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Czeskie Centrum w Warszawie

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji młodych badaczy

(NIE TYLKO) SŁOWIAŃSKIE MNIEJSZOŚCI JĘZYKOWE

Warszawa, 30.11-1.12.2018

Języki słowiańskie stanowią jedną z największych grup w rodzinie języków indoeuropejskich.

Obok silnych języków państwowych, cieszących się politycznym wsparciem i prestiżem, są wśród

nich także języki małe, o niepewnym statusie, których przetrwanie jest zagrożone. Wiele z nich

kształtowało się na obszarach pogranicznych, pod wpływem kontaktów z niesłowiańskimi grupami

etnicznymi  i  ich  kulturą.  Inne  stanowią  pozostałość  starszych  form  i  dzięki  izolacji  zachowały

ciekawe  dla  badaczy  archaiczne  cechy  lub  przeciwnie  –  wytworzyły  nowe,  nieznane  skądinąd

rozwiązania.

To właśnie mniejszości  językowe Słowiańszczyzny w całym jej  bogactwie chcemy uczynić

tematem konferencji planowanej na przełom listopada i grudnia tego roku. Do przesyłania zgłoszeń

zapraszamy językoznawców, antropologów, kulturoznawców, etnologów,  historyków i  wszystkich

badaczy zajmujących się językiem i jego związkami z kulturą i tożsamością. Zachęcamy nie tylko do

zgłaszania wystąpień dotyczących języków słowiańskich  sensu stricto, ale również przyjrzenia się

niesłowiańskim mniejszościom, na których dzieje słowiańscy sąsiedzi wywarli wyraźny wpływ.



Proponowane tematy wystąpień to m.in.:

 języki słowiańskich mniejszości bezpaństwowych (Kaszubi, Łużyczanie, Rusini)

 duże języki słowiańskie jako języki mniejszości narodowych

 sytuacja mniejszościowych języków niesłowiańskich na Słowiańszczyźnie

 słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe na pograniczach i w wyspach językowych

 języki sporne, nieuznawane i in statu nascendi

 języki niefoniczne obszaru Słowiańszczyzny

 niesłowiańskie języki mniejszości jako punkt odniesienia

 rewitalizacja języków zagrożonych

Czas wystąpienia: 20 minut

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie i angielski.

Publikacja wybranych tekstów pokonferencyjnych planowana jest w 14 numerze recenzowanego
czasopisma IS PAN Adeptus w drugiej połowie 2019 r. Zastrzegamy, że teksty do publikacji mogą
być  napisane  jedynie  w  języku  polskim  lub  angielskim  (oficjalne  języki  czasopisma).  Redakcja
dokona wyboru tekstów, które następnie zostaną poddane procedurze recenzyjnej.

Zgłoszenia zawierające informacje z poniższego formularza prosimy przesyłać na adres mailowy
MJWT2018@gmail.com do 15 października 2018. Informację o przyjęciu na konferencję wyślemy
do końca października 2018.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Imię i nazwisko:

Tytuł/stopień naukowy:

Uczelnia/instytucja:

Tytuł wystąpienia:

Abstrakt (1500-1800 znaków ze spacjami):

E-mail:

Telefon:

Wymagania techniczne:

mailto:MJWT2018@gmail.com
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index

