SPOTKANIA NAUKOWE BADACZY HISTORII JĘZYKA
19-20 kwietnia 2013

PROGRAM

19 kwietnia

09:00-11:00 – otwarcie konferencji i wykład inauguracyjny dr. hab. Krzysztofa T. Witczaka,
prof. UŁ (Zakład Indoeuropeistyki UŁ) pt. Przedrostek prywatywny i pejoratywny *we- w
językach indoeuropejskich

11:00-12:30 – sekcja I
1. mgr Karol Kłodziński (UMK), Antyczny urząd 'a rationibus' jako 'Reichsfinanzministerium',
czyli jak kształtowała się terminologia w badaniach nad administracją pałacową okresu
pryncypatu?
2. mgr Dawid Lipiński (UMK), Definiowanie wyrażeń językowych w językach historycznych
na przykładzie języka łacińskiego

12:30-13:30 – obiad

13:30-15:30 – sekcja II
1. dr Dorota Rojszczak-Robińska (UAM), Nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi
polskimi tekstami
2. dr Małgorzata Posturzyńska-Bosko (UMCS), Instrumenty spójności tekstu w dziełach
średniowiecznej francuskiej pisarki Christine de Pizan
3. dr Anna Krasowska (UKSW), O żydowskich nazwiskach złożonych w szmoncesie
kabaretowym

15:30-17:00 – sekcja III
1.dr Mikołaj Rychło-Kok (UG), Polsko-angielskie wyrazy pokrewne: ewolucja z
praindoeuropejskiego
2. mgr Piotr Sorbet (UMCS), Próba klasyfikacji zmian paragogicznych w wybranych językach
romańskich

17:00-19:00 – sekcja IV
1. dr Anna Buncler (UW), O inwentarzu przypadków fińskich w ujęciu historycznym
2. mgr Karolina Traczyk (UWr), „Poczwara w nayforemnieyszym ięzyku” - o formach
typu 'ćmów', 'pchłów' i 'piekłów'
3. mgr Marek Dolatowski (UAM), Pochodzenie etnolektu hałcnowskiego w świetle fonetyki i
fonologii historycznej

19:00 – bankiet

20 kwietnia

09:00-11:00 – sekcja Ia
1. dr Ireneusz Kida (UŚ), Struktury

09:00-11:00 – sekcja Ib
1. mgr Anna Sawa (UMCS), Oznaczenia

analityczne w języku gockim vs ich

literowe samogłosek w różnych rodzajach

syntetyczne odpowiedniki greckie

pisma drukowanego z XVII wieku (na

2. dr Marta Radojewska (UAM, PWSZ

podstawie „Słonecznika” Jeremiasza

w Koninie), Zmiany w paradygmacie
koniugacyjnym od gockiego po

Drexeliusa)
2. dr Marek Kaszewski (AP w Słupsku),

współczesną niemczyznę. Próba nowej

Wybrane dawne słowniki języka polskiego

systematyzacji na podstawie nowego

jako źródło dla porównawczych badań

modelu

materiałowych (M.A. Troc i J.S. Bandtkie)

3. mgr Damian Pisarski (UŚ),

3. mgr Olga Stramczewska (UAM),

Realizacja form czasownikowych w

Transkrypcja „Rozmyślania

tłumaczeniu „Proglasu” na język polski i

przemyskiego” a obraz składni

słowacki

polszczyzny XV wieku

11:00-13:00 – sekcja IIa
1. mgr Łukasz Berger (UAM), Akty

11:00-13:00 – sekcja IIb
1. dr Marcin Maciołek (UŚ), Nazwy

dyskursywne w epistolarnych

larw owadów i ich rozwój formalno-

konwersacjach Seneki Młodszego

semantyczny w języku polskim

2. mgr Wawrzyniec Kryza (UJ), Łaciński
dativus – jedność czy wielość znaczeń
3. mgr Maciej Grelka (UAM), Ewolucja

2. mgr Zuzanna Krótki (UŚ), O łakomstwie
słów parę. Polskie leksemy o rdzeniu łacz/łak-

sposobu realizacji podmiotu logicznego

3. mgr Ewelina Ładziak (UŚ), Poznanie

w dativus w łacińskiej konstrukcji

dotykiem. Przymiotniki opisujące

peryfrastycznej z gerundivum

wrażenia poznawane przez zmysł dotyku

13:00-14:00 – wykład prof. dr. hab. Witolda Stefańskiego (Katedra Romanistyki UMK)

14:00-15:00 – obiad

15:00-17:00 – sekcja III
1. mgr Krzysztof Waśkowski (UŚ), Gniazda słowotwórcze w badaniach
historycznojęzykowych (na materiale leksyki animalistycznej)
2. mgr Joanna Kościerzyńska (UMK), Diachronia w badaniach semantycznych współczesnego
języka polskiego
3. mgr Paulina Rosalska (UMK), Problem nieleksykalnych jednostek języka w badaniach
diachronicznych

17:00-18:30 – sekcja IV
1. mgr Natalia Żochowska (UMK), Od kiedy uniewinniamy mówiąc 'mimo woli'? Rzut oka na
historię jednego z przysłówków mimowolnych
2. mgr Karol Mikicki (UMK), Które z wyrażeń oznaczających 'podstawę' jest najstarsze?

