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•	 19.00 – spektakl w Teatrze im. Juliusza Osterwy: Florian Zeller, Prawda, reż. Paweł 
Aigner.

1.04.2022 (piątek)

•	 Sesja naukowa Polski językowy obraz świata i metody jego rekonstrukcji 
(z udziałem doktorantów i studentów Instytutu Filologii Polskiej UMCS).

•	 Zamknięcie obrad i spotkania w Lublinie.

III. Sesja naukowa podsumowująca projekt w Uniwersytecie Palackiego 
w Ołomuńcu (13 maja 2022):

1. Wykłady eksperckie: 

a) Język narzędziem wartościowania świata czy podstawą tej operacji – 
o  wartościach i wartościowaniu w języku Polaków – prof. dr hab. Stanisława 
Niebrzegowska-Bartmińska

b) Językowy obraz świata czy językowe obrazy światów – o profilowaniu pojęć 
w polszczyźnie – prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

c) Obraz świata w kontekście etyki komunikacji – dr hab. Marta Nowosad-
Bakalarczyk

2.  Referaty studentów i doktorantów z Ołomuńca (prezentacja najlepszych prac 
analitycznych dotyczących wybranych wycinków językowego obrazu świata 
w polszczyźnie).

Seminarium
i warsztaty

(etno)lingwistyczne
dla studentów i doktorantów polonistyki

Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)



I. Seminarium etnolingwistyczne - zajęcia kursowe dla uczestników 
projektu (studentów i doktorantów Uniwersytetu Palackiego) 
w okresie od 4 marca do 8 maja 2022 prowadzone przez wykładowców 
z Zespołu Etnolingwistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

1. J ęzyk – człowiek–kultura, czyli czym zajmuje się (etno)lingwistyka – wykład – 
prof.  dr  hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (forma zdalna 04.03.2022). 

2.  Językowy obraz świata i metody jego rekonstrukcji – wykład – prof. dr hab. Stanisława 
Niebrzegowska-Bartmińska (forma zdalna 11.03.2022). 

3. Podstawy rekonstrukcji językowego obrazu świata – konwersatorium: 

I. �a)�Dane�językowe�(systemowe�–�słownictwo�i�gramatyka)�–�
dr�hab.�Joanna�Szadura,�prof.�UMCS�(forma�zdalna,�18.03.2022);�
 b) Dane tekstowe (teksty kliszowane, teksty wywołane) i „przyjęzykowe” (zacho-
wania kulturowe) – dr Sebastian Wasiuta (forma zdalna, 25.03.2022). 

4.  Wyobrażenia świata i człowieka w polskim językowym obrazie świata – konwersatorium: 

 a)  Obraz świata przyrody (stereotypy wybranych roślin) – dr Anna Kaczan 
i  dr Katarzyna Prorok (forma zdalna 08.04.2022); 

 b)  Obraz świata przyrody (stereotypy wybranych zwierząt) – dr Olga Kielak 
(forma zdalna 22.04.2022); 

 c)  Człowiek w aspekcie płciowym (stereotypy kobiet i mężczyzn) 
–  dr  hab.  Marta Nowosad-Bakalarczyk (forma zdalna 29.04.2022); 

 d)  Polacy i inne nacje (stereotypy etniczne i narodowe) – dr Monika Łaszkiewicz 
(wyjazd do Ołomuńca 02-08.05.2022)

II. Pobyt czeskiej grupy studentów oraz ich opiekunów z Uniwersytetu 
Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(Polska),w dniach 28 marca – 2 kwietnia 2022 roku

28.03.2022 (poniedziałek)

•	 Przyjazd z Ołomuńca do Lublina, zakwaterowanie w hotelu Campanile (Lublin, 
ul. Lubomelska 14).

29.03.2022 (wtorek)

•	 Spacer po miasteczku akademickim UMCS, poznawanie infrastruktury i obiek-
tów uniwersyteckich (Wydział Filologiczny UMCS, Biblioteka Wydziału Filolo-
gicznego i Biblioteka Główna UMCS, Centrum Kultury Studenckiej i Mediów 
„Chatka Żaka”).

•	 Poznawanie zasobów Pracowni Etnolingwistycznej UMCS, narzędzi ich prze-
szukiwania, zasad udostępniania i pracy ze zgromadzonymi materiałami do-
kumentującymi polszczyznę i kulturę polską (zajęcia poprowadzą: dr Agata 
Bielak, dr Anna Kaczan, dr Katarzyna Prorok).

•	 Prezentacja projektów naukowych (z)realizowanych przez lubelski zespół et-
nolingwistyczny: „Słownik stereotypów i symboli ludowych”, „Leksykon aksjo-
logiczny Słowian i ich sąsiadów”, rocznik „Etnolingwistyka. Problemy Języka 
i Kultury”, wydawnictwa lubelskiej tzw. „czerwonej serii”, prace członków ze-
społu (prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr Anna Kaczan, 
dr Katarzyna Prorok).

•	 Zwiedzanie Lublina z przewodnikiem – spacer po Starym Mieście, zwiedzanie 
Muzeum Narodowego na Zamku (Kaplica Trójcy Świętej, wieża widokowa), 
Archikatedry Lubelskiej.

30.03.2022 (środa)

•	 Spotkanie z władzami Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej: prof. dr hab. Do-
rota Kołodyńska (Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia), prof. dr hab. 
Barbara Hlibowicka-Węglarz (Dziekan Wydziału Filologicznego), dr hab. Jaro-
sława Krajka, prof. UMCS (Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Filologicznego), 
dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (Prodziekan ds. studentów Wydziału Filo-
logicznego), prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (Dyrektor Instytutu Filolo-
gii Polskiej).

•	 Warsztaty etnolingwistyczne (prowadzenie: dr Anna Kaczan i dr Katarzyna 
Prorok, Pracownia Etnolingwistyczna IFP UMCS).

•	 Warsztaty etnolingwistyczne (prowadzenie: dr Anna Kaczan i dr Katarzyna 
Prorok, Pracownia Etnolingwistyczna IFP UMCS).

•	 Kwerenda biblioteczna (Biblioteka Wydziału Filologicznego i Biblioteka Głów-
na UMCS).

•	 Seans filmowy w kinie Centrum Kultury Studenckiej i Mediów „Chatka Żaka” 
– Atlantyda, reż. Walentyn Wasjanowicz, Ukraina 2019 (w ramach Przeglądu 
filmowego kina ukraińskiego „Dwa kolory: żółty i niebieski”).

31.03.2022 (czwartek)

•	 Wyjazd do Kazimierza Dolnego – zwiedzanie miasta z przewodnikiem (Góra 
Trzech Krzyży, Korzeniowy Dół, Muzeum Sztuki Złotniczej).


