SESJA ZDALNA
JĘZYKOZNAWCZE STUDIA DOKTORANCKIE
29 czerwca – 1 lipca 2020 r.

Poniedziałek, 29 czerwca
17:00 Otwarcie pierwszego dnia sesji zdalnej JSD
17:05 Zdzisław Koczarski, Partykuła życzeniowa utinam w „Rocznikach” Jana Długosza.
Przyczynek do analizy semantycznej i pragmatycznej
17:25 DYSKUSJA
17:35 Matylda Sokół, Rodzinna polityka językowa jako strategia podtrzymania rozwoju
znajomości języka mniejszościowego w rodzinie na przykładzie wychowania dziecka w polsko-rumuńskiej dwujęzyczności
17:55 DYSKUSJA
18:05 Wiktor J. Darasz, Żywioły przyrody w poezji czeskiej XX wieku. Zarys problematyki
18:25 DYSKUSJA
18:35 Zakończenie pierwszego dnia sesji zdalnej JSD

Wtorek, 30 czerwca
17:00 Otwarcie drugiego dnia sesji zdalnej JSD
17:05 Małgorzata Czachor, Imiesłowy a przechodniość
17:25 DYSKUSJA
17:35 Emanuel Modrzejewski, Analiza rozłączeń klientów w rozmowach telefonicznych
ze sztuczną inteligencją na przykładzie voicebota towarzystwa ubezpieczeniowego
17:55 DYSKUSJA
18:05 Magdalena Kądzioła, Język mówiony w językoznawstwie polonistycznym – teoria i praktyka
18:25 DYSKUSJA
18:35 Zakończenie drugiego dnia sesji zdalnej JSD
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Środa, 1 lipca
17:00 Otwarcie trzeciego dnia sesji zdalnej JSD
17:05 Łukasz Halida, Słownictwo specjalistyczne ze sfery religijno-kościelnej w polskiej łacinie
średniowiecznej: specjalizacja leksemów języka ogólnego
17:25 DYSKUSJA
17:35 Maria Bugajska, Czym Jan Chrzciciel żywił się na pustyni? Analiza semantyczna
na materiale słowników języka cerkiewnosłowiańskiego
17:55 DYSKUSJA
18:05 Agnieszka Szulińska, Osiągnięcie i trofeum w polszczyźnie dawniej i dziś
18:25 DYSKUSJA
18:35 Barbara Pukalska, Leksyka związana z ubiorem w Korpusie Spiskim
18:55 DYSKUSJA
19:05 Zakończenie trzeciego dnia sesji zdalnej JSD

ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ
Poniedziałek, 29 czerwca
Partykuła życzeniowa utinam w „Rocznikach” Jana Długosza. Przyczynek do analizy semantycznej
i pragmatycznej
Zdzisław Koczarski, rok II
Jednym z najciekawszych problemów badawczych dotyczących „Roczników” Jana Długosza jest
pozycja i rola narratora-autora. Czy zajmuje on jedynie pozycję bezstronnego obserwatora
i przedstawia suche, historyczne fakty, czy aktywnie „uczestniczy” w opowiadanej historii
za pomocą osobistych komentarzy i uwag? Czy zawsze mówi prawdę, czy też nagina czasami
rzeczywistość, aby pasowała do jego wizji? I wreszcie – czy jest zadowolony z czynów swoich
przodków, czy jednak w głębi ducha życzyłby sobie innego wyniku przeszłych wydarzeń?
Odpowiedzi na niektóre z tych pytań może udzielić jedynie wnikliwa analiza językowa
i literacka „Roczników”. Niniejszy referat będzie stanowił próbę odpowiedzi na pytanie o myślenie
życzeniowe Jana Długosza – badaniu zostanie poddana partykuła utinam (oby), wykorzystywana
jako podstawowy środek leksykalny do wprowadzania życzeń. Analiza skupi się zarówno
na dystrybucji tej partykuły w obrębie dzieła, jak również na możliwości realizacji pragnień
wyrażonych za jej pomocą.
W badaniu zwrócę uwagę także na kwestię autorstwa zdań zawierających leksem utinam,
ponieważ niektóre z nich pochodzą z dzieł takich autorów jak Liwiusz czy Petrarka. Obserwacje
te mogą dostarczyć cennych informacji o metodzie pracy historyka ze źródłami oraz sposobie
prezentowania własnych poglądów i przekonań na kartach „Roczników”.
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Rodzinna polityka językowa jako strategia podtrzymania rozwoju znajomości języka
mniejszościowego w rodzinie na przykładzie wychowania dziecka w polsko-rumuńskiej
dwujęzyczności
Matylda Sokół, rok II
Wychowanie dwujęzyczne dziecka stanowi dla par/małżeństw mieszanych niemałe wyzwanie.
Związane jest to z licznymi trudnościami, jakie mogą napotkać rodzice na drodze wychowania
dziecka ku dwujęzyczności. Z pewnością podjęcie przemyślanych decyzji, obranie konkretnych
strategii wychowawczych i wspólne zaplanowanie działań, a przede wszystkim postawa rodziców
wobec samego zjawiska dwujęzyczności – to czynniki wpływające na sukces wychowania dziecka
dwujęzycznego. Często jednak w zderzeniu z rzeczywistością, chęci, plany, wyobrażenia
czy oczekiwania rodziców dotyczące przekazania języków w rodzinie, a w szczególności rozwoju
i utrzymania języka mniejszościowego, okazują się rozbieżne z faktyczną sytuacją i użyciem
języków w domu, czyli tzw. rzeczywistą praktyką językową.
Badacze coraz częściej zadają sobie pytanie, dlaczego niektóre dzieci z rodzin dwulub wielojęzycznych rozwijają i zachowują swój kolejny język, a inne, wzrastające w podobnych
warunkach, tracą go lub nie rozwijają, pozostając jednojęzycznymi lub biernymi jego
użytkownikami; oraz jakie czynniki wpływają na wzmocnienie i rozwijanie dwujęzyczności u dzieci.
Szczególnie istotny wydaje się być sposób, w jaki rodzice postrzegają dwujęzyczność,
ich przekonania dotyczące nabywania/nauki języków oraz nastawienie do dwujęzycznego
wychowania (m.in. podejście rodziców do wyboru przez dziecko języka wypowiedzi,
czyli mieszania i przełączania kodu), co może wpływać na wybór konkretnych praktyk językowych
stosowanych w rodzinie (kolejności nabywania/nauczania języków, stosowanych strategii
oraz metod nauczania, częstotliwości kontaktu z każdym z języków itp.). Postawy i przekonania
rodziców dotyczące języka i jego stosowania w rodzinie stanowią jeden z elementów rodzinnej
polityki językowej (ang. family language policy). Rodzinna polityka językowa, opierająca się
na dwóch obszarach badawczych: polityce językowej oraz akwizycji języka, umożliwia
wieloaspektowe zbadanie procesu kształtowania się dwu- lub wielojęzyczności na poziomie rodziny.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji rodzin polsko-rumuńskich mieszkających
w Polsce z perspektywy socjolingwistycznej ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiedniej
strategii dwujęzycznego wychowania dziecka, problemów, które napotykają rodzice w procesie
wychowawczym oraz czynników i metod istotnie wpływających na podtrzymanie rozwoju
znajomości języka mniejszościowego w rodzinie dwujęzycznej w ramach stosowanej rodzinnej
polityki językowej.
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Żywioły przyrody w poezji czeskiej XX wieku. Zarys problematyki
Wiktor J. Darasz, rok III
W starożytnej filozofii greckiej cztery żywioły, czyli ogień, powietrze, wodę i ziemię, uważano
za tworzywo całego materialnego świata. Jakkolwiek rozwój nauk przyrodniczych, zwłaszcza fizyki
i chemii, dawno zmienił poglądy na budowę obserwowalnych rzeczy, to koncepcja czterech
żywiołów przetrwała w humanistycznym myśleniu, a zwłaszcza w literaturze pięknej, w tym przede
wszystkim w poezji. Ten referat poświęcony będzie funkcjonowaniu żywiołów przyrody
w twórczości czterech wybranych poetów czeskich, aktywnych głównie w latach 1920–1960,
Richarda Weinera (1884–1937), Vítězslava Nezvala (1900–1958), Jaroslava Seiferta (1901–1986)
i Vladimíra Holana (1905–1980), reprezentujących nurt poetyzmu, czeskiego odpowiednika
europejskiej awangardy.
Najistotniejszym krokiem jest tu ustalenie, jakie spośród czterech żywiołów są obecne
w tekstach wymienionych autorów i odpowiedź na pytanie, czy da się wskazać żywioł, który
by stanowił stylistyczną dominantę, jak np. woda u R. Weinera, woda i ziemia (kamień)
w twórczości V. Holana, ogień (światło i jego źródła) w wierszach J. Seiferta itd. W centrum
zainteresowania pozostają sposoby językowego operowania fizycznymi właściwościami obiektów
reprezentujących w tekście konkretne żywioły oraz ich metaforyczne wykorzystanie.

Wtorek, 30 czerwca
Imiesłowy a przechodniość
Małgorzata Czachor, rok III
Użycie imiesłowu przymiotnikowego biernego jest ograniczone w języku polskim do czasowników
przechodnich, podczas gdy pozostałe trzy polskie participia, neutralne pod względem
przechodniości, mają ograniczenia dotyczące aspektu. Imiesłów przysłówkowy uprzedni łączy się
z czasownikami dokonanymi, zaś imiesłów przymiotnikowy czynny oraz przysłówkowy
współczesny – z niedokonanymi. Pytanie brzmi, czy dowolny czasownik, o ile spełnia te wyżej
wymienione, doskonale znane warunki, tak samo prawdopodobnie wystąpi z danym imiesłowem,
czy raczej każdy z imiesłowów wykazuje dodatkowe preferencje dla konkretnego typu
czasowników?
Trzy kryteria zostały wzięte pod uwagę w niniejszej analizie kwantytatywnej: aspekt
(z uwzględnieniem wtórnie niedokonanych), przechodniość i semantyka czasownika. Dane
zaczerpnięto ze zrównoważonej części Narodowego Korpusu Języka Polskiego, która zawiera 300
milionów segmentów, w tym 5 095 262 segmentów imiesłowowych (19 680 typów). Dane dotyczące
aspektu oparto na klasyfikacji wewnątrzkorpusowej. Czasowniki niedokonane zakończone
w bezokoliczniku na -iwać/-ywać zostały automatycznie zaklasyfikowane jako wtórnie niedokonane.
Listę czasowników przechodnich i nieprzechodnich (pokrywającą wszystkie czasowniki z korpusu)
uzyskano przy pomocy Słownika Gramatycznego Języka Polskiego (Saloni et al. 2012). Klasę
semantyczną ustalono przy pomocy polskiej Słowosieci.
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Imiesłów przymiotnikowy bierny wykazuje silną preferencję dla aspektu dokonanego;
wtórnie niedokonane czasowniki występują częściej z imiesłowem przysłówkowym współczesnym
niż z imiesłowem przymiotnikowym czynnym. Imiesłowy przysłówkowe wyraźnie preferują
przechodniość, podczas gdy imiesłów przymiotnikowy czynny częściej występuje z czasownikami
nieprzechodnimi. W przypadku klas semantycznych podział staje się mniej wyrazisty. Widać
jednakże, że czasowniki nieagentywne, np. dotyczące pogody czy stanów, chętnie łączą się
z imiesłowem przymiotnikowym czynnym. Z kolei czasowniki posiadania, wytwarzania i fizycznego
kontaktu łączą się z imiesłowem przymiotnikowym biernym.
Powyższe obserwacje dają się częściowo wytłumaczyć teorią prototypowej przechodniości
(Hopper i Thompson 1980, Naess 2006), jednak dostrzegamy tu również elementy zaskakujące.
Imiesłów przysłówkowy współczesny po części wymyka się tradycyjnemu ujęciu. Neutralizacja
aspektowa, mająca swe odbicie w relatywnie wysokiej frekwencji czasowników wtórnie
niedokonanych, może stanowić jedną z odpowiedzi.

Analiza rozłączeń klientów w rozmowach telefonicznych ze sztuczną inteligencją na przykładzie
voicebota towarzystwa ubezpieczeniowego
Emanuel Modrzejewski, rok IV
Przedmiotem wystąpienia będzie analiza powodów, dla których klienci wybranego towarzystwa
ubezpieczeniowego w rozmowach z botem głosowym postanawiają zakończyć rozmowę
przed zrealizowaniem celu. W Polsce tradycja korzystania z botów głosowych jest dopiero
na początku swojej drogi. Klienci nie mają jeszcze wyrobionego sposobu rozmowy z botami;
część osób jest naturalna w rozmowie, inni rozmawiają z botem tak, jakby rozmawiali z dzieckiem
lub osobą o ograniczonych zdolnościach poznawczych, a są również tacy, którzy przez całą rozmowę
nie mają świadomości, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją. Rozmowy podlegające analizie
dotyczą głównie zgłaszania nowych szkód (samochodowe, majątkowe, sprzętowe, osobowe).
Pierwszy etap analizy będzie dotyczyć czynników językowych, które można zaobserwować zarówno
w komunikatach bota, np. ich długość, liczba wyrazów, opisowość komunikatu,
jak i w odpowiedziach użytkowników, np. analiza sentymentu czy „wylewność” klienta. Drugi etap
analizy zostanie poświęcony czynnikom wynikającym z zachowań klientów, np. braku odpowiedzi,
próśb o powtórzenie lub poczekanie, otrzymaniu odpowiedzi o niezrozumieniu pytania. Ostatni etap
analizy skupia się na architekturze bota, zależnościach ścieżek dialogowych oraz niewłaściwych
zachowaniach bota (niewłaściwe zrozumienie intencji lub niezrozumienie).
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Język mówiony w językoznawstwie polonistycznym – teoria i praktyka
Magdalena Kądzioła, rok IV
W pierwszej części referatu przedstawiono przegląd teorii dotyczących języka mówionego, które
były prezentowane i rozwijane w językoznawstwie polonistycznym począwszy od drugiej połowy
XX w. do czasów współczesnych. Omówione zostały najważniejsze definicje mówionej odmiany
języka, jak również typologie polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem w nich miejsca właśnie
języka mówionego. Na podstawie przywołanych podejść skategoryzowano materiał badawczy
zebrany przez autorkę na potrzeby rozprawy doktorskiej (wypowiedzi 164 mówców w wieku
od 18 do 103 lat) i porównano otrzymane wyniki, w rezultacie przedstawiając uzupełniający się opis
zebranych tekstów polszczyzny mówionej. W części drugiej skupiono się na przedstawieniu
stosowanych dawniej w badaniach polonistycznych, zwłaszcza socjolingwistycznych, sposobów
pozyskiwania materiału badawczego i prezentacji wyników, i zestawiono je ze współczesnymi
normami i praktykami badawczymi. Ponadto skonfrontowano niektóre wymieniane w literaturze
polonistycznej cechy języka mówionego (roboczo: wyznaczniki mówioności) z wynikami
eksperymentów z zastosowaniem komputerowych narzędzi do przetwarzania tekstów. W tej części
skupiono się przede wszystkim na analizie warstwy leksykalnej i składniowej zebranych
wypowiedzi.

Środa, 1 lipca
Słownictwo specjalistyczne ze sfery religijno-kościelnej w polskiej łacinie średniowiecznej:
specjalizacja leksemów języka ogólnego
Łukasz Halida, rok II
W badaniach nad leksyką specjalistyczną danego obszaru wiedzy lub życia istotnym problemem jest
stwierdzenie, w jakim stopniu zależna jest ona od słownictwa ogólnego. Wyrazy wchodzące w skład
leksykonu specjalistycznego podzielić bowiem można na dwie podstawowe grupy: leksemy
o znaczeniu stricte specjalistycznym funkcjonujące zazwyczaj tylko w dyskursie profesjonalnym
oraz leksemy polisemiczne, których znaczenie ogólne poddawane jest specjalizacji. Na podstawie
materiału wyekscerpowanego z pierwszych trzech tomów Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce
(litery A–E) przedstawię w ujęciu synchronicznym zagadnienie specjalizacji wywodzących się
z języka ogólnego leksemów należących do sfery religijno-kościelnej (np. ABSOLUTIO –
og. uwolnienie; specj. rozgrzeszenie; ANNUS – og. rok; specj. probationis roczny okres nowicjatu
zakonnego; BACULUM – og. kij, laska; specj. pastorale, episcopale, abs. pastorał biskupi;
CIRCUITUS – og. obchodzenie dookoła; specj. procesja). Szczególną uwagę zwrócę na czynniki,
pod wpływem których wyraz o znaczeniu ogólnym zaczyna funkcjonować w sferze religijno-kościelnej jako leksem specjalistyczny (m.in. pole tematyczne i typ tekstu oraz kontekst i otoczenie
językowe). Istotne dla prowadzonych rozważań będą również powstające pod wpływem jakiegoś
aspektu znaczenia ogólnego skojarzenia, w następstwie których dany leksem odnoszony jest
w znaczeniu specjalistycznym do sfery religijno-kościelnej (np. ACCESSUS – og. przyjście,
przystąpienie; specj. altaris modlitwa kapłana przed przystąpieniem do ołtarza). Przedstawiona
analiza pozwoli na wskazanie charakteru specjalizacji (m.in. zwężenie znaczenia, metaforyzacja,
metonimizacja, konkretyzacja znaczenia), a także jej stopni.
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Czym Jan Chrzciciel żywił się na pustyni? Analiza semantyczna na materiale słowników języka
cerkiewnosłowiańskiego
Maria Bugajska, rok IV
Celem referatu jest zaprezentowanie trudności, z jakimi przyszło zetknąć się tłumaczom greckiego
tekstu Biblii na język cerkiewnosłowiański, zwłaszcza w znalezieniu najwłaściwszych
odpowiedników leksykalnych takich realiów kulturowych, które nie znajdowały ekwiwalentów
na terytorium tłumaczonego tekstu. Zostaną przedstawione losy dwóch cerkiewnosłowiańskich
wyrazów Акриды oraz Пружїе ‘szarańcza’. W polskim tłumaczeniu Pisma Świętego Jan Chrzciciel
żywił się szarańczą. Tłumacze Biblii na język cerkiewnosłowiański nie byli pewni, co on spożywał.
Świadectwa takich wątpliwości można znaleźć w polskich, ruskich i rosyjskich słownikach tego
języka. Dwa wyrazy odnoszące się do szarańczy mają zazwyczaj również drugie, roślinne znaczenie.
Niejasności tłumaczenia spowodowały, że do dzisiaj nie wiemy, czym tak naprawdę żywił się
Jan Chrzciciel.

Osiągnięcie i trofeum w polszczyźnie dawniej i dziś
Agnieszka Szulińska, rok IV
W niniejszym wystąpieniu zostanie przedstawiona historia znaczenia wyrazów osiągnięcie
oraz trofeum na podstawie danych leksykograficznych (w tym frazeologicznych) oraz korpusowych
celem zbadania różnic semantycznych między nimi. Zostanie także sprawdzona ich przystawalność
do znaczeń funkcjonujących w grach wideo systemów osiągnięć (dotyczy komputerów osobistych)
lub trofeów (na konsolach).

Leksyka związana z ubiorem w Korpusie Spiskim
Barbara Pukalska, rok IV
Korpus Spiski (KS) to elektroniczna baza języka mówionego mieszkańców polskiej części Spisza
opracowana przez zespół badaczy pod kierownictwem dr hab. prof. IJP PAN Heleny Grocholi-Szczepanek w ramach projektu pt. „Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań
gwarowych”. Celem zrealizowanego w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie przedsięwzięcia była dokumentacja języka mieszkańców Spisza w Polsce. Nagrania
korpusowe to znakomite źródło wiedzy o gwarze spiskiej, ale także o kulturze regionu. Informatorzy
ciekawie opowiadają m.in. o dawnych sposobach radzenia sobie z różnorakimi trudnościami,
o zwyczajach, strojach ludowych czy kuchni.
Niniejsze wystąpienie zostanie poświęcone leksyce związanej z ubiorem w KS.
Zaprezentowane zostaną m.in. wybrane, wyekscerpowane z KS leksemy, wśród których znajdą się
m.in. nazwy elementów stroju regionalnego, ale także czynności związanych z ubieraniem się
czy wreszcie z konserwacją odzieży (np.: lajbik, przebłóczyć się, wyrajbać). Przy tej okazji będzie
można powiedzieć co nieco także o dawnych realiach związanych np. z praniem ubrań.
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