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międzynarodowej konferencji naukowej
z cyklu Dialektologia słowiańska

Dynamika rozwoju
gwar słowiańskich w kontekście
dziedzictwa narodowego
i kulturowego
11–12 czerwca 2015 r.
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Dobra 56/66, Warszawa
13 czerwca 2015 r.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
al. Wilanowska 204, Warszawa
Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Warszawa 2015

11 czerwca (czwartek)
8.30–9.30 rejestracja uczestników
9.30–10.00 otwarcie obrad (sala 254)
10.00–11.30 obrady plenarne (sala 254)
prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski, PIN Instytut
Śląski w Opolu), O rozwoju polskich dialektów w XX w.
prof. dr hab. Halina Karaś (Uniwersytet Warszawski), Rola gwary
w budowaniu tożsamości lokalnej (na wybranych przykładach)
prof. dr Наталия Е. Ананьева (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова), Dynamika rozwoju w polskich
gwarach wyspowych na Syberii
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska (Instytut Rozwoju Wsi i Rol
nictwa PAN), Przemiany na wsi polskiej w badaniach socjologicznych
Dyskusja
11.30–12.00 przerwa kawowa
12.00–13.30 obrady w sekcjach
Sekcja A (sala 254)
dr Тетяна Ястремська (Інститут українознавства ім. І. Крип’яке
вича НАН України, Lwów), Динаміка семантичних змін у гуцуль
ських говірках
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český Akademie věd
České republiky, Brno), Mluva v českých městech a nivelizační procesy
v tradičních dialektech
PhD. Gabriela Múcsková (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV,
Bratysława), Súčasná nárečová dynamika ako možný prameň skúmania
procesu historickej jazykovej zmeny

dr hab. Anna Cychnerska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru
niu), Mechanizmy powstawania i likwidacji grup samogłoskowych w za
chodnich dialektach języka macedońskiego
mgr Michal Vašíček (Slovanský ústav AV ČR, Praga), Dynamika vývoje
rusínských nářečí na území Slovenska a Ukrajiny na příkladě předložek,
spojek a částic
Dyskusja
Sekcja B (sala 256)
doc. dr Сергей С. Скорвид (Российский государственный гума
нитарный университет, Moskwa), Do typologii zachodniosłowiańskich
gwar przesiedleńczych na terenie Rosji
doc. dr Karmen Kenda-Jež (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, Lublana), Prispevek k metodologiji
raziskav izginjajočih narečij
prof. Sofija Miloradović (Institut za srpski jezik SANU, Belgrad),
 alentnost etnodijalekatskih glagolskih leksema iz kruga obredne ishrane
V
srpskog stanovništva u Vojvodini
dr Dorota Paśko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rosyj
ska gwara staroobrzędowców mieszkających w Bułgarii wobec rozwoju
cywilizacji
doc. dr Николай П. Антропов (Государственное научное учрежде
ние, Центр исследований белорусской культуры, языка и литера
туры, Mińsk), Русский старожильческий говор в белорусском окру
жении: процесс и этапы угасания
Dyskusja
13.30–14.15 przerwa na obiad

14.15–16.15 obrady
Sekcja A (sala 254)
dr hab. prof. PWSZ Kazimierz Sikora (Uniwersytet Jagielloński, Kra
ków), Zagadnienie trwałości gwarowego słownictwa w języku młodych
mieszkańców wsi (na przykładzie kilku gwar południowej Małopolski)
dr Błażej Osowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Morawski – lokalna odmiana czeskiego czy język internetowy?
mgr Bartosz Cemborowski (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa), Moda
językowa na gwary wielkopolskie wśród użytkowników portalu społecz
nościowego Facebook
mgr Anna Momot (Uniwersytet Wrocławski), Dialekt śląski na
Facebooku
Dyskusja
Sekcja B (sala 256)
doc. dr Дмитрий К. Поляков (Российский государственный гума
нитарный университет, Moskwa), Innowacje w systemach leksykalnych
polskich i czeskich gwar przesiedleńczych w Rosji
dr Piotr Bartelik (Akademia Pomorska w Słupsku), Dynamika rozwoju
kaszubskiego systemu gramatycznego – archaiczność a kontakty językowe
dr hab. prof. IJP PAN Helena Grochola (Instytut Języka Polskiego
PAN, Kraków), Turystyka w przestrzeni wiejskiej – nowy obraz wsi
dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska, (Instytut Slawi
styki PAN, Warszawa), Zmiany w systemie gospodarowania i warunków
życia na wsi a dynamika gwar na północnym Podlasiu
Dyskusja

12 czerwca (piątek)
9.30–11.00 obrady plenarne (sala 254)
prof. dr hab. Janusz Siatkowski (Uniwersytet Warszawski), Co zostało
z gwar czeskich w okolicach Kudowy?
prof. dr hab. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Glo
balizacja a językowo-kulturowe przemiany polskiej wsi
dr Peter Weiss (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, Lublana), Komentar v geslih v (slovenskem) na
rečnem slovarju
prof. dr Сергей А. Мызников (Институт лингвистических ис
следований РАН, Sankt-Petersburg), Сводная русская диалектная
лексикография: история и современность
11.00–11.30 przerwa kawowa
11.30–13.30 obrady w sekcjach
Sekcja A (sala 254)
dr hab. Maria Trawińska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa), Cechy
gwarowe w późnośredniowiecznych źródłach wielkopolskich
dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki), Leksykal
ne i słowotwórcze zróżnicowanie nazw określających człowieka wolno
i niedbale pracującego w gwarach pogranicza małopolsko-mazowieckiego
dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz (Uniwersytet w Białymstoku),
Gwara łomżyńska w tekstach gwarowych i w żywej mowie współczesnych
mieszkańców ziemi łomżyńskiej
mgr Radosława Rodasik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Moż
liwości i perspektywy badań fonetycznych cech gwarowych za pomocą
środowiska do analizy porównawczej próbek głosu VoicePrints

Sekcja B (sala 256)
dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach), Z zagadnień dialektologii Kielecczyzny w prasie lokalnej (na
przykładzie „Radostowej”)
mgr Marta Sobocińska (Uniwersytet Warszawski), Gwary jako czynnik
integrujący tożsamość lokalną w kontekście granicznego sąsiedztwa na
przykładzie Białowieży
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki), Ginące zawody –
ginące słowa?
dr Marek Olejnik (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin),
Dynamika zmian terenowych nazw własnych wschodniej Lubelszczyzny
w drugiej połowie XX wieku
13.30–14.15 przerwa na obiad
14.15–16.45 obrady
Sekcja A (sala 254)
dr Maurycy Stanaszek (Muzeum Archeologiczne, Warszawa), Proces
formowania się mikroregionu na przykładzie Urzecza
dr Justyna Górska-Streicher (Muzeum Wsi Radomskiej, Radom),
Dynamika zmian społeczno-ekonomicznych na przykładzie wsi Świerże
Górne, w powiecie kozienickim w okresie Polski Ludowej
prof. dr Андрей Б. Мороз (Российский государственный гума
нитарный университет, Moskwa), Культурная жизнь современной
российской деревни: между фольклором и фольклоризмом
dr Motoki Nomachi (Hokkaido University, Sapporo), dr Bojan Belić
(University of Washington, Seattle), Banat Bulgarian in Present-Day
Serbia: A Language Emancipation Perspective

Sekcja B (sala 256)
mgr Мария В. Ясинская (Институт славяноведения РАН, Москва),
Похоронные обычаи на Польском Спише: традиция и современность
dr Barbara Ivančič-Kutin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, Lublana), Muzejski predmeti v kon
tekstu lokalnega narativnega gradiva
dr Joanna Szadura (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin),
W Zwiastowanie i robak, i żmija z ziemi zmartwychwstanie. O różnicach
w interpretacji kalendarza ludowego przez Słowian na przykładzie święta
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
mgr Barbara Żebrowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Perspek
tywy badań ludowego słownego folkloru dziecięcego na przykładzie gwar
okolic Krakowa
Podczas konferencji będzie można kupić publikacje Slawistycznego Ośrodka
Wydawniczego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Łomżyńskiego
Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”

13 czerwca (sobota)
10.00–14.00
Usłyszeć, czyli poczuć – warsztaty tradycji ludowych w MHPRL:
Wykonywanie kwiatów i innych ozdób z bibuły.
Nauka piosenek ludowych.
Pisanie jajek techniką batikową.
Gry i zabawy okresu wielkanocnego z północnego Podlasia i Suwal
szczyzny.
Wycinanki kurpiowskie.
Tradycje kulinarne Podlasia.

