


Sekcja I (sala 05, parter) Sekcja II (sala Hugo Kołłątaja, I piętro)

14.30-15.00 Leoš Šatava (Trnava)
Roviny lužickosrbských národních snah: mezi 
primordialismem a (post)modernismem

Irena Sawicka (Warszawa)
Konwergencja w lidze językowej

15.00-15.30 Светлана Червонная (Toruń)
Признанные и непризнанные законодательно 
национальные и этнические меньшинства 
в современной Восточной Европе 
(сравнительный анализ законодательных 
актов, принципов «выбора», положения 
меньшинств)

Leńka Šołćic (Konstanca)
Wosebitosće hornjoserbskeje wobchadneje rěče – 
jeje wuwiće a faktor wliwa němčiny

15.30-16.00 Benedikt Dyrlich (Budziszyn)
Serbołużyczanie między Polakami a Niemcami: 
możliwości płynące z sąsiedztwa

Milena Hebal-Jezierska (Warszawa)
Preferencja semantyczna oraz prozodia semantycz-
na leksemów odnoszących się do członków mniej-
szości wietnamskiej a prozodia dyskursu w językach 
zachodniosłowiańskich (badanie korpusowe)

16.00-16.30  Przerwa kawowa 

13 MAJA (środa)
9.00-9.30  Rejestracja
9.30-10.00  Otwarcie konferencji, sala 05 (parter)
10.00-11.00  Sesja plenarna
10.00-10.30  Edward Wornar (Lipsk)
  Nowe horiconty za Lipšćansku sorabistiku
10.30-11.00  Bernadette Jonda (Halle/Poznań) 
  Socjolog i antropolog wśród Serbołużyczan. Społeczno-polityczne znaczenie badań nad mniejszością 
  serbołużycką dzisiaj

11.00-11.30  Przerwa kawowa 

11.30-12.00  Petr Kaleta (Praga/Budziszyn)
  Serbołużyczanie w Izbie Ludowej w czasie NRD
12.00-12.30  Piotr Pałys (Opole)
  „Wzajemność słowiańska” w praktyce politycznej. Przykład Łużyc z lat 1945-1948
12.30-13.00  Tomasz Derlatka (Praga)
  Kim jest narrator prozy Anny Łajming? (język – kategoria narracyjna–antropologia)

13.00-14.30  Przerwa obiadowa



Sekcja III (sala 05) Sekcja IV (sala Hugo Kołłątaja)
16.30-17.00 Tomasz Wicherkiewicz (Poznań)

Dokumentacja obok czy dla rewitalizacji języka - 
refleksje badacza

Fabian Kaulfürst (Chóśebuz)
Biblija 1868 w originalnem a źinsajšnem 
pšawopisu. Skript za ortografisku konwersiju 
ako rěd dokumentacije pšawopisnych a rěcnych 
wósebnosćow originala

17.00-17.30 Sergiej Skorwid (Moskwa)
Łużyckie i inne słowiańskie języki mniejszościowe vs. 
„mikrojęzyki”

Людмила Васильєва (Львів)
Лужицько-сербсько-хорватські культурні 
взаємини: Йосип Милакович та Арношт Мука 

17.30-18.00 Dietrich Scholze-Šołta (Budziszyn)
Asymilacja jako zagrożenie dla serbołużyckiej 
tożsamości narodowej

Яўгенія Волкава (Мінск)
„Z pólskimi harcerjemi w Polěsnych błotach”  
і „Polesje” М. Новака-Нехарньскага ў кантэкстах 
розных эпох: канфрантатыўны аналіз

14 MAJA (czwartek)

Sekcja V (sala 05) Sekcja VI (sala Hugo Kołłątaja)

9.00-9.30 Jadwiga Kaulfürstowa (Budyšin)
Kwalitatiwny management w serbskorěčnym 
kubłanju dźěći w pěstowarnjach – inowatiwne 
prócowanja Rěčneho centruma WITAJ 

Daniel Kalinowski (Słupsk)
Polonocentryzm w ataku i odwrocie.  
O kaszuboznawstwie Andrzeja Bukowskiego i Jana 
Drzeżdżona

9.30-10.00 Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (Wrocław)
Łużyckość w  oglądzie Dolnych i Górnych Serbołu-
życzan

Artur Jabłoński (Słupsk)
Kaszëbskô i Kaszëbi w kaszubskojęzycznej prozie 
literackiej lat 1989-2014

10.00-10.30 Ewa Siatkowska (Warszawa)
Kontrowersje wokół  fenomenu łużyckości

Monika Blidy (Katowice)
Czytając Łużyce. W kręgu badań nad poetyką prze-
strzeni, topografią literacką, geopoetyką. Przyczynek 
do dyskusji

10.30-11.00 Elżbieta Wrocławska (Warszawa)
Językoznawstwo a kultura języka – na przykładzie 
łużyckim

Ielyzaveta Stefanova (Leipzig)
The image of a coal miners in 20th century Donbas-
sian, Welsh and Sorbian literature

11.00-11.30  Przerwa kawowa 

Sekcja VII (sala 05) Sekcja VIII (sala Hugo Kołłątaja)

11.30-12.00 Katarzyna Mirgos (Poznań)
Etnolog w Kraju Basków

Katarzyna Warmińska (Kraków)
Kto pyta nie błądzi? O badaniach społeczności 
etnicznych

12.00-12.30 Dorota Paśko-Koneczniak (Toruń) 
Stan i perspektywy badań nad rosyjską gwarą 
staroobrzędowców mieszkających w Bułgarii 

Ewa Michna (Kraków)
Konflikty tożsamościowe w  grupie jako wyzwanie  
i źródło etycznych dylematów badacza etniczności



12.30-13.00 Tomasz Kosiek  (Rzeszów)
O zróżnicowanych aktach identyfikacji w dolinie rzeki 
Ruscova w rumuńskim Maramureszu

Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa)
Badając aktywizm językowy młodych – metody, 
problemy, wyzwania

13.30-14.00 Mirosław Jankowiak  (Warszawa)
Funkcjonowanie współczesnego łatgalskiego w 
sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności

Paulina Wichniewicz (Warszawa)
Perspektywa badacza – problemy metodologiczne 
oraz etyczne

13.30-15.00 Przerwa obiadowa 

Sekcja IX (sala 05) Sekcja X (sala Hugo Kołłątaja)

15.00-15.30 Marta Jas-Koziarkiewicz (Warszawa)
Wykorzystanie nowych mediów przez mniejszości 
narodowe – analiza na przykładzie mniejszości 
niemieckiej w Polsce

Michael Hornsby (Poznań)
To what extent is postvernacularity a useful (socio)
linguistic concept for minority languages?

15.30-16.00 Maciej Mętrak (Warszawa)
Rola mediów cyfrowych w rewitalizacji języków 
mniejszościowych – przypadek łużycki

Till Vogt (Lipsk)
Warietetnosći bretoniskeje a dolnoserbskeje rěcy  
w pśirownowanju: tradicija a wobnowjenje 

16.00-16.30 Aleksandra Grąbkowska (Warszawa)
Łużyczanie w niemieckojęzycznym internecie. Obraz 
mniejszości łużyckiej na niemieckich stronach 
internetowych o charakterze regionalnym

Karolina Rosiak (Poznań)
Język walijski a integracja społeczna z punktu 
widzenia nowej emigracji polskiej do Walii

16.30-17.00 Magdalena Grupa (Toruń)
Rola tradycji w kulturze staroobrzędowców mieszka-
jących w Polsce na podstawie powiedzeń i przysłów 
funkcjonujących w ich gwarze

Далибор Соколовић (Београд)
О Пољацима у Војводини из еколингвистичке 
перспективе

17.00  Zamknięcie konferencji, sala 05


