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Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

2004 r. - stopieri naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie jgzykoznawstwa
polskiego uzyskany na Wydziale Filologicznym Uniwersltetu Rzeszowskiego; temat
rozprary doktorskiej: Psalterz pulawski * por1wnawcze studium leksykalne:
na materiale psalterzy staropolskich (promotor: prof. dr hab. Barbara Greszczuk,
recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa i prof. dr hab. Stanislaw Koziara)

1994 r. - tytul magistra filologii polskiej o specjalnoSci nauczycielskiej uzyskany
w Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie; temat pracy magisterskiej: Rozwdj
slownictwa staropolskiego na przykladzie pierwszej czgici Psalterza floriariskiego
i Psalterza pulawskiego (promotor: prof. dr hab. Barbara Greszczuk)

2014 r. - tytut zawodowy logopedy uzyskany na Uniwersytecie Rzeszowskim
(Podyplomowe Studia Logopedii); temat pracy dyplomowej: Wymowa sp1lglosek
migkkich u dzieci z klasy I w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowle (promotor: dr
hab. prof. UR Agnieszka Myszka)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Od stycznia2)l9 r. - adiunkt dydaktyczny w Zakladzie Jgzyka Polskiego w Instytucie
Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od 2017 r. do 2018 r. - starszy wykladowca w Zakladzie Jgzyka Polskiego
wlnstytucie Filologii Polskiej (od 2018 w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa)
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od 2005 r. do 2016 r. - adiunkt w Zakladzie Jgzyka Polskiego w Instl.tucie Filologii
Uniwersltetu Rzeszowskie go.

Od 2001 r. do 2005 r. asystent w Zakladzie Polszczyzny Historycznej
i Dialektologii, potem (od wrzeSnia 2002 r.) w Zakladzie Jgzyka Polskiego
Uniwersytetu Rzeszowskie go.

Od 1995 r. do 2001 r. - asystent w Zak\adziePolszczyzny Historycznej i Dialektologii
Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie.

Ponadto w okresie od 15.12.1994 r. do 30.06.1995 r. bylam zatrudniona
na stanowisku nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie, a w okresie
od24.08.2015 do 25.08.2016 r. na stanowisku referenta do spraw obslugi konsulamej
w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie.

4. Osi4gnigcia naukowo-badawcze i zainteresowania naukowe
Moje zainteresowania jgzykiem staropolskim uksztaltowaly sig w okresie studi6w

filologicznych w Wy1szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Zagadnieniom
z obszaru historii lgzyka polskiego poSwigcilam pracg magistersk4, w kt6rej badalam
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rozw6j slownictwa najstarszych psalterzy staropolskich. Te zainteresowania naukowe
kontynuowalam w pierwszych latach pracy, skupiaj4c sig przede wszystkim
na badaniach leksyki Psalterza pulawskiego, a takhe na innych cechach jgzykowych
tego zabytku. Do czasu obrony dysertacji doktorskiej, pt. Psalterz pulawski -
por6wnowcze studium leksykalne: na materiale psalterzy staropolskich,
opublikowalam 14 artykul6w naukowych, z czego 8 bylo poSwigconych jgzykowi
dawnych psalterzy staropolskich, zwlaszcza leksyce (zob. zalEcznrk 4: cz.II. pkt. E).
Anahzy jgzykowe, oparte na szeroko pojgtej metodologii kognitywnej, dotyczyly
przede wszystkim slownictwa jako podstawowego budulca jgzykowego obrazu Swiata,
a takZe kognitywnej analizy metaforyki biblijnej. Wyniki badari na konferencjach
naukowych poSwigconych problematyce jgzyka biblijnego, a takle na spotkaniach
z cyklu Swiaty za slowami dotyczqcych badari jEzykoznawczych (zob. zal4czntk 4: cz.
II, pkt. G).

Ze wzglgdu na zakres badafr w tym okresie prowadzilam gl6wnie zajgcia
dydaktyczne z historii jgzyka, gramatyki historycznej i dialektologii, czego efektem
byl udzial w konferencji poSwigconej dydaktyce uniwersyteckiej i przedstawienie
propozycj i zmian w pro gram ach nauczania przedmiot6w hi storycznoj Ezykowych.

Drugim nurtem moich naukowych zainteresowan byl jEryk mlodzieay, zwlaszcza
zrzeszonej w ZHP. Efektem tych badari staly sig dwa artykuly poSwiEcone
przezwiskom mlodzieLy orazjgzykowi Srodowiskowemu. Oba zostaly napisane przy
zastosowaniu metodologii socjolingwistycznej.

Po obronie doktoratu w 2004 roku kontynuowalam podjgte wczesniej tematy
badawcze, zwlaszcza w zakresie analizy jgzykowego obrazu Swiata w tekstach
religijnych. Szerzej zajglam sig zagadnieniami z zakresu dydaktyki historii jEzyka
polskiego, dzigki czemu powstal cykl publikacji oraz podrgcznik akademicki.
Opublikowalam r6wniez artykuly dotyczqce glottodydaktyki. Zasygnalizowany tu
dorobek naukowy, zgromadzony po uzyskaniu stopnia doktora, przedstawiam
w dalszej czgSci autoreferatu.

Analiza jgzykowego obrazu Swiata zostala tez wykorzystana do badania nazw
wlasnych. Wyniki tych badari zostaly przedstawione w publikacjach tworz4cych cykl,
ktory jest wskazany jako osi4gnigcie naukowe.

4.l.Wskazanie osiqgnigcia wynikaj4cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm, w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)

Tytul osi4gnigcia naukowego:
Jgzykowy obraz grupy ludzi w badaniach onomastltcznych i leksykalnych
Na wskazane osi4gnigcie sklada sig cykl 6 artykul6w naukowych, w tym jeden w jgzyku
ukraifrskim. Omawiane w nich zagadnieni a zostaly przedstawione na pigciu konferencjach
migdzynarodowych, w tym czterech zagranicznych, dw6ch zorganizowanych ptzez
Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), jednej
zotgantzowanej przez Uniwersytet Preszowski (Slowacja) i jednej zorganizowanej przez
Uniwersytet Komeriskiego w Bratyslawie (Siowacja) orazjednej krajowej zorganizowanej
w Krakowre przez Instytut Jgzyka Polskiego PAN i Uniwersytet Jagielloriski (zob.
zal1cznlk 4: cz. II, pkt. F , poz. 4-7; l2)- Ponadto problematyka jgzykowego obrazu grupy
ludzi w badaniach onomastycznych zostala om6wiona w kolejnych przygotowywanych
do druku czterech referatach, kt6re przedstawilam na konferencjach migdzynarodowych,
dw6ch zagranicznych, jednej zorgantzowanej przez Kijowski Narodowy Uniwersytet im.
Tarasa Szewczenki (Ukraina) (zob. zal4cznlk 4: cz. II, pkt. F, poz. 9), jednej



zorganizowanej przez Uniwersltet Mateja Bela w Bariskiej Bystrzycy (Slowacja) (zob.
zalqcznrk 4: cz.II, pkt. F, poz.8) oraz dw6ch krajowych, jednej zorganizowanej przez
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Stanu Srodkowo-Zachodniego w Irati (Brazylia)
wWarszawie (zob. zalqcznlk 4: cz. II, pkt. F, poz. 13) i jednej zorgantzowanej przez
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Kazimierzu Dolnym (zob. zalqcznlk 4: cz.II,
pkt. F, poz. 14). Publikacje tworz4ce cykl s4 zamieszczone jako rozdzialy w dw6ch
mono grafia ch zagr amczny ch (p o2. 2, 3 zamieszczone go niZej sp i su), dw6ch mono grafi ach
krajowych, w tym jednej o zasiggu miEdzynarodowym (poz. l, 6 zamieszczonego nizej
spisu) oraz w dw6ch czasopismach (poz. 4, 5 zamreszczonego nizej spisu), w tym jednym
zagrantcznym. Ponizej przedstawiam spis publikacji w porz4dku chronologicznym:
1. Malgorzata Kulakowska, Nanuy harcerskie w Hufcu ZHP Rzesz1w w latach

1989-2009, lw) Rzeszdw i okolice. Jgzyk historia - kultura, pod red. J. Lizak,
E,.Blachowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2070,
s.97-107, recenzent: prof. dr hab. Anna Piotrowicz.

2. Malgorzata Kulakowska, Nazewnictwo przedszkoli w wojew1dztwie podknrpackim,

lw:) Jednotlive a vseobecne v onomastike, IB. Slovenska onomastickd konferencia,
red. M. Olo5tiak, Filozofick6 fakulta Pre5ovskej univerzity v Pre5ove, ACTA
FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS"
Jazykovedn;f zbornik d.39 (AFPh UP 350/341), Presz6w 2012, s. 302-312, recenzenci:
prof. Paed Dr.LubomirKrald6k, PhD; PhDr. Milan Majtan.

3. Malgorzata Kulakowska, Naa,vy nt,iqzkdw, stowarzyszefi i partii. Antroponimy
zbiorowe czy chrematonimy?, [w:] 19. Slovenska onomqstickd konferencia. Bratislava
28.-30. aprila 2014, red. I. Valentov6, VEDA, vydavatefstvo Slovenskej akademie
vied, Bratyslawa 2075, s. 498-506, recenzenci: Prof. PhDr. Pavol Zigo, CSc.;
doc. PhDr. Elena Krasnovskii.

4. Malgorzata Kulakowska, ,,Tepopucmu, noecmaruqi, ypadoeiclt,tttr"- cnoco1u
uouinatlil yuacruurcie xouSnircmy e Cupii' B norbcbKux iumepuem-uedia, ,,Crr4rb
i TeKcr", Bunycx 2,2018, c. 16-28.

5. Malgorzata Kulakowska, ,,Terroryici czy powstaficy? " Sposoby nominacji
uczestnikiw konJliktu w Donbasie na przyWadzie tytul6w w polskich mediach,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; ,,Slowo. Studia Jgzykoznawcze" 812017,
s. 104-112, recenzenci: prof. dr hab. Helena Synowiec, dr hab. prof. US Andrzej
Charciarek.

6. Malgorzata Kulakowska, Interferencje kulturowe na przykladzie imion Polakdw
mieszkajqcych na terenie Kijowskiego Obwodu Konsularnego, lw:f Onomastyka -
neohumanistyka * nauki spoleczne, red. U. Bijak, H. G6my, M. Magda-Czekaj,
Krak6w 201 8, s. 301-3 13.

Ponadto problematykg jgzykowego obrazu grupy ludzi przedstawilam na dw6ch
zagranicznych konferencjach migdzynarodowych. W Bariskiej Bystrzycy, na Uniwersl,tecie
im. Mateja Bela, wczerwcu 2016 roku wyglosilam referat pt. Irradiacja onomastyczna i jej
funkcjew nant,ach jednostek organizacyjnych Zwiqzku Harcerstwa Polskiego (zob. zalEcznik
4: cz.II, pkt. F, poz. 8). Tekst referatu zostal zrecenzowany r zloLony do druku jako rozdzial
monografii, kt6ra zostanie opublikowana na Slowacji. W Kijowie, w Kijowskim Narodowym
Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki, w listopadzie 2018 roku, zaprezentowalam referat pt.
Nanvy bractw rycerskich jako element budowania wizerunku grupy rekonstrukcyjnej (zob.
zal.4cznik 4: cz. II, pkt. F, poz. 9). Zrecenzowany pozytywnie tekst referatu oczekuje na druk
w czasopiSmie ,,Slowo. Studia Jgzykoznawcze" 912018. Tematykg jgzykowego obrazu grupy
ludzi prezentowalam r6wniez na dwoch krajowych konferencjach migdzynarodowych.
W Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, w czerwcu 2018 roku przedstawilam referat
pt. Imiona Polakfw i osdb polskiego pochodzenia w Brazylii i na Ukrainie jako przejaw



interferencji kulturowej (zob. zalqcznik 4: cz.lI, pkt. F, poz. 13). W Kazimierzu Dolnym na
konferencji zorganizowanej przez Uniwersl,tet Marii Sklodowskiej-Curie, w pu2dzierniku
2018 roku wyglosilam referat pt. Deminutiwa w namvach grup dzieci (zob. zalqcznik 4: cz.II,
pkt. F, poz. l4). Teksty obu referat6w zostanE zlohone do druku w czasopismach naukowych
w bieZ4cym roku.

Przedstawiony cykl jest czgsci4 wigkszego projektu badawczego, w ramach kt6rego
powstaje monografia Jgzykowo-kulturowy obraz grupy dzieci utrwalony w nanuach grup
(I'{a przyHadzie nazw druZyn i gromad zuchowych). Pracg nad monografi4 oceniam jako
zaawansowane. Publikacja zostala zgloszona do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu
Rzeszowskiego w roku 2018.

c) Om6wienie celu naukowego w/w prac i osiqgnigtych wynik6w wraz z om6wieniem
ich ewentualnego wykorzystania.

W prezentowanym cyklu gl6wnym przedmiotem analiz uczynllam nazry grupy ludzi.
Jako gl6wn4, cho6 nie jedyn4, metodologig badawcz4 przyjElam teorig jgzykowego obrazu
Swiatamieszcz4c4 sig w zaloZeniachjgzykoznawstwa kognitywnego. Jest to perspektywa
badawcza nazw wlasnych pozwalajEca dostrzec zwiqzki nazw z sytuacjami, w kt6rych
powstaj4, a takhe ustali6 system wartoSci funkcjonuj4cy w danej grupie. Ten nurt badafr nad
propriami, nosz4cy nawQ onomastyki kulturowej, reprezentuje obecnie wielu badaczy.
WigkszoS6 onomast6w prowadzi jednak gl6wnie badania jgzykowego obrazu Swiata
zakrzep\ego w toponimach - s4 to m.in. Danuta Lech-Kirstein, Agnieszka Myszka, Tomasz
Jelonek.

Niewiele jest natomiast tego typu badari dotyczqcych socjoideonim6w, kt6re
pokazywalyby, jakie wartoSci s4 istotne w obrazie grupy ludzi, ktor4 dana nazwa okresla -
wymieni6 tu mozna czgSci monografii Artura Galkowskiego oraz rozdzial w publikacji Ewy
Rzetelskiej-Feleszko poSwigcony nazwom partii i artykul Urszuli W6jcik dotyczqcy nazw
organizacji poZytku publicznego. Brakuje natomiast ujg6 o charakterze monograficztym,
kt6re przedstawialyby rekonstrukcjg jgzykowego obrazu grupy ludzi w socjoideonimach oraz
innych nazwach wlasnych.

Podstawg naukowo-teoretycznq cyklu stanowi artykul Naz,uy nuiqzk6w, stowarzyszeri
i partii. Antroponimy zbiorowe czy chrematonimy?, w kt6rym zostaly om6wione
socjoideonimy i antroponimy jako prototypowe kategorie nazw wlasnych zawrcrajqce
jgzykowy obraz grupy ludzi.

Zagadmemom jgzykowego obrazu wartoSci i wynikaj4cej z niego funkcji wychowawczej
niekt6rych socjoideonim6w poSwigcilam artykul pt. Nazwy harcerskie w Hufcu ZHP Rzesz1w
w latach 1989-2009. Analizowalam tak2e nazry harcerskie, zwlaszcza nazry gromad
zuchowych w kontekScie stereotyp6w, kt6re motywuj4 powstawanie propri6w z formacjamr
deminutywnymi. Wyniki tych analiz przedstawiiam w referacie pt. Deminutiva w nanttach
grup dzieci, kt6rywygtosilam na Migdzynarodowej i Og6lnopolskiej Konferencji
Onomastycznej w Kazimrerzu Dolnym, w paldzierniku 2018 roku.

Socjoideonimy jako nazry grup mog4 teL pelni6 funkcjg swoistych wizyt6wek,
prezentowad zainteresowania czlonk6w danego zespolu, czyli kreowa6 wizerunek grupy.
Temu zagadnretru byl poSwigcony referat pt. Nazwy bractw rycerskich jako element
budowania wizerunku grupy rekonstrukcyjnej, kt6ry przedstawilam na migdzynarodowej
konferencji poSwigconej problemom jgzyka i dziennikarstwa w Kijowie, w listopadzie 2018
roku.

Kolejnym zjawiskiem dotyczqcym jgzykowego obrazu grupy ludzi jest inadiacja
onomastyczna, dzigki ktorej powstaj4 serie nazewnicze. W przypadku socjoideonim6w,
nazywaj1cych grupy o rozbudowanej hierarchii, serie te s4 motywowane vrl,razami



nale24cymi do p6l semantycznych o zlolonej budowie. Dzigki temu nazry grup
i wchodz4cych w ich sklad podgrup tworzq system, kt6ry pozwala oddai wewngtrzne
podzialy orM zalehnoici pomigdzy grup4 i tworz4cymi jq mniejszymi zespolami.
Problematyka irradiacji onomastycznejbylatematem referatu pt.lrradiacjq onomastyczna i jej
funkcje w nanuach jednostek organizacyjnych Zwiqzku Harcerstwa Polskiego, kt6ry
przedstawilam na Slowackiej Konferencji Onomastycznej w Bariskiej Bystrzycy, w czerwcu
2017 roku.

Nazwy grup ludzi wystgpuj4 takle w innych propriach. Nalez4 do nich wszelkiego
rodzaju ty'tuly, kt6re informuj4 o dzialaniach tych grup. Wsp6lczesne media nie tylko
przekazuja, informacje, ale takZe staraj4 sig narzucid odbiorcy okreSlony Swiatopogl4d,
poprzez wartoSciowanie. Odbywa sig to dzigki odpowiedniemu doborowi okreSleri r62nych
grup, np. uczestnik6w konfliktu. JEzykowy obraz uczestnik6w konflikt6w na Ukrainie
i w Syrii badalam, analin\qc tytuty informacji w polskich mediach internetowych. Owocem
tych atraltz s4 dwa nastgpuj4ce artykuly: ,,Tepopucmu, no*cmaHqi, ypndoeictlrnt" - cnoco1u
uo.ttinaqii' yuacruurcie rcoufinixmy e Cupil' B notbcbKux iumepuem-uedia (,,Terroryici,
powstaficy, rzqdowe sily" * sposoby nominacji uczestnik6w konfliktu w Syrii w polskich
mediqch internetowych); ,,Terroryici czy powstaricy? "Sposoby nominacji uczestnik1w
konfliktu w Donbasie na przykladzie tytul|w w polskich mediach.

System wartoSci, kt6ry wyznaje dana grupa, moilna teZ badac, analizujqc imiona jej
czlonk6w. Wyb6r imienia dla dziecka jest znakiem tozsamoSci, zwlaszcza w przypadku, gdy
grupa stanowi mniejszoSi. Zagadnienia te przedstawilam w artykule pt. Interferencje
kulturowe na przykladzie imion Polakdw mieszkajqcych na terenie Kijowskiego Obwodu
Konsularnego oraz w referacie pt. Imiona Polakdw i os6b polskiego pochodzenia w Brazylii
i na Ulcrainie jako przejaw interferencji kulturowej, kt6ry wyglosilam w Warszawie
w czerwcu 2018 roku.

Ponizej omawiam wyniki badari przedstawionych w artykulach i referatach tworz4cych
cykl: Jgzykowy obraz grupy ludzi w badaniach onomastycznych i leksykalnych.

Socjoideonimy i antroponimy jako prototypowe kategorie nazw wlasnych zawierajqce
jgzykowy obraz grupy ludzi

Socjoideonimy sq kategori4 onimiczn4 stosunkowo niedawno wlqczonq do obszaru badari
onomastykr. Zostala ona opisanaprzez Artura Galkowskiego dopiero w 2008 roku, jako czESc
chrematonimii. WczeSniej nazwy grup nie byly zbyt czgsto analizowane,badacze traktowali
je jak antroponimy zbiorowe . Z tego wzglgdu za istotne zadanie uznalam rozgraniczenie tych
dw6ch grup nazw wlasnych i wskazanie kategorialnych cech socjoideonim6w. Wyniki tych
obserwacji przedstawilam w artykule pt. Nanvy zwiqzkfw, stowarzyszeft i partii. Antroponimy
zbiorowe czy chrematonimy?

Jgzykowy obraz grupy ludzi moze by6 kreowany w r62nego typu nazwach wlasnych.
WSr6d nich nalezy jednak wyroZnic takie, kt6rych podstawow4 funkcj4 jest nazywanie grup
ludzi. S4 to antroponimy zbiorowe oraz socjoideonimy. Anahza antroponim6w zbiorowych
i socjoideonim6w pozwolila wskaza6 rohnice w nastgpuj4cych obszarach: kreowanie obrazu
grupy w danej nazwie i spos6b v'ryralania kolektywnego charakteru grupy, sposoby
powstawania tych nazw oraz sposoby tworzenia nazw czlonk6w wsp6lnot okreslanych tymi
propriami, struktura nazw (w przypadku socjoideonim6w najczgsciej wieloczlonowa
z rozbudowanym czlonem deskrypcyjnym).

Odmienne profilowanie pojgcia grupy ludzi jest podstawowym procesem zwiEzanym
ze znaczentarnr konotacyjnymi razw, pozwalaj4cym odr6zni6 socjoideonimy
spoleczno5ciowe i antroponimy zbiorowe. Nazwy naleZ4ce do pierwszej kategorii prymarnie
wskazuj4 na cel, kt6ry realizuje wsp6lnie grupa ludzi. Antroponimy zbiorowe natomiast



prymamie wskazuj4 grupg ludzi, kt6rych collqczy, niekoniecznie wsp6lnie realizowany cel.
Owym spoiwem mohe byi np. wsp6lny obszar zamreszkania, wsp6lnota etniczna, itp.

Obie kategorie onimiczne powstajE na bazie okresleri grup ludzi postrzeganych jako
jednoSd i niepowtarzalna calo36. R6zni4 sig jednak sposobami wyrazania kolektywnoSci.
W wigkszoSci antroponim6w zbiorowych kolektywnoS6 znajduje Wraz w kategorii
morfologicznej - liczbie mnogiej, kt6ra pelni funkcjg semantyczn4. W socjoideonimach
natomiast kolektywnoS6 mo2e byi wyralana na kilka sposob6w. Stosunkowo rzadko
kolektywnoSi jest konceptualizowana poptzez u|ycie hczby mnogiej. Socjoideonimy czgsto
majq czlon deskrypcyjtry, w kt6rym znajduje sig rzeczownik o znaczeniu kolektywnym, taki
jak np. gromada, zrzeszenie, zespdl, itp. Rzeczownik ten informuje o tym, 2e nazwa dotyczy
grupy ludzi. Niekiedy dodatkowo obok niego pojawia sig collectivum, np. harcerstwo,
nauczycielstwo (por. nazry typu: Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego). S4 tez nazwy grup
spolecznych, np. partii, w kt6rych brak jakichkolwiek wykladnik6w kolektywnoSci, np.
Prawo i Sprawiedliwoit, Nowoczesna, itp. Nazwy te stanowi4 skrajny przyklad wysuniqcia
na plan pierwszy celu - wartoSci, wokol kt6rych skupia sig dana grupa.

Socjoideonimy i antroponimy zbiorowe r62ni4 sig takZe momentem powstawania -
antroponimy zbiorowe okreSlaj4 grupg ludzi, kt6ra istnieje juz od pewnego czasu, natomiast
socjoideonimy powstaj4 v,naz z grt;ry.4, maj4 bowiem slu2y6 integracji wok6l v"ltznaczonych
cel6w i wyznawanych wartoSci.

Sposoby tworzenia nazw czlonk6w grup s4 kolejn4 r62mcq migdzy antroponimami
zbiorowymi i socjoideonimami. Opisowy spos6b nominacji (np. czlonek zastgpu Lisdw, anie
Zls) jest warunkowany konceptualizacjq grupy jako caloSci. Natomiast tworzenie derywat6w
o statusie apelatyw6w, kt6re powstaj4 na bazie antroponim6w zbioro!\ych (np. Niemiec,
nazwa czlonka narodu okreSlanego antroponimem zbiorowym Niemcy) jest zwr4zane
z konceptualizacjq grupy jako zbioru poszczeg6lnych os6b.

Warto zauwaZy1,2e granice kategorii socjoideonim6w sq rozmyte. W centrum znajduj4 sig
nazry prototypowe, kt6re maj? wieloczlonow4 budowg, z rozbudowanym czlonem
deskrypcyjnym, kt6ry zawiera rzeczownik o znaczeniu kolektywnym i tzw. nazwQ wlaSciw4,
kt6ra mo2e przybierac roZne formy. Nazwy te profiluj4 dwie cechy nazywanych obiekt6w -
zarowno'bycie grup4', jak i cel grupy, wskazany przewaznie w nazwie wlaSciwej. Peryferia
tej kategorntworzqnzry zblizone formalnie do antroponim6w zloaonych, w kt6rych na plan
pierwszy wysuwa sig 'bycie grup4', otaz nazry zbhlone formalnie do socjoideonim6w
ideacyjnych, bgd4cych tyulami roinych spolecznych akcji, kt6re gromadz4 wok6l siebie
ludzi. Tego typu nazry profiluj4 jedynie cel danej grupy.

Nazwy wartoSci w jgzykowym obrazie grupy ludzi wychowawcza funkcja
socjoideonim6w

W nazwach grup bardzo czgsto moLna znale1(, odwolania do wartoSci wyznawanych przez
dane Srodowisko. O zagadnieniach dotycz4cych kreowania nazw grup i o wartoSciach w tych
nazwach piszg w artykule: Nae.uy harcerskie w Hufcu ZHP Rzeszdw w latach 1989-2009.
Jgzykowy ksztalt nazw uzywanych w harcerstwie jest uwarunkowany zaleceniami
formuiowanymi przez metodyk6w. Mozna okresli6 je jako postulat, by nazv,ry spelnialy rolE
wychowaw cz4 - w skazywaly na warto Sc i poZ4dane w wychowaniu mlodych ludzi.

Anahzajednostek onimicznych uzywanych w ZHP pozwala zauwtzyc, 2e nazwa danego
zastgpu, czy dru?yny, stanowi jeden z element6w sp6jnego systemu identyfikacyjnego grupy,
obok znak6w graficznych i innych symboli, takich jak piosenki, okrzyki itp. Nazwa wraz
z innymi elementami pelni funkcjg identyfikuj4c4, a jednoczeSnie spajaj4c4 wewngtrznie dan4
grupg. W przypadku nowszych nazw, do kt6rych mo2na zaliczyc nazry harcerskie, istnieje
moZliwoSd zbadania motywacji towarzyszqcych procesowi nominacji. Pozwala to odkry6



intencje kreator6w nMw, ustali6, w jaki spos6b za pomocE socjoideonimu tworz4 jgzykowy
obr az grupy, ktor q nazyw aj 4.

Anahza zebranego materialu onimicznego pozwolila ustali6, 2e wSr6d nazw harcerskich
czgS6 powstaje w wyniku nominacji opartych na wyborze patrona. Mozna je zahczyc do nazw
pami4tkowych. Funkcja wychowawcza tego typu nazw przejawia sig we wskazywaniu
wzorc6w osobowych, promowaniu okreSlanych postaw. Obok zashtlonych dzialaczy
harcerskich, patronami druZyn najczgsciej sE zolnierze lub cale formacje wojskowe, co moze
Swiadczyi o wskazywaniu na tak4 wartoS6, jak patnotyzm kojarzony z walkq o ojczyzng.
Potwierdza to r6wnieZ tradycj g parami I itamych zaintere sowafl har cerzy .

Kolejna grupa harcerskich nazw powstaje w wyniku kreacji. Nalezy tu wyr6znii kreacje
o charakterze metaforyczlym, np. Sokoly, Wikingowie, kt6re odnosz4 sig do wartoSci
wuZnych dla czlonk6w druzyny czy gromady. Oprocz nich pojawiaj4 sig teZ, cho(, nieco
rzadziei, kreacje realistyczne, w kt6rych po24dane cechy s4 nazywane wprost, np. Dzielne
Zuchy. Oba typy kreacji molna nazwac Zycz4cymi. W ten spos6b najczgsciej s4 tworzone
nazrny grup skupiaj4cych najmlodszych czlonk6w ZHP. WartoSci, na kt6re wskazuj4 nazry,
sqte? wskazywane w dokumentach walnych dla czlonk6w organizacji, np. w Prawie Zucha
iznaczeniach symboli. Przykladowo slorice symbolizuj4ce radoSd i pogodg ducha jest
elementem znaczka zucha. Takie wartoSci pojawiajE sig czgsto w nazwach gromad
zuchowych, jako kreacje metaforyczne, np. Sloneczna Gromada lub realistyczne, np. Wesole
Smerfy.

Oprocz onim6w wskazuj4cych na wartoSci, w zbiorze nazw harcerskich sE teZ takie, kt6re
odzwierciedlajq zakorzenione w jgzyku stereotypy dotyczqce dzieci. Najczgsciej w nazwach
tych jest eksponowane przekonanie, 2e dzieci s4 male, s4 to nazwy typu Mali Wgdrowcy.
Szerzej, ten stereotyp, przejawiajqcy sig takZe w wystgpowaniu formacji deminutywnych
w nazwach gromad zuchowych, om6wilam w referacie: Deminutiva w nan,uach grup dzieci,
wygloszonym na XXI Migdzynarodowej i Og6lnopolskiej Konferencji Onomastycznej pt.
Terminologia onomastyczna. Nanvotwdrstwo. Referat ten zamierzam opublikowa6 w jednym
z czasop i sm j gzykoznaw czy ch.

Kreowanie wizerunku grupy w socjoideonimach
Nazwy r6znych grup s4 niejako ich wizy.t6wkami. Takie spojrzenie na rrazw7 grupy

pozwala tw6rcom nazry kreowa6 w niej jgzykowy wizerunek zespolu. Zjawisko to
anahzowalam na przykladzie nazw grup odtwarzaj1cych czasy Sredniowiecza, czyli tzw.
bractw rycerskich. Wyniki analiz przedstawilam w referacie: Nanvy bractw rycerskich jako
element budowania wizerunku grupy rekonstrukcyjnej. Tekst tego wyst4pienia zostatr juz
zrecenzowany i bgdzie opublikowany w czasopiSmie ,,Slowo. Studia Jgzykoznawcze" 912018
(planowane wydanie w 2019 roku).

Anahza zebranego materialu onimicznego pozwala stwierdzi6, 2e nazwlt bractw rycerskich
pelni4 wu2nq rolE w budowaniu wizerunku grupy rekonstrukcyjnej. Kreowanie Swiata
dawnych rycerzy jest mozliwe dzigki nastgpuj4cym zabiegom nazwotw6rczymi
1) wkomponowanie w strukturg nazry bractwa okreSleri dawnych jednostek militarnych -
w miejscu deskrypcyjnej grupy apelatywnej pojawiaj4 sig apelaty!\ry typu chorqgiew, hufiec,
druiyna, rota, kompania, zakon rycerski, itp; 2) wprowadzenie do czlonu lokalizuj4cego,
kt6ry nawr4zuje do wsp6lczesnego miejsca dzialania danej grupy, historycznych okreSleri
jednostek tery'torialnych takich jak: ziemia, komturia, komandoria, ksigstwo i apelatyw6w
kojarz4cych sig z czasami rycerskimi, jak np. zamek,' 3) wyb6r nazry z czlonem
posesywnym, kt6ry odtwarza realia Sredniowiecza, najczESciej wystgpuj4 tu nazry postaci
i rod6w historycznych, np. Janusz Brzozoglowy, herb Wieniawa, r6d Gryfit1w; 4) wyb6r
nazry z patrocimium (imieniem patrona) nawiEzuj1cy do danych nazw oddzial6w
militarnych,np.l-ucznicy iw. Jerzego, Chorqgiew iw. Bctrbary z Nikodemii.



Nazwy bractw rycerskich, poprzez nawiEzanie do reali6w Sredniowiecza, pe\ni1 podobn4
rolg jak stroje czy uzbrojenie - pozwalajq na ,,wejScie w rolg", wcielenie sig w dawnych
tycetzy.

Irradiacja onomastyczna jako sposrib obrazowania wewngtrznych podzial6w
w grupie

Zjawisko inadiacji onomastycznej poleganatym,2e dla desygnat6w maj4cych wsp6lne
cechy s4 tworzone nazry motywowane apelatywami nalez4cymi do jednego pola
semantycznego. OnomaSci opisywali przyklady tworzenia serii nazewniczych dla grup
desygnat6w nieposiadaj4cych wewngtrznej hierarchii, np. ulic, wyrob6w przemyslowych.

Molna wskaza6 jednak takie serie nazewnicze, kt6re s4 motywowane przez Wrazy
tworz4ce pola semantyczne o bardziej skomplikowanej strukturze. Do tego typu serii nalez4
nazry roZnych jednostek Zwi4zku Harcerstwa Polskiego, kt6re charakteryzuj4 sig
wewngtrznymi podzialami. Inadiacjg onomastycznq w nazwach jednostek ZHP
przedstawilam w referacie: Irradiacja onomastyczna ijej funkcjew nanuach jednostek
organizacyjnych Zwiqzku Harcersnwa Polskiego. Tekst tego referatu zostal zrecetzowany
r przyjEty do druku jako rozdzial monografii pt. Konvergencie a divergencie v propridlnej
sfrrr.

Zbadante zebranego materialu pozwala zauwaZyc, 2e nazry gromad zuchowych oraz
wchodz4cych w ich sklad tzw. sz6stek sq motywowane przez Wrazy tworz4ce
zhierarchrzowane pola semantyczne, w kt6rych Wraz motywuj4cy nazwg gromady zuchowej
jest hiperonimem wobec v'ryraz6w motywuj4cych nazwy sz6stek. Taki uklad nazw w obrgbie
serii nazewmczej pozwala na wydobycie znaczenia asocjatywnego nazw poszczeg6lnych
sz6stek 'bycia grup4, ktora wraz z innymi grupami tworzy wigksz4 caloSi'. Znaczema
poszczegolnych nazw w obrEbie pola inadiacyjnego ewokuj4 metaforg: ,,Gromada zuchowa
jest jak grupa konkretnych istot, kt6r4 tworz4 mniejsze grupki nalel1ce do niej, leczroamEce
sig migdzy sob4", np. w Gromadzie Zuchowej Podniebne Ptaki sa, sz6stki o nazwach: Papuzki
Nierozlqczki, Wesole Skowronki, Turbo Orly, Odlotowe Jastrzgbie.

Inny przyklad irradiacji onomastycznej to serie nazw motywowanych przez vyryrazy
nalezEce do tej samej sfery znaczeniowej, powi4zane ze sob4 nazasadzie asocjacji, np. nazwa
miejsca inazv'ry roSlin spotykanych w tym miejscu. Uklad rrazw w seriach nazewmczych
zar6wno w dru2ynach, jak i gromadach zuchowych pozwala odkryi znaczenia asocjatywne,
kt6rych funkcja jest wskazywanie na przynalelnoSc do tej samej grupy waz z czlonkami
innych sz6stek czy zastEp6w. Ma to znaczenie wychowawcze, buduje bowiem poczucie
przynaleLnoSci do grupy.

Kreowanie jgzykowego obrazu uczestnik6w konflikt6w w polskich mediach
Jgzykowy obraz grupy ludzi jest kreowany takZe w innych nazwach wlasnych. Nalez4

do nich tyuty informacji medialnych. Na ich przykladzie moana przeSledzic mechanizmy
kreowania jgzykowego obrazu Swiata w mediach. Jak zauwuZaja,Ryszard Tokarski i Pawel
Nowak, medialna wruja Swiata zawiera elementy wartoSciuj4ce, poniewa? autorzy przekazu
d4Zq do ksztaltowania postaw odbiorcy i narzucenia mu okreSlonego Swiatopo glEdu czy
systemu wartoSci. Szczeg6lnie v"ryrulnie tego typu zabiegi s4 widoczne w tytulach, w kt6rych
pojawiaj4 sig okreSlenia uczestnik6w konflikt6w. Problematyce tej s4 poSwigcone dwa
artykuly w moim dorobku: Tepopucmu, no*cmaHq| ypndoaicunu - cnoco1u uouiuaulii
yuacuurcie xouQtnixmy e Cupii B nonbcbKux iumepuem-uedia (,,Terroryici, powstancy,
rzqdowe sily" - sposoby nominacji uczestnikdw konJliktu w Syrii w polskich mediach
internetowych); ,,Teruoryici czy powstancy?" Sposoby nominacji uczestnikdw konJliktu
w Donbasie na przyHadzie tytul1w w polskich mediach.



Zaprezentowana w wymienionych publikacjach analiza sposob6w nominacji pokazala, Ze

w tytulach informacji, dotyczqcych konfliktu w Donbasie, dominuj q nMW strony walczqcej
o oderwanie regionu od Ukrainy, kt6re zawierajE komponenty negatywnego wartoSciowania:
terroryici, separatyicl. Nazwy te wczeSniej byly uzywane do opisu nieco innych
zjawisk,dlatego czgsto s4 dodatkowo okreSlane przymiotnikami prorosyjski, rosyjski. W ten
spos6b w tytulach informacji wskazuje sig nie tylko strony konfliktu, ale takhe mocodawc6w
grup okreSlanych mianem separatyst6w i terroryst6w. tJ|ycie takich okreSleri wskazuje
naprzyjEcie ukrait'rskiego (zwlaszczaw przypadku nazry terrorySci) lub zachodniego punktu
widzenia w kreowaniu medialnej wizji Swiata. Rzadko pojawialo sig neutralne okreslenie
rebelianci implikuj4ce punkt widzenia dalekiego obserwatora, kt6ry nie chce wartoSciowai
intencji 2adnej ze stron.

W prorosyjskich niszo!\ych mediach pojawialy sig inne okreSlenia lworzEce pozltywny
obraz sil walcz4cych o oderwanie wschodnich region6w od Ukrainy. Nalezy tu zwr6ci6
uwagg na zdecydowanie pozytywnie nacechowane okreslenie powstancy, ktore w intencji
autor6w mialo by6 ekwiwalentem uZywanego w rosyjskim dyskursie politycznym okreslenia
opolczeficy.

Konflikt w Syrii jest trudniejszy do opisania w kategoriach: DOBRZy r Ztl uczestnicy
wojny. Powodowane jest to nie tylko geograftcznE odlegloSci4 Syrii, ale takle hczbq
podmiot6w paristwowych i pozaparistwowych zaangazowanych w dzialania wojenne. Anahza
tytul6w informacji pokazuje, 2e ich autorzy poprzez wartoSciowanie uczestnik6w konfliktu
(TerrorySci ISN, Powstaricy kurdyjscy) staraj4 uporz4dkowa6 chaos wojny. Narzucenie
wlasnej siatki pojg6, porz4dkowanie otaczajqcej rzeczywistoSci wiEzq siQ z d1hentem
do wykreowania w mediach obrazu wojny, kt6ry jest czamo-bia\y, pozbawiony niuans6w. Te
wartoSciuj4ce i zarazem porz4dkuj4ce zabiegi, zar6wno w przypadku t1.tul6w konfliktu
w Donbasie, jak i wojny w Syrii, najczgSciej dotyczE nazw poszczeg6lnych grup uczestnikow
konflikt6w.

Imiona jako wyznacznik to2samoSci mniejszoSci narodowych, na prrykladzie analizy
imion Polak6w mieszkaj4cych na Ukrainie i Polonii w Brarylii

Anahza wybor6w imion czlonk6w danej spolecznoSci r6wnie2 mole wskaza6 wartoSci,
kt6rymi ta spolecznoS6 sig kieruje. Wyniki tego typu analiz w perspektywie diachronicznej
przedstawiala E. Rzetelska-Feleszko, pokazuj4c przemiany wartoSci istotnych dla Polak6w
od poczEtk6w paristwa polskiego do czas6w wsp6lczesnych. Analiza imion Polakow i os6b
polskiego pochodzenia zyjqcych poza granicami kraju pozwala na opis interferencji
jgzykowej, kt6ra jest norm4 w sytuacji stalego kontaktu dwoch kultur. Decyzje czlonk6w
badanej grupy, dotyczqce wyboru konkretnego imienia dla dziecka i jgzykowego ksztaltu tego
antroponimu w sytuacji kontaktu z polskimi wladzami lub polsk4 kultur4, s4 natomiast
przejawem interferencji kulturowej, kt6ra informuje o tozsamoSci badanej grupy.
ProblematykE interferencji kulturowej oraz wartoSci, kt6rymi kieruj4 sig Polacy i osoby
polskiego pochodzenta przy wyborze imienia dla dziecka lub polskiej wersji wlasnego
imienia w r62nego typu dokumentach przedstawilam w dw6ch referatach: Interferencje
kulturowe na przykladzie imion Polak6w mieszkajqcych na terenie Kijowskiego Obwodu
Konsularnego otaz Imiona Polakfw i os6b polskiego pochodzenia w Brazylii i na Ulrrainie
jako przejaw interferencji kulturowej. Pierwszy z referat6w zostal opublikowany
w monografii Onomastykn - neohumanistyka - nauki spoleczne, drugi jest na etapie
redagowania tekstu, przed recenzj4.

Zbadanie ponad 600 imion zapisanych we wnioskach o przyznanie Karty Polaka pozwala
zatwaZyc siln4 interferencjg kulturow4 w imionach Polakow mieszkaj4cych na Ukrainie.
Wyb6r imion z wschodnioslowiariskiego systemu imienniczego wiq2e sig obaw4 przed



wyr6Znianiem sig na tle innych obywateli i jest refleksem dawnego lgku przed represjami
wobec polskiej mniejszoSci z czasow ZSRR. Warto jednak zauwaLy1,, ze wigkszoSd os6b
skladaj4cych wnioski o wydanie Karty Polaka stara sig znale2(, polski odpowiednik imienia,
wskazuj4c w ten spos6b naprzywiEzanie do polskich korzeni.

Zupelnie inaczej przedstawia sig sytuacja wSr6d Polonii w Brazylii, gdzie wigkszoS6 imion
nale?y do portugalskiegolbrazylljskiego systemu imienniczego, co moZe Swiadczyi
o znacznym stopniu asymilacji kolejnych pokoleri polskich emigrant6w.

Nazewnictwo przedszkoli w woj ew6dztwie podkarpackim
Na marginesie badari jgzykowego obrazu grupy w nazwach wlasnych powstal artykul pt.

Nazewnictwo przedszkoli w wojew1dztwie podkarpackim, w ktorym opublikowalam wyniki
badari nazw przedszkoli w wojew6dztwie podkarpackim. W zalelnolci od rodzaju plac6wki
i charakteru jej dzialalnoSci (czy najwa2niejsza jest dzialalnoS6 zarobkowa czy me) nazry
pr zybier aj a, r o Zny ksztalt.

Nazwy plac6wek publicznych, nienastawionych komercyjnie, spelniaj q przede wszystkim
funkcjg identyfikacyjn4 (podstawow4 dla nazw wlasnych) oraz, w niekt6rych przypadkach
funkcjg wychowawczE - poprzez v',ybor patrona i wskazanie wzorc6w osobowych. Nazwy te
molna zaliczy (, do chrematonimii spoleczno Sc i owej .

Nazwy plac6wek prywatnych nie r62ni4 sig od innych nazw z krggu chrematonimii
marketingowej. WiEkszoS6 z nich zawiera elementy, kt6re maj4 wykreowa6 obraz
szczgSliwego dzieciristwabqd? wysokiego poziomu nauczania. S4 to przewu2nie nazwy, kt6re
poprzez elementy leksykalne konotuj4ce Swiat bajek lub Swiat nauki i edukacji kreuj4
jgzykowy obraz plac6wki jako miejsca przyjaznego dzieciom, o wysokim poziomie uslug.
Taka budowa nazw pozwala im pelnid funkcjg reklamow4, zachgcac rodzic6w do wyboru
danej plac6wki.

4.2.Om6wienie pozostatych osi4gnigd naukowo-badawcrych

WSr6d pozostalych publikacji,wydanych po uzyskaniu stopnia doktora nauk
humanistycznych, wyr6zniam trzy cykle tematyczne: Styl staropolskich iwsp1lczesnych
przeHad6w Ksiggi Psalm|w (zob. zal4cznlk 4, cz.II, pkt. A), Historia jgzyka polskiego jako
przedmiot dydaktyki szkolnej i uniwersyteckiej (zob. zalqcznrk 4, cz. II, pkt. B), oraz
Dydaktyka jgzyka polskiego jako obcego (zob. zalqcznrk 4, cz. II, pkt. C), Ponadto jestem
autork4 tekstu pt. Jgzykowy obraz Ulcrainy w Sofifwce Stanislawa Trembeckiego (zob.
zalEcznik 4, cz. II, pkt. D), kt6ry stanowi rozdzial w naukowej monografii redagowanej pt.
,,Sofijdwka" Stanislawa Trembeckiego - kontelrsty i interpretacje (Rzeszow 2013). Tematykg
jgzykowego obrazu Swiata w tekstach literackich zamierzam kontynuowad.

4.2.1. Styl staropolskich i wsp6lczesnych przeklad6w Ksiggi Psalmdw

Cykl publikacji pt. SQI staropolskich i wspdlczesnych przeklad1w Ksiggi Psalmdw jest
kontynuacj4badafi nad psalterzami staropolskimi, kt6re podjglam przed obronE dysertacji
doktorskiej. Tworzy go dziewigd artykul6w. Mo2na wSr6d nich wyodrgbniC, trzy
uzupelniaj4ce sig serie tematyczne'. Psalmy jako modlihuy chrzeicijariskie, Jgzykowy obraz
Boga w przekladach biblijnych oraz Przestrzen i iwiatlo jako archetypowe elementy metafor
kreujqcych sacrum w tekstach religijnych.

Psalmy jako modlitwy chrze5cijariskie
1. Leksykalne wyHadniki stylu modltwy w staropolskich przeWadach,,Ksiggi

Psalmdw ", [*:] Styl a semantyka, pod red. I. Szczepankowskiej, Bialystok 2008, s. 61-78.
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2. Psalmy blagalne we wspdlczesnych przekladach ,,Pisma Swigtego". Modlitwy czy
teksty biblijne?, lw:) Cum reverentia, gratia, amicitia... Ksigga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 2, pod red. J. Migdal, A. Piotrowskiej-Wojaczyk,
P oznan 2013, s. 229 -238.

3. Busuaqeruna Eoza e uonumoeuiit xouynixa4ii (ua npunaadi 6nazaauuux ncanuie),
Artykul opublikowany w internetowej wersji pisma naukowego, wydawanego w Kijowie:
,,Crl4rb i reKcr", Buuycr 10, 2009 pix, c. 122-130. Artykul na stronie:
http ://www.nbuv. gov.ualportal/soc _guml sitl 2009_1 0/Kulakovs.pdf .

W grupie artykul6w zatytulowanej Psalmy jako modlitwy chrzeicijariskie znajduj4 sig
publikacje, w kt6rych badam wykladniki stylu modlitewnego w dawnych i wsp6lczesnych
psalterzach. Przedmiotem analiz s4 tlumaczenia formul modlitewnych w psalterzach
staropolskich (tekst nr 1 w powyzszym wykazie).

Poszukujg takze wykladnik6w stylu modlitewnego we wsp6lczesnych przekladach Ksiggi
Psalmdw. Por6wnanie przeklad6w psalm6w blagalnych we wsp6lczesnych translacjach
biblijnych pozwolilo zauwaZyc,2e w niekt6rych wsp6lczesnych przekladach Biblii, np. Biblii
Paulist6w tlumacze starali siq zachowa6 modlitewny charakter psalm6w, poprzez
odpowiednie ksztaltowanie ich t1.tul6w i komentarzy, natomiast inne przeklady, np. Biblia
Tysiqclecia wigkszy nacisk klad4 na interpretacje Ksiggi Psalmdw jako jednej z ksi4g
biblijnych (tekst nr 2 w powyZszym wykazie).

Modlitwy maj4 charakter dialogowy, ich adresatem jest 869. Sposoby ujmowania Boga
jako adresata modlitw sq przedstawione w kolejnym artykule z tej grupy (tekst nr 3

w powyzszym wykazie).

Jgzykowy obraz Boga w przekladach biblijnych
1. Reprodukcja i remetaforyzacja jako strategie tlumaczenia metafory. Na przykladzie

tlumaczeri nazvvy Boga w,,Psalterzu pulawskim", [w:] Ilpo1neuu ceMaHmuKu cro*a,
peqeHHn ma meKcmy, Kuin 2004, s. 7-13.

2. Sposoby lveowonia adresata w komunikacji salcralnej, lw:] Moea, cycninacmeo,
crcypuanicmuKo,3apea. B.B. Pi:yua, A.I. Maua:rraru, Kzin 2011, c.96-101.

3. Wybrane aspekty przekladu jgzykowego obrazu Boga (na przyWadzie psalterzy
staropolskich, [w:] Axmyanuui npo1neau ueumaniuzeicmuxu, 3a peA. JI. B.
Kopuonenxo, r{epracu 2001, c. 12-16.

Seria artykul6w poSwigconych jEzykowemu obrazowi Boga wi42e siE z poprzedni4 grup4
z uwagi na analizE komunikacji sakralnej. W artykulach tworz4cych tg grupg badam
zagadnienia dotyczqce przekladu jgzykowego obrazu Boga w tekstach Psalm6w. Swoj4
uwagg skupiam na strategiach tlumaczenia nazwy Boga (tekst nr 1 w powyzszym wykazie)
oraz nadefiniowaniu Boga jako adresata modlitwy (tekst rtr 2 w powyzszym wykazie),
atak2e na sposobach tlumaczenia okreSlefr, kt6rych psalmista uZyl u,obec Boga, zwlaszcza
tych, kt6re w polskiej kulturze s4 waloryzowane negatywnie i wobec tego s4 zastgpowane
innymi, nalel1cymi do tego samego polaznaczeniowego (tekst m 2w powyzszym wykazie).

Przestrzer[ i Swiatlo jako archetypowe elementy metafor kreuj4cych sacrum w tekstach
religijnych

1. Archetypowy symbol przepaici w Psalmie 42 i jego interpretacje w wierszach z cyklu
Koici6l Karola Wojtyly, lw:l Znaleit irddlo: t-wdrczoSt Karola Wojtyly - Jana
Pawla 1{ pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiej, Rzesz6w 2005, s.204-212.

2. Sposoby przedstawiania przestrzeni sacrum w tekstach religijnych, [w:] Przestrzey't
w jgzyku i kulturze: analiza tekst1w literackich i wybranych dziedzin sztuki, pod red.
J. Adamowskiego, Lublin 2005, s.245-251.
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3. Wielokulturowoit w staropolskich przekladach ,,Ksiggi Psalm6w" na przykladzie
symboliki Swiatla, [w:] Wielokulturowoit w jgzyku, pod red. A. D4browskiej
iA.Burzyfrskiej-Kamienieckiej, seria: ,,lgzyk a Kultura" t. 18, Wroclaw 2006,
s.175-188.

Rozprawy naukowe tworz1ce ostatni4 czgfiC, cyklu koncentru.i4 sig na biblijnych
metaforach, kt6re maj4 charakter archetyp6w. Do tego typu metafor konceptualnych nalea4
przestrzen i zjawiska Swietlne. Walna, cech4 symboli o archetypowej p,6s1ay7ie jest tworzenie
pojgciowych uklad6w antynomicznych, takich jak: boskie - ludzkie, dobre - zle.

W publikacji poSwigconej symbolice Swiatla (tekst nr 3 w tym zestawieniu) zalwaaam, Ze

wigkszoS6 miejsc, w kt6rych w Psalterzz wystgpuj4 odniesienia do archetypu Swiatla jest
zgodna z biblijnym starotestamentowym wzorcem, co wi4ze sig z kulturow4 uniwersalnoSci4
tego symbolu. Drobne odchylenia od hebrajskiego pierwowzoru, utrwalonego
w Septuagincie, s4 w staropolskich tlumaczeniach Ksiggi Psalmdvr wynikiem przejgtej
z Wulgaty chrzeScijariskiej interpretacji tekst6w starotestamentowych. Wynikaj4 takhe
z kierunku rozwoju leksem6w oznaczajqcych zjawiska Swietlne, np. \,v Psalterzu pulawskim
pojawia sig leksem lucyper, jest to staropolska pr6ba oddania naz\ry jutrzenki jako pory
ptzynoszEcej Swiatlo (l ux, lac.' swiatlo' i .fe r r e, lac.' nieSi' ).

W rozprawie poSwigconej konceptualizacji przestrzeni sacrum (tekst ff 2 w tym
zestawieniu), badam sposoby, za pomoc4 kt6rych miejsce przebywania Boga jest
przedstawiane w staropolskich przekladach Ksiggi Psalm6w. Podobnie jak w przypadku
Swiatla, archetypiczny charakter symboliki przestrzennej, obecny we wszystkich kulturach,
pozwala zachowac waloryzacjE przestrzeni, to co boskie jest lokalizowane za:wsze na g6rze.
W poszczeg6lnych translacjach zmieniaj4 sig jedynie leksykalne w1'kladniki tej metafory,
co zwt1zane jest z jednej strony z poszukiwaniem .vqtrazow najlepiej oddaj4cych sensy
symboliki, a z drugiej z tzw. Zyciem wyraz6w, czyli zmianami semantycznymi r62nych
leksem6w.

Kolejnym tekstem, wchodz4cym w sklad serii publikacji poSwigconych archetypom
biblijnym, jest analiza symbolu przepaSci w jednym z wierczy Karola Wojtyly (tekst nr 1

w powyzszym zestawieniu). Zbadanie funkcjonowania symbolu przepaSci w tekScie
poetyckim pozwolilo zauwa2y1, transformacje znaczeniowe symbolu przepa5ci:
od archetypicznego znaku zla, poprzez symbolikq przestrzeni Swi4tyni po symbol tajemnicy
czlowieka i wcielenia Chrystusa oraz Jego obecnoSci w KoSciele.

Karol Wojtyia, buduj4c w ten spos6b obraz istnienia KoSciola, wyl<orzystuje migotliwoSd
treSci symbolu i wydobywa mniej skonwencjonalizowane znaczenia przepaSci. Dzigki tym
zabiegom obraz Swiata profanum (obraz przepaSci) staje sig preteksr[em do uksztaltowania
Swiata sacrum - obrazy Swi4tyni i wsp6lnoty.

4.2.2. Historia jezyka polskiego jako przedmiot dydaktyki szkolnej i uniwersyteckiej

Moje zainteresowania historycznojgzykowe wi1zaly sig z tematyk4 prowadzonych zajg1,.

Pod koniec lat 90. XX w. rozwoj uniwersyteckiej dydaktyki jgzyka polskiego zmrerzil,
w kierunku eliminowania przedmiot6w z zakresu diachronii jq:zyka polskiego. Jako
wykladowca vczqcy tych przedmiot6w zabralam w6wczas glos w dyskusji nad propozycjami
zmniejszanra hczby godzin ztych przedmiot6w - dyskusja w Lublinie podczas konferencji
poSwigconej zagadnieniom uniwersyteckiej dydaktyki jgzyka polskiego. W konsekwencji
w obrgb swoich temat6w badawczych wlqczylam problematykg nrauczania przedmiot6w
historycznoj gzykowych, wydaj 4c z tego zakresu ponizsze publikacj e :

1. Podrgcznik akademickr: Na tropach przeszloici jgzyka. Fonetyka, Rzesz6w 2013.
(W sp6lautorka : Agnie s zka My szka) .
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2. Gramatyka historyczna jgzyka polskiego w dydaktyce szkolnej i
uniw er syte ckiej,,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego . Dydaktyk a", 2008,
z. 5, s.95-1 15. (Wsp6lautorka: Agnieszka Myszka).

3. Sposoby ujmowania zagadnien jgzykowych w podrgcznikach akademickich i szkolnych

- na przykladzie migkkoici spdlglosek polskich, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersltetu
Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 7", z. 7212012, , s. 135-150.
(Wsp6lautorka : Agnies zka My szka) .

4. Historia jgzyka polskiego w dydaktyce szkolnej - z perspekyy nauczyciela
akademickiego, lw:l Ksztalcenie jgzyknwe w dobie kultury masowej polisensorycznej,
pod red. U. Kopei, Z. Sibigi, Rzesz6w 2010, s.198-210. (Wsp6lautorka: Agnieszka
Myszka).

5. Historia jgzyka polskiego w dydaktyce szkolnej, lw:f Kultura mdwienia dawniej i dzii.
Propozycje, scenariusze, twiczenia, red. M. Kulakowska, A. Myszka, Rzesz6w 2014,
s. 1 1 1-131.

6. Rozw6j palatalnoici spdlglosek irodkowojgzykowych,lw:) Kultura m6wienia dawniej
i dzii, red. M. Kulakowska, A. Myszka, Rzesz6w 2014, s. 89-98.

7. Onomastyka w dydaktyce szkolnej, lw:f Kultura mdwienia dawniej i dzii. Propozycje,
scenariusze, twiczenia, red. M. Kulakowska, A. Myszka, Rzesz6w 2014, s.95-110.
(Wspolautorka: Agnieszka Myszka).

Omawiany cykl publikacji byl przede wszystkim pr6b4 zbadania program6w nauczania
historii jgzyka polskiego oraz stanu wiedzy mlodzieay szkolnej i akademickiej w zakresie
historii jEzyka polskiego, a takhe zwiqzanych z tym potrzeb (tekst nr 4 w powy2szym
wykazie). Analizie zostaly poddane takZe podrEczniki do jgzyka polskiego dla szk6l Srednich,
pod k4tem przekazu treSci historycznojgzykowych (tekst nr 3 w tym zestawieniu) oraz opinie
student6w na temat podrgcznik6w akademickich do gramatyki historycznej jEzyka polskiego
(tekst nr 2 w powyzszym zestawieniu). Celem tych badafr bylo zebranie informacji na temat
oczekiwat'r student6w wobec podrgcznika do gramatyki historycznej jgzyka polskiego, aIakhe
ustalenie potrzeb Srodowiska akademickiego.

Efektem koricowym, cho6 nie jedynym, byl opublikowany w roku 2013 akademicki
podrgcznik do fonetyki historycznej jgzyka polskiego pt. Na tropach przeszloici jgzyka.
Podrgcznik ma by6 nie tylko Zrodlem wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu z za7<resu
gramatyki historycznej. ZaLozylySmy ze wsp6lautorkq, 2e bgdzie r6wniez inspiracjq dla
przyszlego nauczyciela polonisty, kt6ry, korzystaj4c z pylan wzorowanych na autentycznych
w4tpliwoSciach przecigtnych uzl.tkownik6w jgzyka (np. obocznoSci a:e, o:e), umozliwi
wyjaSnienie zjawisk wystgpuj4cych w jgzyku, w odwolaniu do wiedzy historycznojgzykowej.

Kuldy z rozdzial6w podrgcznika zaczyna sig czgsci4 z pylaniami dotyczEcymi zjawisk
wsp6lczesnego jgzyka. Te czgSci nosz4 tytll Pytania, ktdre mo1e zadat poloniicie Jai
Dociekliwy. Odpowiedzi na problemy sformulowane w pytaniach stanowi4 wyklad dotyczqcy
zagadnieh z zakresu historii jEzyka i fonetyki historycznej, takich jak np. rozw6j jer6w,
przeglos itp. Informacje te maj4 zawsze staly tyttil: Co powinien wiedziet nauczyciel Jasia
Dociekliwego. Kolejne stale czgSci to: 1) wyb6r innych opracowaf, w kt6rych jest om6wione
dane zagadnienie; czgS(, zatytulowana Jak uniknqt najczgstszych blgd6w, w kt6rej,
korzystaj4c z wlasnego doSwiadczenia dydaktycznego, omawiamy najczgstsze blgdy
popelniane przez student6w; 2) Pomoc dydaktyczna, czyli r62nego typu tabele i schematy,
kt6re pozwalaj4 zapamigta6 najwa2niejsze zagadnienia; 3) pytania, kt6re pojawiaj4 siE
po rozdziale teoretycznym i pomagaj4 w samodzielnym opanowaniu wiedzy; 4) 6wiczenia
o zroZmcowanym stopniu trudnoSci, kt6re niekiedy przyjmuj4 atrakcyin4 dla odbiorcy formg
l<rzyZowek i diagram6w. Ka2dy rozdzial konczy sig wyborem wsp6lczesnych tekst6w.
Zadanrem studenta jest znalezienie w nich form, kt6re zawdzigczajq swoj ksztalt procesom
historycznym. Ulatwieniem w korzystaniu z cwtczert i w pracy z tekstem jest slowniczek
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rekonstrukcji praslowiafrskich. Forma podrgcznika ma zachgca6 do poznawania gramatyki
hi storycznej, ma teL pr zelamac stereotypy dotycz4c e te go przedmiotu.

Opr6cz podrgcznika, walnq pomoc4 dla polonisty, kt6ry chce przylclizy6 swoim uczniom
zagadnienia historii JQrryka, s4 scenariusze zalgc dla mtodziezy opublikowane w tomie
Kultura mdwienia dawniej i dzii. Propozycje, scenariusze, twiczenia (teksty nr 5 i 7 w tym
zestawieniu). Ponadto do cyklu zaliczam takze publikacjg Rozw1j palatalnoici spdlglosek
irodkowojgzykowych (tekst nr 6 w powyzszym zestawieniu), poniewair, przedstawiane w niej
zagadnienia dotyczq zjawisk fonetycznych, czgsto niewystarczajqco om6wionych
w dostgpnych podrgcznikach do gramatyki historycznej.

4.2.3. Dydaktyka jgzyka polskiego jako obcego

Omawiany tu cykl sklada sig z trzech artykul6w. Planowane s4 r6wniez kolejne publikacje
dotyczEce zagadnieh dydaktyki jgzyka polskiego jako obcego. Dotychczasowy cykl tworz4
nastgpuj 4ce publikacj e :

1. Pory roku, [w:] Glos * Jgzyk- Komunikacja,pod red. A. Myszki i E. Oronowlcz-
Kidy, Rzesz6w 2015, s. 195-200. (Wsp6lautorki: Agnieszka Myszka, Anna Jamrozek-
Sowa).

2. Czy opakowanie tworzy przedmiot? lw:l Glos - Jgzyk - K"omunikacja, pod red.
A. Myszki i E. Oronowicz-Kidy, Rzesz6w 2015, s. 201-208. (Wsp6lautorki:
Agnieszka Myszka, Anna Jamrozek-Sowa).

3. Polska grzecznoit jgzykowa, [w:] Glos Jgzyk - Komunikacjo, pod red. A. Myszki
i E. Oronowicz-Kidy, Rzesz6w 2015, s.209-213. (Wsp6lautorlci: AgnieszkaMyszka,
Anna Jamrozek-Sowa).

Konsekwencj4 wyjazd6w studyjnych oraz stazu w ramach programu Erasmus sQ

publikacje dotyczqce nauczania jgzyka polskiego jako obcego. Do tej pory ukazaly sig trzy -
wymienione v'ryZej - wsp6lautorskie artykuly zawierqqce scenariusze zajE1, z jgzyka
polskiego jako obcego. Planujg wydanie kolejnych tego typu opracowaf , zwlaszcza z zal<resu
cwrczeh fonetycznych.

5. DzialalnoSd redakcyjna, organizatorska, dydaktyczna i populary:zatorska

5.1 Dzialalno5d redakcyjna
Jestem wsp6lredaktorkq monografii naukowych poSwigconych r6znym zagadnieniom

j gzyko znawstwa i po loni styki :

1. Problematyka lingwistyczna dyskursu przestrzeni politycznej, sp,olecznej i kulturowej,
Rzesz6w 2011, ss. 128. (Wsp6lredaktorka: Magdalena Balawender).

2. Kultura m1wienia dawniej i dzii. Rzesz6w 2014, ss. 370. (Wsp6lredaktorka: Agnieszka
Myszka).

3. Kultura m1wienia dawniej i dzii. Propozycje, scenariusze, twiczetnia, Rzeszow 2014, ss.

13 1. (Wsp6lredaktorka: Agnieszka Myszka).
4. Obszary polonistyki. Jgzyk kultura literatura, Rzeszl6w 2014, ss. 281.

(Wspolredaktorki : Jolanta Pasterska, Anna Antas, Karolina Krzysztori).
Dwie monografie zatytulowane Kultura mfwienia dawniej i dzii r;4 poSwigcone szeroko

pojgtej kulturze jgzyka, rozpatrywanej zar6wno w aspekcie synchroniczflym, jak
i diachronicznym. Pierwsza z wymienionych monografii za:.uirera. artykuly dotycz4ce
problematyki poprawnoSci ortograficznej, ortofonicznej oraz stylistyc:znej w wypowiedziach
pisemnych i ustnych, w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych. W drugiej monografii s4
natomiast zamieszczone scenariusze zajgc zwiqzanych z kultur4 jgzyka.
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Ponadto jestem wsp6lredaktork4 monografii pt. Problematyka lt'ngwistyczna dyskursu
przestrzeni politycznej, spolecznej i kulturowej, kt6ra zawrera rczdzialv' poSwigcone analizom
r62nego typu dy skurs6w (po I ity czne go, edukacyj ne go).

Jestem takZe wsp6lredaktork4 monografii pt. Obszary polonisQkl, na kt6r4 zlotyly sig
konferencyjne referaty student6w i doktorant6w, poSwigcone ro2nym zagadnieniom
jgzykoznaw czym, kulturoznawczym i literaturoznawczym.

5.2. Doskonalenie warsztatu dydaktycznego (udzial w sta2ach naukowych i szkoleniach)
Swoj4 wiedzg dydaktyczn4 staram siE systematycznie poszerzac dzigki uczestnictwu

w r6Znego typu szkoleniach oraz udzialowi w krajowych i zagranicznych stazach
dydaktycznych.

Ukoriczylam m.in. szkolenie z zakresu psychologii pt. Szkolenie ksztalcqce umiejgtnoici
prqcy z grupq w ramach programu Rozwdj potencjalu dydaktycznego UR na poziomie
europejskim, realizowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej ptzez Uniwersy.tet Rzeszowski
(zob. zalqcznrk4, cz.IIl, pkt. A, ppkt.1)

W ramach tego samego programu odbylam takie wizytg studyjn4 na Uniwersytecie
w Bolonii, gdzie zapoznalam sig z organizacj4 studi6w w zakresie jEzyka polskiego jako
obcego, mialam tam takle mo2liwoS6 hospitacji i prowadzenia zilEc z jgzyka polskiego (zob.
zalqcznik 4, cz. III, pkt. G). UmiejgtnoSci te rozwrjalam r6wniez podczas pobyu
na Uniwersy'tecie w Lizbonie, na kt6rym bylam w ramach programu Erasmus (zob. zalqcznrk
4, cz. III, pkt. G) oraz podczas wizyty studyjnej na Uniwersltecie Stanowym Stanu Parana
w Kurltybie w Brazylii w ramach programu Uniwersytet Rzeszowski Nowoczesnoit
i Przyszloit Regionu, realizowanego z funduszy Unii Europejskiej (zob. zalqcznlk 4, cz. III,
pkt. G). Podczas tej ostatniej wizyty zapoznalam sig takze z problemzrtyk4 nauczania jgzyka
polskiego sluchaczy polskiego pochodzenia.

Dzigki wizytom studyjnym podnioslam poziom swojej wiedzy na temat dydaktyki jgzyka
polskiego jako obcego, co pozytywnie wplynglo na zajgcia prowadzone w Centrum Kultury
i Jgzyka Polskiego dla Obcokrajowc6w ,,Polonus", a takZe na spos6b prowadzenia zajg( dla
student6w, ktorzy uczyli sig na studiach 2 stopnia na kierunku filologitt polska o specjalizacji
nauczycielskiej ze specj alnoSci4 dodatkow4 nauczanie jgzyka polskiego j ako obcego.

DoSwiadczenia zdobyte podczas wyjazd6w studyjnych ulatwily mi takze zrozumienie
sy,tuacji edukacyjnej Polak6w na Wschodzie, kt6r4 pozna\arn, pracuj4c w Wydziale
Konsulamym Ambasady RP w Kijowie.

Wizyly studyjne zaowocowaly r6wniez nawi4zaniem ci4gle aktualnych kontakt6w
naukowych dzigki nim np. przeprowadzTlam badania imion Brazyhjczyk6w polskiego
pochodzenia.

Uczestniczylam takhe w stazu naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Jagielloriskim,
w ramach programu Uniwersytet Rzeszowski NowoczesnoSt i Przyszloit Regionu (zob.
zal4czntk 4, cz.III, pkt. G) otazw stazu naukowym na tej samej uczelni (zob. za\Ecznrk 4, cz.
III, pkt. G). Opiekunem obu moich poby6w naukowych byla prof. dr hab. Halina Kurek,
kierownik Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. Podczas zebrah katedry
mialam mo2liwoS6 uczestniczenia w dyskusjach na temat nazw postrzeganych z perspektywy
kulturowej - w6wczas tez powstala koncepcja badania jgzykowego i kulturowego obrazu
grupy ludzi w nazwach wlasnych.

Prowadzenie zajg(, z fonetyki jgzyka polskiego na podyplomowych studiach logopedii bylo
inspiracj4 do podjgcia nauki na tych studiach w 2012 roku. Studia ukofrczylam w roku 2014.
Dzigki zdobytej wiedzy i kompetencjom z zakresu logopedii moglam w latach 2016-2018
prowadzid zajEcia dla student6w rzeszowskiej polonistyki, ktorzy wybierali specjalnoSi
logopedyczn4, a takhe prowadzii zajgcia z emisji glosu i ortofonii. UmiejgtnoSci zdobye
podczas studi6w podyplomo!\rych systematycznie uzupelniam, uczestnicz4c w r6znych
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kursach i warsztatach organizowanych dla logoped6w (zob. zalqcznik 4, cz. III, pkt. H).
Obecnie poszerzam swoje kompetencje na podyplomowych studiach z zakresu integracji
sensorycznej.

Ponadto w lutym 2019 roku ukoriczg kurs e-learningu prowadzony na Uniwersltecie
Rzeszowskim.

5.3. DzialalnoSd dydaktyczna
Prowadzonaprzeze mnie dzialalnoSi dydaktyczna obejmuje r6zneg,o typu zajgcia kursowe

realizowane na kierunkach studi6w proponowanych przez Instytut Polonistyki
i Dziennikarstwa, w kt6rym jestem zatrudniona, oraz opiekg nad sturlentami rozwijaj4cymi
swoje zainteresowania w ramach k6l naukowych.
5.3. 1. Dydaktyka uniwersy.tecka

Od pocz4tku zatrudnienia w 1995 roku specjalizujg sig w przedmiotach
historycznojEzykowych: gramatyce jEzykapolskiego, historii jgzykapc,lskiego i dialektologii.
Od 2005 roku przeprowadzalam egzaminy z gramatyki historycznej jg:zyka polskiego. Jestem
takhe autork4 program6w dw6ch przedmiot6w historyczrLojgzykowych, kt6re
po wprowadzeniu trzystopniowego systemu studi6w byly realizowane na studiach drugiego
stopnia: dydaktyka historii jEzyka polskiego(6wiczenia konwersator;rjne)i rozw6j systemu
leksykalnego (6wiczenia audytoryjne).

Opr6cz tego prowadzilam takie zajgcia jak: metodologia badari jEzykoznawczych,
tekstologia, kultura jgzyka, leksykologia, emisja glosu i ortofonia. Po roku 2076 realizowalam
zajgcia z przedmrot6w logopedycznych na studiach polonistyczn.ych ze specjalnoSci4
logopedyczn4, takie jak: praktyki logopedyczte (diagnoza i terapia logopedyczna), fonetyka
z ortofoni4 dla logoped6w, budowanie systemu jgzykowego, diagno:za i terapia oligofazji,
klasyfikacja wad wymowy. Ponadto uczylam przyszlych logoped6w i neurologoped6w na
podyplomolyych studiach logopedii. Prowadzilam zajEcia z fonetyki z ortofoni4 dla
logoped6w, z kultury j gzyka, i z neurolingwistyki.

Od 2008 roku prowadzg seminaria magisterskie i licencjackie. Wypromowalam
5 magistr6w i 35 licencjat6w. Bylam takze recenzentem 26 prac lic,encjackich. WigkszoS6
z nich dotyczyla zagadnien onomastycznych, a ostatnio znaczna czgS6 wypromowanych prac
licencjackich poSwigcona byla zagadnieniom rozwoju jgzyka dziecka. W roku 2018 jedna
z absolwentek mojego seminarium zostala nagrodzona pierwszym miejscem w instytutowym
konkursie na najlepszE ptacA licencjack4: Beata OZga, praca licencjacka pt. Stan wiedzy
nauczycieli polonistdw na temat problemdw jgzykowych mviqzanych z dysleksjq u ucznifw
klas IV-VI szkoly podstawowej.Dwie dyplomantki z tego seminarium przygotowaly artykuly
naukowe na podstawie prac napisanych pod moj4 opiek4. Artykuly te bgd4 opublikowane
w cyklicznym wydawnictwie pt. Glos - Jgzyk - Komunikacja.

W tym roku sprawujg opiekg nad seminarium na podyplomowych studiach logopedii.
Bralam takle udzial w pracach komisji egzamrnacyjnych podczas rekrutacji na studia filologii
angielskiej (trzykrotnie od roku 2000), filologii polskiej (trzykrotnie, ostatnio w 2018 roku
podczas rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia). Uczestniczylam r6wnie2
w rekrutacji sluchaczy podyplomovvych studi6w logopedii, zar6wno na kierunku logopedia,
jak i neurologopedia.

5.3.2. Opieka nad studentami dzialaj4cymi w kole naukowym
Od 1996 r. bylam zaanga2owana w opiekg nad studentami pracuj4cymi w kole naukowym.

Pelnilam funkcjg opiekuna naukowego na obozach dialektologicznych w Trzcinicy
i w Niwiskach oraz podczas wyjazdu studyjnego do Wiednia. Organizowalam tel
akademickie wyjazdy studyjne do Krakowa. W ramach tych wyjazd6w studenci uczestniczyli
w prezentacji Psalterza pulawskiego i irnych cennych zabyik6w jEzyka polskiego w Muzeum



Czartoryskich odwiedzili Pracownig Jgzyka Staropolskiego w Instytucie JEzyka Polskiego
PAN oraz Wydzial Polonistyki na Uniwersytecie Jagielloriskim. Bylam wsp6lorganizatorkq
dw6ch konferencji studencko-doktoranckich: Od miloici do nienawiici. Jgzykowe
mechanizmy lveowania emocji (w 2009 roku) oraz Obszary poloniseki. Jgzyk - kultura -
literatura (w 2013 roku). Niemal od pocz4tku istnienia Tygodnia Polonistdw biorg udzial
w organizacji tej cyklicznej studenckiej imprezy promuj4cej rzeszowsk4 polonistykg,
a w latach 2012-13 bylam gl6wnym koordynatorem tego przedsigwzigcia. W ramach
Tygodnia Polonistdw studenci organrzujq v'rydarzenia zuane jul w rzeszowskim Srodowisku,
takie jak Dyktando Uniwersyteckie, studencko-doktoranckie konferencje naukowe, konkursy
recytatorskie, przegl4dy film6w, spotkania ze znanymibadaczami jEzyka i literatury itp.

Obecnie jestem opiekunem naukowym Sekcji Logoped6w przy Kole Naukowym
Polonist6w. Studenci dzialajqcy w tej sekcji maj4 mo2liwoS6 hospitacji terapii logopedycznej,
atakZe przygotowywania i prowadzenia zajg(, z dziecmi w gabinecie logopedyczlynr. Dzigki
tej dzialalnoSci istnieje mo2liwo56 nieodplatnej pomocy logopedycznej dla dzieciz dyslali4.

5.4, Dziilalno5d organizacyj na i popularyzatorska
Moja dzialalnoi(, w tym zakresie obejmuje oryanizacjg konferencji naukowych,

przygotowywanie projekt6w, wsp6lprac9 zagranrcznE oraz inne prace zwiqzane
z funkcjonowaniem Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR.

Oprocz wymienionych wczeSniej konferencji studencko-doktoranckich bylam
wsp6lorgantzatorkq nastgpuj4cych polskich konferencji naukowych: XXI konferencji z cyklu
Jgzyk: teoria - dydaktyka, zorganizowanej w dniach 27-29 maja w Trzcinicy; LYll Zjazdu
PTJ w Rzeszowie w 1999 roku, pt. Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny
humanistyczne; konfercncji z udzialem goSci zza granicy pt. Kultura mfwienia dawniej i dzii,
zorganizowanej w dniach 27-29 wrzesma 2012 roku oraz og6lnopolskiej konferencji
naukowej zorganizowanej w 25-lecie Smierci Profesora Stefana Reczka, w dniach 9-10 maja
2018 roku, pt. W rzecz polskq wstqpit. Polszczyzna dawna i dzisiejsza.

Jestem takZe zaanguhowana w rozwijanie wsp6lpracy migdzynarodowej Instytutu
Polonistyki i Dziennikarstwa z oSrodkami naukowymi, zwlaszcza La Ukrainie. W roku 2009
bylam wsp6lorganizatorka, cyklu wykladow dla student6w i pracownik6w (w6wczas jeszcze)
Instytutu Filologii Polskiej, kt6re przeprowadzl\a prof. Natalia Szumarowa z Uniwersytetu
im. Tarasa Szewczenki wKijowie. W 2010 roku wziglam udzial w pracach zespolu
przygotowuj4cego projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego w Programie Polska-Ukraina-
Bialoru6 2007-2013 finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej.

Uczestniczg w pracach zwi4zanych z tworzeniem program6w studi6w. Bralam udzial
w pracach komisji przygotowuj4cej dokumentacjg Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej, odbylam
szkolenia dotycz4ce zasad konstruowania tego typu dokument6w i przygotowywalam
dokumentacjg dotycz4c4 program6w studi6w w Instytucie Filologii Polskiej (od maja 2018
roku Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa), m.in. matrycg efektow ksztaicenia. Jestem takZe
czlonkini4 zespolu specjalist6w, kt6ry przygotowal program ksztalcenia dla studi6w
podyplomo!\ych o specjalnoSci neurologopedia. Do roku 2015 pelnilam funkcjg
koordynatora praktyk na podyplomowych studiach logopedii.

Jako nauczyciel akademicki i logopeda staram sig popularyzowac wiedzg o jgzyku
polskim. Od 1995 roku jestem czlonkini4 Towarzystwa MiloSnik6w Jgzyka Polskiego. Jako
przedstawicielka Oddzialu TMJP w Rzeszowie w 2010 roku kierowalam projektem
finansowanym ze Srodk6w Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego. W ramach tego
projektu zostal zorganizowany konkurs multimedialny ,,Internetowy mistrz kultury jgzyka",
kt6rego celem byto propagowanie kultury jgzyka polskiego wSr6d mlodziely szkolnej.

Wsp6lpracujg takZe z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli - naleag do zespolu
recenzent6w czasopi sma naukow e go Kw ar t al n i k E duka cyj ny.
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Wielokrotnie pomagalam przy organrzacji cyklicznej konferencji szkoleniowej dla
podkarpackiego Srodowiska logoped6w, a roku 2018 bylam gl6wna organizatork4 VII
Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej pt. Dys-problemy bez tremy. Wspdlczesne metody terapii
iwsparcia os6b z dysleksjq rozwojowq, kt6ra odbyla sig w dniach 2l-22 kwietnia 2018 roku
w Rzeszowie. Natomiast w 2017 roku prowadzilam warsztaty ortofoniczne dla szkol
wsp6lpracuj 4cych z (w ow czas j eszcze) Instytutem Filolo gii Polskiej .

W okresie zatrudnienia w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie r6wniez
dbalam o popularyzacjg jgzyka polskiego, m.in. organizuj4c 14 puldziernika 2015 roku
warsztaty teatralne dla nauczycieli i lektor6w jgzyka polskiego pracuj4cych na Ukrainie,
atakZe przygotowalam program warsztat6w z zal<restt fonetyki dla nauczycieli jgzyka
polskiego jako obcego.
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