Wykaz publikacji Justyny Kobus

Publikacje przed doktoratem
1. Funkcjonowanie germanizmów w języku mieszkańców wsi centralnej Wielkopolski (na
przykładzie Baranówka i Sowinek, powiat Poznań); „Poznańskie Studia Polonistyczne.
Seria Językoznawcza” XIII (XXXIII), Poznań 2006, s. 71–82 (współautorka: Anna
Gliszczyńska).
2. Kwalifikowanie temporalne wypowiedzi w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, [w:]
Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. J. Sierociuka, Poznań
2006, s. 191–197.
3. Małgorzata Giera, Krystyna Jańczak, Słownik gwary biskupińskiej, „Poznańskie Studia
Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, XIII (XXXIII), Poznań 2006, s. 267–270.
4. Dwie warstwy chronologiczne leksyki z pola tematycznego PRACA w języku
mieszkańców wsi wielkopolskich, [w:] „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LII,
2007, s. 73–82.
5. Rozwarstwienie chronologiczne słownictwa z pola tematycznego PRACA w gwarze
Baranówka pod Poznaniem, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym
języków słowiańskich, pod red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. KulwickaKamińska, Toruń 2007, s. 301–305.
6. Zróżnicowanie leksyki dotyczącej uprawy ziemniaka w języku mieszkańców wsi
wielkopolskich, „LingVaria” nr 1 (3), 2007, s. 91–102.
7. Zróżnicowanie pokoleniowe wsi a problem rozwarstwienia języka jej mieszkańców –
leksyka wielkopolska początku XXI wieku, [w:] Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii,
pod red. J. Sierociuka, Poznań 2007, s. 307–314.
8. Leksyka subpola tematycznego ŻNIWA na przykładzie materiału językowego
z wybranych wsi Wielkopolski, [w:] Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy,
zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków–Tarnów 2008, s.237–246.
9. Przejawy świadomości metajęzykowej mieszkańców wsi wielkopolskich, [w:]
Діалектологічні студії. 7. Традиції і модерн, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей, Львів
2008, c. 25–34.
10. Przeobrażenia gwarowej leksyki wymuszone warunkami pozajęzykowymi – snopek
i stóg w języku mieszkańców wsi wielkopolskich początku XXI wieku, „Prace
Filologiczne”, t. LIV, 2008, s. 199–212.
11. Kwestionariusz tematyczny oraz luźna rozmowa w badaniach leksyki współczesnej
wsi (wybrane zagadnienia), [w:] Język z różnych stron widziany. Materiały
ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej «Z zagadnień metodologii
badań językoznawczych, Kraków, 10–11 marca 2008 r.», pod red. M. Skarżyńskiego
i A. Czelakowskiej, Kraków 2009, s. 23–32.
12. Wielkopolska północna, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red.
H. Karaś, 2009 (www.gwarypolskie.uw.edu.pl).
13. Wielkopolska środkowa, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red.
H. Karaś, 2009 (www.gwarypolskie.uw.edu.pl).
14. Przynależność pokoleniowa jako determinant zachowania idiolektalnego mieszkańców
wsi, [w:] Język osobniczy. II Studenckie Kolokwia Językoznawcze, Poznań 2005
(w druku).

Publikacje po doktoracie

15. Miejsce kwestionariusza w badaniach leksyki gwarowej (na przykładzie pola
tematycznego PRACA NA ROLI), [w:] Діалектологічні студії. 8. Говори південнозахідного наріччя, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей, Львів 2009, c. 129–139.
16. Różnorodność nazewnicza w codziennym języku mieszkańców wybranych wsi
wielkopolskich (na przykładzie kilku nazw z pola tematycznego PRACA NA ROLI), [w:]
Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji
naukowej Kraków, 25–26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków
2009, s. 121–131.
17. Zmiany leksykalne w języku mieszkańców wielkopolskich wsi wymuszone czynnikami
pozajęzykowymi – na przykładzie nazw cepów i ich części, „LingVaria” (V) 2010, nr 1
(9), s. 139–146.
18. Status germanizmów we współczesnym języku mieszkańców wybranych wsi
wielkopolskich, [w:] Діалектологічні студії. 9. Запозичення та Інтерференція ,ред.
П. Гриценко, Н. Хобзей, Львів 2010, c. 52–58.
19. Wielkopolska środkowa, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red.
H. Karaś, 2010 (wersja rozszerzona).
20. Wielkopolska północna, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red.
H. Karaś, 2010 (wersja rozszerzona).
21. Wpływ warunków ekonomicznych na stan zachowania słownictwa gwarowego – na
podstawie wybranych przykładów, [w:] Studia gwaroznawcze, t. 1. Pogranicze w języku
i kulturze, pod red. B. Falińskiej i H. Karaś, Łomża 2011, s. 35–43.
22. Zróżnicowanie leksykalne języka mieszkańców wsi jako jeden z przejawów ewolucji
lokalnej odmiany polszczyzny, [w:] Gwary dziś. 6. Aktualne problemy dialektologii
słowiańskiej. Prace Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie
Slawistów, pod red. J. Sierociuka, Poznań 2012, s. 27–36.
23. Słownictwo recesywne w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich na
przykładzie subpola tematycznego BUDOWA WOZU KONNEGO, [w:] Trwanie w
języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, pod red. A
Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, Poznań 2013, s. 119–132.
24. Sprawozdanie z konferencji Gwara i tekst (Kraków, 27–28 września2013), „Slavia
Occidentalis” 70/1, 2013, s. 187–191.
25. Reprezentacja cech systemowych fleksji imiennej w tekstach gwarowych (na
przykładzie dopełniacza). Referat wygłoszony na konferencji pt. Традиції та
новаторство в сучасних діалектологічних студіях, Lwów, 4–5 października 2012 r.
(w druku).
26. Świadomość językowo-kulturowa ludności wiejskiej a „norma” języka mieszkańców
wsi, [w:] Język w środowisku wiejskim. W 110 rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza
Pawłowskiego, t. I., pod red. M. Mączyńskiego, Ewy Horyń, Kraków 2014 r., s. 151–
161.
27. Opis statyczny czy dynamiczny fleksji gwarowej – rekonesans badawczy, [w:] Badania
dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia, pod red. M. Raka, K. Sikory, Kraków
2014, s. 81–93.
28. Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie
wieków XX i XXI, Poznań 2015.
29. Funkcjonowanie germanizmów leksykalnych w listach chłopa wielkopolskiego (1914–
1920), „Gwary Dziś”, R. 7, 2015, s. 239–246.

30. Nazwy dawnego drewnianego przyrządu do zdejmowania butów z cholewami 30 lat po
Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski (na przykładach z wybranych wsi
wielkopolskich), „Slavia Occidentalis”, t. 72, nr 1, 2015, s. 65–72.
31. Okuloki, kufloki, pieruny… w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich –
czyli co zanika pierwsze: nazwa czy desygnat?, [w:] Dialog pokoleń w języku
potocznym, w języku wsi i miast, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, pod
red. E. Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2015, s. 215–223.
32. Zjawiska fleksyjne opublikowane w Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski
(fleksja rzeczownika) POZNAŃ, [w:] Język w regionie – region w języku, red. J. Kobus,
P. Michalska-Górecka, B. Osowski, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2016 (w druku).

