Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
i Laboratorium Semiotycznym Wydziału „Artes Liberales” UW
wraz z Fundacją Języka Polskiego
zapraszają na VII konferencję naukową z cyklu

GLOSA DO LEKSYKOGRAFII
„Leksykografia w różnych kontekstach”.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 24–25 września 2018 roku.
Otworzy ją prof. Vojko Gorjanc językoznawca socjolingwista z Uniwersytetu w Lublanie
wykładem inauguracyjnym pt.

“Digitally Native Dictionaries: The Thesaurus of Modern Slovene”.
Celem spotkania jest przyjrzenie się funkcjonowaniu dorobku leksykograficznego
z rozmaitych perspektyw. Zachęcamy badaczy z Polski i z zagranicy do zgłaszania
referatów dotyczących zarówno leksykografii dawnej, jak i współczesnej. Na zgłoszenia
czekamy do 6 maja 2018 r.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccyqM3WI0vjPmDKmZz42M3cxy6FD4IG0CAps
YKRpLEmX1p2g/viewform
Językiem konferencji będzie polski i angielski. Opłata konferencyjna obejmująca
koszty

obiadów,

uroczystej

kolacji

oraz materiałów

dla pracowników naukowych 350 zł, dla doktorantów 250 zł.
***

konferencyjnych

wynosi

Działalność słownikarska ma wiele różnych aspektów. Sytuacje, w których słownik jest
obiektem o istotnym znaczeniu, są najrozmaitsze. Waga i funkcja słownika różni się w zależności
od kontekstu politycznego, kulturowego, edukacyjnego, społeczno-gospodarczego, historycznego
i in. Warto więc poświęcić refleksję tworzeniu, postrzeganiu i wykorzystywaniu słowników
w zależności od okoliczności. Przedmiotem rozważań proponujemy uczynić między innymi takie
kwestie jak:
 leksykografia a nurty naukowe
 proces wydawniczy w wypadku opracowań leksykograficznych
 użyteczność słowników w różnych dziedzinach
 leksykografia a społeczna świadomość językowa
 leksykografia a meandry historii
 przekaz słownikowy a społeczne zwyczaje komunikacyjne
 tradycje leksykograficzne a nowe technologie
 słowniki a standardy edukacyjne
 hybrydyzacja słowników i przekraczanie granic w leksykografii.
Zachętą do refleksji będzie może również to, że VII Glosa odbędzie się w roku, w którym mija m.in.
 490 lat od wydania Dictionarius trium linguarum: Latine, Teutonice et Polonice
Franciszka Mymera
 120 lat od wydania Słownika frazeologicznego Antoniego Krasnowolskiego i Henryka Gallego
 80 lat od rozpoczęcia edycji Słownika języka polskiego pod red. Tadeusza Lehra-Spławińskiego
 60 lat od wydania Słownika poprawnej polszczyzny oraz rozpoczęcia edycji Słownika języka
polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
 50 lat od wydania Małego słownika języka polskiego pod red. Stanisława Skorupki,
Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej
 40 lat od rozpoczęcia edycji Słownika języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka
 470 lat od śmierci Bartłomieja z Bydgoszczy
 380 lat od śmierci Grzegorza Knapskiego
 250 lat od narodzin Jerzego Samuela Bandtkiego
 80 lat od śmierci Stanisława Szobera.
***

Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji na temat konferencji osobom
z ośrodków naukowych w kraju i za granicą, które mogłyby być zainteresowane jej tematyką.
Korespondencję w sprawach konferencyjnych prosimy kierować pod adresem:
konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl.
Aktualne informacje zamieszczamy również na stronie: www.konferencjaglosa.uw.edu.pl.
Zapraszamy do udziału!
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