Poznań, 3-5 listopada 2021

Staropolskie Spotkania Językoznawcze IV
Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje
pamięci Profesor Zdzisławy Krążyńskiej

3 listopada
14.00 – 15.00
Rozpoczęcie konferencji.
Zdzisława Krążyńska we wspomnieniach uczniów, przyjaciół, współpracowników, bliskich
15.00 – 17.00
Renata Przybylska (UJ), Uwagi o znaczeniu temporalnym przyimków w języku staropolskim
Tomasz Mika (UAM), Piotr Sobotka (PAN), Gramatyka Bogurodzicy
Agnieszka Słoboda (UAM), Ze składni Kazań gnieźnieńskich
Aleksandra Deskur (UAM), Ślady języka pierwotnie oralnego w wielkopolskich rotach sądowych

5 listopada
11.00 – 13.00
Artur Rejter (UŚ), Onomastyczne aspekty analiz staropolskiego apokryfu.
Od tekstu do gatunku i dyskursu
Wojciech Stelmach (UAM), Wieloźródłowość jako problem badawczy
– na podstawie Żywota św. Anny Jana z Koszyczek.
Dorota Rojszczak-Robińska (UAM), O pewnym typie „błędów”
staropolskich pisarzy i o czym świadczyć mogą…
Mariusz Leńczuk (PAN), Nieznane odpisy dwóch polskich modlitw
codziennych z pierwszej połowy XV w. z rękopisu Biblioteki Narodowej
sygn. 3028 II
13.00
Zakończenie konferencji
Konferencja, podobnie jak poprzednie z cyklu, ma z założenia formę jedynie dyskusji naukowej nad przesłanymi
wcześniej tekstami. Obrady będą odbywać się online na platformie Teams. Osoby zainteresowane udziałem
w dyskusji prosimy o kontakt z dr hab. prof. UAM Agnieszką Słobodą (mail: asloboda@amu.edu.pl).

prof. Zdzisława Krążyńska

4 listopada
11.00 – 13.00
Tadeusz Lewaszkiewicz (UAM), Dawne słowiańskie teksty hybrydowe i amalgamatowe
Monika Szczot (UAM), Aut prodesse volunt aut delectare scriptores… Rola łaciny w staropolskich
satyrach menippejskich (na przykładzie satyr małżeńskich)
Jan German (UJ), Czy warto jeszcze badać staropolskie latynizmy i grecyzmy?
Dorota Masłej (UAM), Dwujęzyczność średniowiecznego tekstu. Rękopis Michała z Janowca
na tle innych zachowanych zabytków polsko-łacińskich
13.00 – 15.00
Przerwa obiadowa
15.00 – 17.00
Joanna Okoniowa (PWSZ Tarnów), Staropolski dyskurs medyczny i jego
interdyscyplinarny charakter. Słownictwo
Jolanta Migdał (UAM), O języku Postylli mniejszej Jakuba Wujka
Agata Kwaśnicka-Janowicz (UJ), O metodzie gniazdowej w diachronii raz jeszcze
Marta Wrześniewska-Pietrzak (UAM), Małgorzata Rybka (UAM), Uczeń
cudzoziemski wobec języka staropolskich tekstów przed egzaminem
ósmoklasisty – perspektywa glottodydaktyczna

