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8 kwietnia 2016 (PIĄTEK)
08:30Rejestracja
09:00Przywitanie gości przez władze dziekańskie Wydziału Polonistyki UW oraz dyrekcję IJP
09:30 
Magdalena WanotMiśtura (UW) 
„Jakie imię wybraliście...?”. Wątpliwości dotyczące wyboru
imienia dziecka dawniej i dziś – w świetle danych archiwalnych Telefonicznej i Internetowej Poradni
Językowej UW
10:00
Marcin Maciołek (UŚ) 
Promieniowanie K (komputerowe), czyli o oddziaływaniu
rzeczywistości informatycznej na język ogólny i artystyczny
10:30 Anna Almeida (UL), Izabela Stąpor (UW) 
Nauka języków słowiańskich w Portugalii (na
przykładzie języków polskiego i czeskiego)
11:00 Przerwa na kawę
11:15Małgorzata Cetra (UW) 
Imiona mieszkańców Hajnówki w perspektywie pokoleniowej
11:45 Konrad Stańczyk (UW) 
Świadomość językowa aktorów młodego pokolenia (na podstawie
wywiadów z wybranymi artystami scen warszawskich)
12:15
Kamil Kromski
pragmalingwistyczny

(UAM)

Świadomość


językowa

zwerbalizowana. Rekonesans

12:45Anna Suchodolska (CEN) T
andemy językowe jako forma kształcenia obcokrajowców
13:30 Przerwa na obiad
14:30
Maryia Anufryieva (UW) 
Socjolingwistyczne wyznaczniki stratyfikacji języka polskiego
przedstawicieli pokolenia 19201940 Polaków na Grodzieńszczyźnie
15:00 Patrycja Zisch (UW) 
Stan przemian socjolingwistycznych obszaru laskośląskiego w powiecie
raciborskim na podstawie badań terenowych

15:30 
Kaja Kiełpińska (UW) K
ategoria inwestycji w języku life coachingu
16:00 Liubou Padporynava (БГУ) 
Semantyka dawna a semantyka aktualna morfemów rdzeniowych
w zachodniosłowiańskich dialektalnych nazwach roślin
16:30 Przerwa na kawę
16:45 Ирина Каптюг (ВАРБ) 
Изменения в употреблении некоторых номинаций родства в
старобелорусском и современном белорусском языке
17:15
Юлия Хвилончук (НАН Беларусі) 
Структурносемантическая характеристика
объектных конструкций в белорусских народных говорах
17:45Viktoriia Czerniak (ŻUP) J
ęzyk polski w miasteczku Dołbysz
18:15
Огулнур Назарова, Алы Сопыев (БГУ им. Пушкина) 

Роль русского языка в
Туркменистане
18:45
Юрий Малицкий (НАН Беларусі) 
Прономинация как средство прагматической
характеристики личности (на материале белорусской разговорной речи и американского
сленга)
19:15 Zakończenie I dnia konferencji
9 kwietnia 2016 (SOBOTA)
09:00Andrii Baran (UW) 
Nowomowa w polskich mediach w XXI wieku
09:30 Anna Parcheta (UW) 
„Witam, Szanowny Panie”, czyli o grzeczności językowej młodego
pokolenia
10:00 Ewelina Stachura (UW) 
Dwa pokolenia, dwa języki, jeden cel  sytuacja nadawczo odbiorcza
internetowych nauk rekolekcyjnych
10:30 Paweł Trzaskowski (UW) 
Hejtuję nie zawsze znaczy nienawidzę – o percepcji „nienawiści”
we współczesnym języku
11:00Daria Porycka (UW) K
omizm językowy w polskich memach internetowych
11:30 
Występ akademickiego chóru "Slava" z Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Lizbońskiego
11:45 Przerwa na kawę

12:00 Izabella Cabaj (UW) 
Jak przyciągnąć uwagę pokolenia Facebooka? Sposób komunikowania
marek z użytkownikami mediów społecznościowych na przykładzie marki L’Oréal
12:30Karolina LisczykKubina (UŚ) 
Język młodego pokolenia w perspektywie słowotwórczej
13:00 Svitlana Samiilyk (ŻUP) 
Does a Generation Gap Exist (a view through the vocabulary of
education)?
13:30 Bartosz Cemborowski (PAN) 
Zjawisko dyglosji wśród użytkowników gwar wielkopolskich w
przestrzeni medialnej (na przykładzie sieci internetowej)
14:00 Przerwa na obiad
15:00
Joanna Kwiatkowska, Szymon Wrzesień (UW) 
Jak kwarki powabne znalazły się w
polszczyźnie. Analiza adaptacji internacjonalizmów z zakresu fizyki teoretycznej
15:30 Martyna Sabała (UW) 
Nasiadówa czy uczing? Określenia czynności uczenia się w języku
studentów różnych pokoleń
16:00Ida KrzemińskaAlbrycht (UW) 
Czy anglicyzmy są cool?
16:30Анастасия Петрова (КНУ им. Т.Г. Шевченка) Ж
аргон в речи школьников Сербии
17:00 Przerwa na kawę
17:15 Mariola Białek (UW) 
„Nie wiem, chyba myślę, że…” – wyrażenia metatekstowe w języku
dzieci i dorosłych
17:45 Izabela Król (UW) 
Mamutek i spot, czyli o kompetencji komunikacyjnej dziecka z perspektywy
osoby dorosłej
18:15
Вэньцзюань Ван (БГУ) 
Наименование лиц по возрасту в русском и китайском
литературных языках и социолектах
18:45 
Kamila Szałkiewicz (UW) 
Pochodzenie ma znaczenie, czyli kilka słów o historii słowa „cera”
19:15 Zakończenie II dnia konferencji
10 kwietnia 2016 (NIEDZIELA)
09:00 
Елена Богдан (НАН Беларусі) 
Слово как элемент мировоззрения и средство создания
художественного образа в мемуарной прозе ХVІІ века
09:30
Małgorzata Parys (UW) 
Obraz kobiety jako matki i gospodyni w kalendarzach
astrologicznoprognostykarskich z I połowy XVIII w.

10:00Ірына Галуза (НАН Беларусі)
Слоўнікі выклічнікаў і гукаперайманняў Я. Драздовіча
10:30 Julia Domitrak (UNKP) 
Uwagi o języku polskim Joannicjusza Galatowskiego na przykładzie
dzieła Alkoran Machometów (1683)
11:00 Justyna Ocipka (UW) 
Dwu pokoleń wiedza o języku, czyli o „Krótkim inwentarzu rozwoju
mowy” M. Smoczyńskiej z perspektywy współczesnej
11:30 Przerwa na kawę
11:45
Marta Bukowiecka (UW) 
Styl artystyczny w zaniku? Przemiany współczesnego języka
literackiego
12:15 Ewelina WoźniakWrzesińska (UAM) 
Językowa kategoryzacja rzeczywistości w tekstach
literackich z prasy lokalnej okresu dwudziestolecia międzywojennego  na przykładzie „Ziemi
Sieradzkiej”
12:45Anna Jaworska (UW) 
Jak nasi przodkowie opisywali rzeczywistość: przymiotniki jakościowe i
relacyjne dziewiętnastowiecznej polszczyzny na tle współczesnego języka polskiego
13:15 Małgorzata Kokot (UŁ) 
Archaizmy leksykalne z zakresu budownictwa w „Inwentarzu dóbr
biskupstwa chełmińskiego z r. 1759”
13:45 Przerwa na obiad
15:00
Aleksandra Żurek (UW) 

Podpisy składane pod aktami chrztu a świadomość językowa
mieszkańców dziewiętnastowiecznej Warszawy
15:30 Katarzyna Michalska (UWM) 
Polska terminologia przyrodnicza – jaki był wpływ oświecenia
na jej rozwój? Kilka uwag o nazewnictwie naukowym w pracach ks. Krzysztofa Kluka
16:00Jadwiga Bieniek (UŁ) T
oponimy Zabrzeży w powiecie nowosądeckim
16:30Weronika Piotrowska (UW) 
Gwara kurpiowska w świadomości pokoleń
17:00 
Hubert Olborski (UW) P
roblem nacechowania emocjonalnego rzeczownika „wieśniak”
17:30 Zamknięcie konferencji

