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W ogromie prezentowanych referatów znalazło się też miejsce dla bijącego
rekordy popularności serialu Gra o Tron, seriali młodzieżowych, telewizyjnych
musicali jak Glee i wielu innych.
Obrady zostały zamknięte dwoma wykładami plenarnymi. Pierwszy - HBO
i N eflix hipsterem wśród neoplemion www? O skutkach (nad)używania seriali
wygłosiła Małgorzata Major (UG), która powróciła do wielu poruszanych wcze
śniej kwestii, takich jak nowe sposoby dystrybucji seriali czy też ich oddźwięk na
portalach społecznościowych. Konferencję zamknęła Alina Naruszewicz-Duchlińska (UWM), która w referacie Kultowość jako składnik wizerunku medialnego
seriali skupiła się na określeniu czynników wpływających na to, czy serial uzna
wany jest za kultowy.
Konferencja Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału
i straconego czasu była pierwszym sympozjum o tej tematyce na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim, jednak zainteresowanie, jakie wzbudziła, sprawiło, iż
nie będzie ostatnią.
Dominika Malinowska

Sprawozdanie z konferencji „Polszczyzna regionalna”

8 i 9 listopada 2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza,
zorganizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Było to już ósme spot
kanie z odbywającego się co dwa lata cyklu Polszczyzna regionalna. Za jego
przygotowanie pod względem naukowym odpowiedzialna była po raz piąty
dr Dorota Czyż. Pierwsze trzy edycje organizowała prof. Henryka Sędziak.
W 2013 r. obrady miały miejsce w gościnnym Lelisie. Prelegentami konferencji
byli pracownicy naukowi i doktoranci z kilku uczelni w kraju: Uniwersytetu
Gdańskiego (12 osób), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uni
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2), Uniwersytetu w Białymsto
ku (1), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (5), Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach (1), Akademii Pomorskiej w Słupsku (3),
Akademii Jana Długosza w Częstochowie (1) oraz Zespołu Kolegiów Nauczy
cielskich w Ostrołęce (2), Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży (1).
W sesji uczestniczyli też przedstawiciele władz: starosta S. Kubeł, wójt gminy
Lelis S. Subda, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego M. Popielarz,
przewodniczący Rady Powiatu S. Prusik, przewodniczący Rady Miasta D. Maciak, prezes OTN J. Gołota i wiceprezes J. Kijowski oraz miejscowy artysta
ludowy H. Kulesza.
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Podczas konferencji wiele mówiono i dyskutowano nt. regionalizmów, gwar
środowiskowych, zawodowych. Poruszano też zagadnienia z zakresu języka
dzieci i młodzieży, leksyki, dialektologii, onomastyki: antroponimii i toponimii.
Wygłoszono następujące referaty:
1)prof. Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Wy
brane regionalizmy w wierszach mazurskich poetów ludowych;
2)prof. Edward Breza (Sopot) Neologizmy i wyrazy nienotowane „Inwenta
rzy starostwa człuchowskiego z lat 1676 i 1696”;
3)prof. Henryka Sędziak (Łomża) Prace rolnicze w regionie łomżyńskim
w Ipołow ie X X wieku;
4) prof. Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Regionalne słowniki gwarowe - uwagi metodologiczne;
5) prof. Andrzej Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Regionalizmy w słownikach definicyjnych współczesnej polszczyzny i w Korpu
sie Języka Polskiego;
6) prof. Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Polszczyzna regionalna w badaniach językoznawczych Profesor Barbary Bart
nickiej;
7) prof. Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr Iza Matusiak-Kempa (Uniwersy
tet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Toponimy jako świadectwo regionalnych
wartości religijnych na przykładzie nazewnictwa na Warmii i M azurach;
8) prof. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty
nie) Słownictwo regionalne Mazurów pruskich w wybranych tekstach X IX wieku;
9) prof. Izabela Kępka (Uniwersytet Gdański) Językowa kreacja przyjaciela
i wroga wprzyśpiewkach kibiców Legii Warszawa i Polonii Warszawa;
10) prof. Aneta Lewińska (Uniwersytet Gdański) Obraz rodzinnej miejsco
wości w wypowiedziach dzieci wiejskich z Pomorza;
11) prof. Aneta Majkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
„Medalikarz z dziorgi idzie na chałupki” - o lokalnych osobliwościach leksykal
nych częstochowian;
12) prof. Marek Cybulski (Uniwersytet Gdański) Nazwy własne w „Gadce
o Januszu Skwierku” Franciszka Sędzickiego;
13) mgr Marika Jelińska (Uniwersytet Gdański) Mikrotoponimia Gminy Sie
rakowice na przykładzie wsi Skrzeszewo;
14) mgr Dorota Polaszek (Uniwersytet Gdański) Sposoby funkcjonowania
gwar w przestrzeni wirtualnej na przykładzie młodzieżowych stron internetowych;
15) mgr Karolina Czemplik (Uniwersytet Gdański) Język komentarzy inter
netowych na przykładzie wpisów zamieszczonych na kanele Cyber Marian na
serwisie internetowym YouTube;
16) dr Jarosław Szuta (Akademia Pomorska w Słupsku) Jak Kociewiacy
mówią o zmysłach;

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

105

17) prof. M ałgorzata M ilewska-Stawiany (Uniwersytet Gdański) Nazwy
osób związanych z wsią w socjolekcie uczniowskim (z uwzględnieniem słownic
twa młodzieży wybranych szkół gdańskich);
18) dr Ewa Zielińska (Akademia Pomorska w Słupsku) Wpływy niemieckie
na składnię gwar kociewskich;
19) dr Lucyna Warda-Radys (Uniwersytet Gdański) Miejsce zawołań na
zwierzęta we współczesnych słownikach polszczyzny ogólnej.
Goście mogli lepiej poznać region dzięki publikacjom przekazanym przez
władze gminy oraz zwiedzić ośrodek etnograficzny, po którym oprowadzał nie
oceniony, niezwykle rozśpiewany H. Kulesza.
Konferencję można zaliczyć do udanych. Pozostaje mieć nadzieję, że
w 2015 r. odbędzie się kolejna, a w roku bieżącym uda się wydać tom pokonferencyjny, już ósmy.
Dorota Czyż

