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*** 

 

Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie 

zaprasza do wzięcia udziału w II konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, 

zatytułowanej 

 

Jak wydawać teksty dawne 
 

Celem spotkania jest zidentyfikowanie, uzmysłowienie i przede wszystkim przedyskutowanie 

najważniejszych kwestii dotyczących wydawania tekstów dawnych. 

Konferencja odbędzie się w dniach 16–18 marca 2016 r. na Wydziale Filologii Polskiej 

i Klasycznej UAM i wpisuje się w działania Humanistycznego Konsorcjum Naukowego „Horyzonty 

i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja”, prowadzonego przez Wydział 

Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.  

 Udział badaczy różnych dyscyplin (historyków, bibliologów, klasyków, edytorów, 

literaturoznawców i językoznawców) gwarantuje interdyscyplinarne podejście do omawianych 

tematów. W załączeniu przysyłamy opis tematu konferencji i wybrane – wskazane przez Komitet 

Naukowy – kręgi tematyczne oraz problemy szczegółowe, które mogą być inspiracją do zgłoszenia 

referatu lub udziału w dyskusji.  

 Formułą, którą przyjęliśmy w ramach Staropolskich Spotkań Językoznawczych, jest „tylko 

dyskusja”, ponieważ to w wymianie poglądów i spostrzeżeń dotyczących kolejnych problemów 

upatrujemy najwyższej wartości konferencji. Takie rozwiązanie po pierwsze nie narzuca autorom 

żadnych ograniczeń związanych z objętością prezentowanego tekstu, po drugie pozwala na 

przygotowanie się do dyskusji. Podczas obrad przewidujemy jedynie 5 minut wprowadzenia dla 

każdego z Referentów (na przykład na przypomnienie najważniejszych tez swoich referatów czy 

wskazanie kwestii wymagających debaty). Pozostały czas poświęcony będzie w całości na dyskusję. 

W tym kontekście nie trzeba dodawać, jak ważne jest, by uczestnicy i dyskutanci zechcieli się 
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wcześniej zapoznać się z tekstami referatów.  

Bardzo się cieszymy, że w marcu przyszłego roku będziemy Państwa gościć, że wspólnie 

będziemy szukać odpowiedzi na tytułowe pytanie konferencji: Jak wydawać teksty dawne. 

 Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (temat referatu wraz z krótkim streszczeniem) pocztą 

elektroniczną do 15 października 2015 r. na adres d_rojszczak@poczta.onet.pl. Informację o 

zakwalifikowaniu zgłoszenia prześlemy do końca października. Termin nadsyłania tekstów do dyskusji 

(przyjmujemy także wersje robocze)  – 15 grudnia 2015 r. Teksty uczestnikom konferencji rozsyłane 

będą w styczniu przyszłego roku. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr Dorotą Rojszczak-Robińską  (mail: 

d_rojszczak@poczta.onet.pl, tel. 603 175 251).  

 

Z wyrazami szacunku 
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mgr Karolina Borowiec 

mgr Dorota Masłej 
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