PROGRAM KONFERENCJI SŁOWO: STRUKTURA — ZNACZENIE — KONTEKST
Łódź, 21–22 maja 2019 roku

wtorek, 21 maja 2019 r.
aula A5
9.30-10.00
10.00-10.15
10.15‒10.35
10.35‒10.55
10.55‒11.15
11.15‒11.45
aula A5
12.15‒12.35
12.35‒12.55
12.55‒13.15
13.15‒13.45

sesja plenarna
Rejestracja (parter, przy wejściu od strony ul. Pomorskiej)
Uroczyste otwarcie Konferencji i powitanie Uczestników
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik (UŁ), Ks. bp prof. Marcin Hintz
„Szczyro prowda” — protestancka koncepcja słowa
Dr hab. prof. UŁ Edyta Pałuszyńska (UŁ)
Wartość słowa w dyskursie politycznym
Dr hab. prof. UMCS Marta Wójcicka (UMCS)
Słowo jest jak ocean... Obraz słowa w wypowiedziach studentów
Dyskusja
przerwa kawowa (11.45‒12.15)
sesja plenarna
Prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (UŁ)
Słowa-szańce i słowa-kamuflaże w listach miłosnych księdza Antoniego Szandlerowskiego
Dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra (UŁ)
Osobliwości językowe w Opowiadaniach bizarnych Olgi Tokarczuk
Dr hab. Krzysztof Kaszewski (UW)
Co dzisiaj może znaczyć czasownik ograć?
Dyskusja
obiad* (13.45‒15.00)

obrady w sekcjach A, B, C
Sekcja A (aula A5)
Słowa w mediach
Dr hab. prof. UŁ Monika
Worsowicz (UŁ)
Co znaczy „zmienić wygląd”?
Leksyka w cyklu publikacji
poświęconych metamorfozom
czytelniczek w miesięczniku
poradnikowym „Claudia”
Mgr Aleksandra MirekRogowska (UPJPII)
Slogan reklamowy - jego zmiany
strukturalne, a także
wartościowanie i słowa-klucze

Sekcja B (sala 1.17)
Słowa ‒ dźwięki ‒ obrazy
Dr Kinga Sygizman (UŁ)
Słowo wśród dźwięków. O funkcjach i
znaczeniu słowa w reportażu
radiowym na przykładzie audycji
Katarzyny Michalak

Sekcja C (sala 1.19)
Słowa w języku i tekście
Dr Aleksandra Rzepkowska
(UŁ)
Choroba? Przypadłość?
Odmienność?... Rzecz
o ubieraniu pewnych zjawisk
i doświadczeń w słowa

Dr Joanna Bachura-Wojtasik (UŁ)
„Holokaust domaga się słów,
nawet jeśli zmusza do milczenia”
(A. Rosenfeld). Słowo i dźwięki
w radiowych narracjach o Holokauście

15.40‒16.00

Mgr Aleksandra Kujawiak (UŁ)
Gorąca szkolna wiosna czy
przystawienie władzy pistoletu
do skroni? — o hiperbolizacji
i eufemizacji na materiale
tygodników „Sieci” i „Polityka”

16.00-16.20

Dr Anna Sámelová, Mgr Mária
Stanková (UKvB)
Dežurnalistika a jej vplyw na jayk
médií

Mgr Zofia Gralak (UŁ)
Jakie znaczenie mają nasze słowa
wypowiadane w wyniku percepcji
sztuki odległej pod względem
kulturowym i geograficznym?
Przypadek rzeźby artystów ludu
Makonde
Mgr Paulina Długosz (UŁ)
W poszukiwaniu komunikatu
uniwersalnego w przestrzeni
edukacyjnej muzeum

Dr Grzegorz Rudziński (UŁ)
Statystyczna ranga słów
w opracowaniach wiedzy
historycznej dla polskich
maturzystów i dla
cudzoziemców
Mgr Barbara Linsztet (UMK)
Analiza semantycznoskładniowa jednostek języka
z segmentami zgorszyć i zdemoralizować

16.20-17.00

Dyskusja

15.00‒15.20

15.20‒15.40

Dyskusja
uroczysta kolacja dla Uczestników Konferencji (godz. 18.00)

* W dniach 21 i 22 maja organizatorzy zapraszają serdecznie wszystkich Uczestników na obiady.

Mgr Jakub Pruś (AIwK)
Znaczenie znaczenia
w argumentacji. Definicje
perswazyjne i argumenty
semantyczne
Dyskusja

PROGRAM KONFERENCJI SŁOWO: STRUKTURA — ZNACZENIE — KONTEKST
Łódź, 21–22 maja 2019 roku

środa, 22 maja 2019 r.

10.00‒10.20

10.20‒10.40

10.40‒11.00

11.00-11.20

11.20‒11.50

Sekcja A (sala 1.01)
Słowa staropolskie i obce
Dr hab. prof. UŚ Katarzyna
Wyrwas (UŚ)
Zapożyczenia w staroi średniopolskim słownictwie
budowlanym

obrady w sekcjach A, B, C
Sekcja B (sala 1.03)
Słowa w najnowszej polszczyźnie
Dr hab. prof. UŁ Ewa SzkudlarekŚmiechowicz (UŁ)
Nie-Polak, anty-Polak, post-Polak
— w ujęciu systemowym
i dyskursywnym

Mgr Aleksandra Goszczyńska (UŁ)
Staropolskie słowniki tureckopolski i polsko-turecki B.
Georgiewicza i M. Paszkowskiego.
Zależności i pytanie o pierwowzór
Dr Joanna Woch (UŚ)
Specyfika semantyczna
czasowników z przyrostkiem -ну-/
-ną- w języku rosyjskim i polskim
Mgr Lujza Urbancová (Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Socializovaný význam lexém
pomenúvajúcich osoby

Dyskusja

Mgr Ewa Krawczyk (UŁ)
Produkt polityczny plus —
budowa nazw własnych z
członem plus i ich perswazyjna
rola w dyskursie politycznym
Mgr Magdalena Nowakowska
(UŁ) Funkcjonalizacja
wulgaryzmów w polskiej
literaturze najnowszej
Mgr Beata Kacperska (UŁ)
Influencer, vloger, youtuber,
wikipedysta, instagramowicz,
fejsbukowicz, fashionistka,
szafiarka i inni — o nowych
nazwach użytkowników Internetu
Dyskusja

Sekcja C (sala 1.17)
Słowa i ich budowa
Dr hab. prof. UŁ Renata
Marciniak-Firadza (UŁ)
Jakie błędy językowe popełniają
uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
(kl. IV-VIII)
Mgr Mateusz Szurek (UŁ)
Ocena umiejętności kodowania
i dekodowania konstrukcji
słowotwórczych przez dziecko
z niepełnosprawnością
Mgr Michał Lewiak (UŁ)
Do pióra kto sił, czyli kilka słów
o chorwackim narodowym zrywie
słowotwórczym
Dr Ewelina Zając (UŁ)
Sposoby tworzenia nazw istot
małych i niedorosłych przez dzieci
6- i 7-letnie

Dyskusja

przerwa kawowa (11.50‒12.30)

12.30‒12.50

12.50‒13.10

13.10‒13.30

13.30-14.00

obrady w sekcjach A i B
Sekcja A (sala 1.01)
Sekcja B (sala 1.03)
Słowa w odmianach specjalistycznych języka
Słowa w socjolektach
Dr Michalina Biernacka (UŁ)
Dr Katarzyna Burska (UŁ)
Słownictwo fonodydaktyczne w zakresie lapsologii Dajdaje, parówy i galerianki – o określeniach piłkarzy
– rozważania terminologiczne
i kibiców zwaśnionych klubów
Mgr Jadwiga Bieniek (UŁ)
Mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak (UŁ)
Mikrotoponimia Pienińskiego Parku Narodowego
„Zdrowa” i „niezdrowa” semantyka jako narzędzie
kształtowania samoświadomości i autokreacji
w coachingu i rozwoju osobistym
Mgr Alicja Cimała (UWr)
Dr Monika Kaźmierczak (UŁ)
Konteksty i znaczenia w terminologii
Słabowidzący aktywnym uczestnikiem komunikacji
architektonicznej
w przestrzeni ogólnodostępnej szkoły średniej
Dyskusja
Dyskusja
obiad 14.00-15.00

* W dniach 21 i 22 maja organizatorzy zapraszają serdecznie wszystkich Uczestników na obiady.

