PROGRAM
LXXIV ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO
ZIELONA GÓRA 12-13.09.2016
12.09. PONIEDZIAŁEK
9.00-9.15
Otwarcie Zjazdu:
9.15-11.45 Obrady plenarne Aula C
9.15-9.35
Marian Bugajski, O tradycjach językoznawstwa normatywnego
9.35-9.55
Stanisław Gajda, Nowe czasy – nowe teorie/interpretacje kategorii normy językowej
9.55-10.15 Małgorzata Gębka-Wolak, Uwagi na temat normy językowej w ramach paradygmatu strukturalistycznego
10.15-10.35 Piotr Stalmaszczyk, Językoznawstwo generatywne wobec kwestii normatywności
10.35-10.55 Aleksander,Kiklewicz Status i granice normy językowej w świetle lingwistyki funkcjonalnej
10.55-11.45 Dyskusja
11.45-12.15 Przerwa na kawę
12.15-13.30 Walne Zgromadzenie członków PTJ
Sesja plakatowa (plakaty będą wystawione od 13.30, dyskusja 18.00 – 18.30):
Helena Grochola-Szczepanek, Rafał Górski, Ruprecht von Waldenfels, Michał,Woźniak Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań gwarowych
Małgorzata,Haładewicz-Grzelak Ekscesy przedrostka {ex-} we współczesnej angielszczyźnie i hiszpańszczyźnie: Studium z zakresu fonologii bitów i
wiązań.
Krystyna Data, Wiedza o normie językowej w logopedii
13.30-14.30 Obiad
14.30-18.30 Obrady w sekcjach (po każdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):

14.30-14.50

15.00-15.20

sekcja A
(aula B)
Mirosława Siuciak,Wykorzystanie
metod i wyników badań
historycznojęzykowych w ustalaniu i
prognozowaniu normy językowej

sekcja B
sekcja C
(aula 108)
(aula 8)
Katarzyna Kłosińska, Istnienie i kształt normy Krystyna Waszakowa, O normatywności /
językowej po przełomie cyfrowym
nienormatywności asystemowych derywatów
słowotwórczych. Interpretacja zjawiska z punktu
widzenia relacji między uczestnikami aktu
komunikacyjnego

Anetta Luto-Kamińska, O pojęciu
normy językowej w polszczyźnie
historycznej.

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Funkcja Iwona Burkacka, Słowotwórcza triada: norma,
ekspresywna a normy dyskursu i języka w
analogia, uzus
polskich i angielskich politycznych
komentarzach internetowych

15.30-15.50

16.00-16.30
16.30-16.50

Rafał Górski, Maciej Eder, Między
Monika Zaśko-Zielińska, Pismo elektroniczne Iwona Kaproń-Charzyńska, O granicach
innowacją a archaizmem – Prawo
– zakresy użycia, uwarunkowania, stosunek do kreatywności leksykalnej
Piotrowskiego i cztery zmiany w historii normy typograficznej i ortograficznej
polszczyzny
Przerwa na kawę
sekcja A
Krzysztof Nowak, Ciemna, szpetna,
zepsuta. Norma i anomalia w opisie
łaciny średniowiecznej

sekcja B
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Poezja
wizualna – przekraczanie norm na poziomie
graficznym utworu

sekcja C
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Projekt
internetowego słownika poprawnej polszczyzny –
zarys koncepcji

17.00-17.20

Małgorzata Hawrysz, Kryteria oceny
Jerzy Tomaszczyk, Działania naprawcze w
zapożyczeń w XIX wieku (na marginesie rozmowach medialnych
książeczki Józefa Blizińskiego
Barbaryzmy i dziwolągi językowe)

Wanda Małgorzata Stec, O poprawności w
nazewnictwie roślin leczniczych (na przykładzie
nazw łacińskich, polskich i rosyjskich)

17.30-17.50

Małgorzata Haładewicz-Grzelak,
Jakub Bobrowski, Problem poprawności
Strukturalizm – ‘spojrzenie z oddali’.
stylizacyjnej na przykładzie stylizacji
Coincidentia oppositorum w dziele André historycznej w wybranych filmach fabularnych
Martineta (1908-1999)

Joanna Kamper-Warejko, Struktura nazw roślin
wystepujących w XVI-wiecznym polskim
tłumaczeniu poradnika P. Krescencjusza na tle
ówczesnej normy

19.00 Uroczysta kolacja
13.09. WTOREK
Msza św. za zmarłych członków PTJ
9.00-10.30
sekcja A
9.00-9.20.

Hanna Makurat, Historia normalizacji
języka kaszubskiego

sekcja B
Michał Szczyszek, Akwizycja normy
językowej. Czy zachodzi, jak i kiedy?

sekcja C
Joanna Duska, Norma językowa a norma
obyczajowa na przykładzie wybranych leksemów
dotyczących relacji rodzinnych

9.30-9.50

Katarzyna Konczewska, Poczucie
językowe Polaków Grodzieńszczyzny.
Katarzyna Wojan, Dyglosja języka
fińskiego

Jadwiga Waniakowa, Norma językowa w
praktyce dydaktycznej
Anna Piotrowicz, Małgorzata WitaszekSamborska, Norma językowa w świadomości
studentów poznańskiej polonistyki

10.30-10.50

Jolanta Piwowar, Norma leksykalna w
ekspertyzie lingwistycznej

Marta Noińska, Code-switching wśród
studentów filologii angielskiej – nagminne
łamanie normy czy uzasadniony wybór?

11.00-11.20

Olga Lesicka, Norma jako czynnik
Żanna Sładkiewicz, Witam, pozdrawiam, o
Piotr Krzyżanowski, Nieodmienność
porządkujący czy ograniczający rozwój korespondencji akademickiej kilka słów jeszcze rzeczowników w systemie norm współczesnej
języków specjalistycznych – rozważania
polszczyzny
na podstawie przeprowadzonych badań
nad zapożyczeniami terminologicznymi
w rosyjskim języku ekonomii

11.30-12.00

Przerwa na kawę

12.00-14.30

Obrady plenarne

10.00-10.20

11.30-11.50 Bogdan Walczak, Językoznawstwo i jego pogranicza
11.50-12.10 Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Norma językowa w kontekście kontaktów językowych
12.10-12.30 Tomasz Mika, Pojęcie błędu w studiach historycznojęzykowych
12.30-12.50 Włodzimierz Gruszczyński, Problem normy językowej w leksykografii historycznej.
12.50-13.10 Michaił Kotin, System, norma i zmiany językowe
13.10-14.00 Dyskusja
14.00

Zamknięcie Zjazdu

14.30-15.30 Obiad
Wycieczka do Planetarium

Andrzej Moroz, Norma składniowa w świetle
współczesnych modeli opisu
Leszek Szymański, „I mustn’t have read the rules”
– empirycznie o anormatywnej konstrukcji
orzeczenia modalnego must not + [perfect aspect]
w języku angielskim
Piotr Fliciński, Wariantywność frazeologiczna a
granice normy w świetle nietradycyjnych
możliwości badań nad wielowyrazowcami

