ZAKŁAD HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO UAM
ma zaszczyt zaprosić na pierwszą ogólnopolską konferencję historycznojęzykową
z cyklu
STAROPOLSKIE SPOTKANIA JĘZYKOZNAWCZE
zatytułowaną
Jak badać teksty staropolskie?

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2014 roku w Poznaniu.

Proponujemy Państwu nowy cykl konferencyjny „Staropolskie Spotkania Językoznawcze”
poświęcony w całości badaniom nad językiem polskiego średniowiecza. Konferencja otwarta jest
zarówno dla badaczy, których zainteresowania naukowe związane są ściśle z historią języka
polskiego, jak i dla reprezentantów dziedzin pokrewnych (np. badaczy łaciny średniowiecznej,
historyków, slawistów, literaturoznawców, sermonistów, liturgistów, paleografów, historyków
książki etc.).
Nasze pierwsze spotkanie „Jak badać teksty staropolskie?” poświęcone będzie trzem obszarom
tematycznym: specyfice tekstu staropolskiego, metodom badania tekstów staropolskich oraz
relacji system-tekst. Pytamy zatem o to, jak badać teksty staropolskie, czym one są i jaki obraz
systemu dawnego języka polskiego się z nich wyłania.
Proponujemy następujące zagadnienia:

1. Metody badania tekstu staropolskiego, np.:
metody analizy i opisu zjawisk językowych przydatne w badaniach diachronicznych,
staropolszczyzna w perspektywie synchronicznej i ewolucyjnej,
fotokopia, transliteracja czy transkrypcja,
interdyscyplinarność.
2. Specyfika tekstu staropolskiego, np.:
wielowarstwowość tekstu,
granice tekstu,
granice zdania,
dwujęzyczność,
źródła.

3. System a tekst, np.:
termin system a specyfika języka staropolskiego,
początki kształtowania się systemu języka polskiego,
sposoby odtwarzania systemu,
uwikłanie tekstu w zależności genologiczne, kulturowe, komunikacyjne a system,
podstawa badań: słownik czy tekst,
tekstologia, stylistyka a system.

Proponujemy Państwu formułę konferencji sprawdzoną w ramach wygasłego już cyklu
Poznańskich Spotkań Historyków Języka, która polega na rezygnacji z wielominutowych
wystąpień na rzecz plenarnej debaty nad nadesłanymi wcześniej referatami. Takie rozwiązanie
po pierwsze nie narzuca autorom żadnych ograniczeń związanych z objętością prezentowanego
tekstu, po drugie pozwala na przygotowanie się do dyskusji.

Prosimy o nadsyłanie tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem pocztą elektroniczną do
końca grudnia 2013 roku (d_rojszczak@poczta.onet.pl). Do 15 stycznia otrzymają Państwo
informację o przyjęciu Państwa propozycji.
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