
 

 

 

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

zaprasza do udziału w konferencji 

„Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości” 

Poznań, 6–8 listopada 2018 r. 
Collegium Maius 

 
Zaproszenie do udziału w tym spotkaniu to jednocześnie propozycja debaty na temat polskie-
go dziedzictwa językowego w bardzo szczególnym czasie – w stulecie odzyskania niepodległo-
ści. Taka perspektywa umożliwia dyskusję zakrojoną szeroko: zarówno odnoszącą się do zakre-
sów przełomu XIX i XX wieku oraz wcześniejszych, stanowiących w historii języka polskiego 
okresy szczególne, jak i dotykającą tego, co dziś definiuje polszczyznę i jej użytkowników. Na-
mysł nad wartościami w języku, nad złożonością odmiany ustnej i pisanej, nad wielością języ-
ków polskich pozwoli na odnalezienie i wskazanie stałych elementów narodowej tożsamości,  
a także wskazanie odrębności – i tym samym: uwidocznienie kulturowej ciągłości.  

Utrzymanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kultury to zadanie istotne dla każdego 
pokolenia, jednak z perspektywy międzypokoleniowej – ze względów politycznych i społecznych 
– nieporównywalne. Dlatego chcemy namówić do dyskusji zarówno badaczy pochylających się 
nad polszczyzną dawną, jak i tych, którzy zgłębiają problematykę komunikacji w przestrzeni 
internetowej. Wielość językoznawczych metodologii, uruchomionych podczas naszych badań, 
umożliwi pełniejsze zrozumienie specyfiki naszej kultury i jej związków z otaczającym światem. 
Jesteśmy przekonani, że tylko spojrzenie szerokie i wieloaspektowe przybliży nas do nakreśle-
nia kategorii dziedzictwa językowego w całej jego złożoności. 

Zachęcamy do formułowania tematów, które ułożą się w odpowiedzi na pytania o to, co nas 
jako użytkowników polszczyzny definiuje, łączy, odróżnia. 

Konferencja, organizowana w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie 
również częścią obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Filologii Polskiej. 

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2018 r., prosimy je kierować do mgr Alicji Labijak, se-
kretarza konferencji, na adres polszczyznajakodziedzictwo@gmail.com.  
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