniach
automatycznej identyfikacji, ekstrakcji i
historycznojęzykowych
korelacji terminów w układach kategorii
taksonomicznych

17.30-17.50 Dorota Filar (UMCS), Ewolucja
terminu a ciągłość procesu
poznania naukowego: rozwój
znaczeniowy terminu ekwiwalencja
w lingwistyce

Agnieszka Piela (UŚ), Kłopotliwe
kwalifikatory chronologiczne

18.00-18.20

Zakończenie 18.30
19.00 Uroczysta kolacja

Kamil Pawlicki (UMCS),
Niejednoznaczność terminu
„atematyczny” w językoznawstwie
indoeuropejskim

sekcja D
Mariola Szymczak-Rozlach (UŚ),
Różnice terminologiczne w
zestawieniu lingwistyki polskiej ze
słowacką
Sylwia Sojda (UŚ),
Intensywność i intensyfikacja –
wątpliwości terminologiczne w
badaniach konfrontatywnych
polsko-słowackich
Olga Lesicka (UW), Trudności
terminologiczne w budowaniu
klasyfikacji zapożyczeń w
językach specjalistycznych (na
przykładzie rosyjskiego języka
ekonomii)
Iwona Loewe (UŚ),
Mediolingwistyka w terminach

17.09. WTOREK
7.30 Msza św. za zmarłych członków PTJ
9.00-11.30

Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):
sekcja A

9.00-9.20

9.30-9.50

Krystyna Waszakowa (UW), O
terminologii kognitywnej z
perspektywy słowotwórstwa
(na przykładzie polszczyzny)
Wanda Fijałkowska (UW), Wpływ
prac z teorii słowotwórstwa na
polską i francuską terminologię
lingwistyczną

10.00-10.20 Janowska Aleksandra (UŚ), Czy
terminy powinny być precyzyjne?
Wokół definicji przyimków
wtórnych

10.30-11.00

Przerwa na kawę

sekcja B
Krystyna Kowalik (IJP PAN),
Z terminologicznych propozycji
Profesora Stanisława Jodłowskiego

sekcja C

Alicja Witalisz (UP), Rozbieżności
terminologiczne w jedno- i
różnojęzycznych studiach nad
kontaktem językowym
Magdalena Żabowska (UMK), Pojęcie Leszek Szymański (UZ), Terminologia
kontekstu w analizach składniowozwiązana z tłem konwersacyjnym i próba
semantycznych Leona Zawadowskiego jej przekładu w opisie czasowników
modalnych
Małgorzata Haładewicz-Grzelak (PO),
Odniesienia do przestrzenności w
terminologii językoznawczej Ludwika
Zabrockiego (1907- 1977)

sekcja D
Ewa Konefał (UG ), O metajęzyku
polsko- i rosyjskojęzycznych badań
nad przekładem

Patrycja Krysiak (UWr), Problem
przekładalności polskich i
francuskich terminów
językoznawczych w badaniach
porównawczych nad feminizacją
języka i nazwami żeńskimi
Marta Noińska (UG), Karolina Wielądek Magdalena Mikołajczyk (UJ),
(UG), Określenia tekstów
Termin jako znak językowy wielokodowych w perspektywie
różnorodność form i funkcji
międzyjęzykowej na przykładzie języków: terminu na materiale
polskiego, rosyjskiego i angielskiego
matematycznym

sekcja A

sekcja B

Małgorzata Pachowicz ( PWSZ
Tarnów) ,Tradycja i zmiany w szkolnej
terminologii gramatycznej (w
wybranych podręcznikach z XX i XXI
wieku)
11.30-11.50 Anita Szwajkowska (UŁ), Pojęcia, Małgorzata B. Majewska (UKSW),
terminy, nazwy w świecie dźwięku Terminologia gramatyczna Feliksa
– czyli kilka uwag o prozodii
Żochowskiego
11.00- 11.20 Aleksandra Deskur ( UAM),
Oralność i mówioność – próba
wyostrzenia terminów

12.00-12.20

Barbara Mitrenga (UŚ),
Terminologia związana z
ekspresywnością języka i leksyką
ekspresywną w ujęciu
historycznym

12.30-13.30

Anna Rudnik (UW), Polska i
niemiecka terminologia gramatyczna
w niemieckojęzycznych gramatykach
języka polskiego w XVII wieku

sekcja C
Małgorzata Nowakowska (UP), Problem
wieloznaczności terminów z zakresu
kategorii aspektu a tradycje
terminologiczne języków romańskich i
słowiańskich
Marek Łaziński (UW), Spór o nazwy?
Podstawowe terminy związane z badaniem
aspektu czasownika

Krystyna Bojałkowska (UMK), Tryb
rozkazujący – uwagi o definiowaniu
pojęcia i zakresie jego użycia w opisach
systemu fleksyjnego współczesnego języka
polskiego

sekcja D
Anna Ledzińska (IJP PAN),
Analogia, etymologia, glosa,
dyferencja – cztery metody
„gramatyki heurystycznej” Izydora
z Sewilli
Dorota Masłej (UAM), Problem
przejmowania i stosowania
terminów obcych w polskiej
tradycji badań
historycznojęzykowych na
przykładzie tzw. wernakularyzacji
Wiktor Pskit (UŁ), O terminologii
w badaniach nad językiem liturgii

Obrady plenarne

12.30-13.00 Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska (UJ), Linguistica generale czyli o obecności terminologii językoznawczej w opisie dzieł sztuk wizualnych
13.10-13.40 Bogusław Bierwiaczonek (UJD), O ewolucji konstrukcji gramatycznych
Dyskusja 10 minut po każdym referacie
13.50 Zamknięcie Zjazdu
14.00-14.30 Obiad
15.00 – zwiedzanie Jasnej Góry (biblioteka, skarbiec)

