
1 
 

 

 

 

 

 

Lenkų kalbos ir kultūros centras 

 

IV TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS TAPATYBĖ KULTŪRŲ SANKIRTOJE 

PROGRAMA 

2019 m. spalio 17–18 d. 
 

Posėdžių vieta: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Vilnius, T. Ševčenkos g. 31, A2, A3 auditorijos  

 

2019 m. spalio 17 d. (ketvirtadienis) 

9.00–9.30 Dalyvių registracija  

9.30 Konferencijos atidarymas (A3 aud.) 

10.00–13.00 Plenarinis posėdis (A3 aud.) 

Pirmininkauja: prof. habil. dr. Danuta Łazarska, doc. dr. Irena Masoit 

10.00–10.30  Dr. Vida Montvydaitė (Tautinių mažumų departamentas, Lietuva). Lietuvos tautinių mažumų švietimo padėties apžvalga  

10.30–11.00  Prof. habil. dr. Zofia Sawaniewska-Mochowa (Lenkijos mokslo akademijos Slavistikos institutas, Lenkija). Tożsamość regionalna w dobie globalizacji (na 

przykładzie Kujaw) / Regioninis tapatumas globalizacijos laikotarpiu (Kujavų pavyzdys) 

11.00–11.30 Kavos pertrauka 

11.30–12.00 Dr. Jiří Muryc (Ostravos universitetas, Čekija). Dwujęzyczność na Zaolziu w RC – sytuacja językowa i uwarunkowania prawne / Dvikalbystė Čekijos Respublikoje, 

Zaolzėje – kalbos padėtis ir teisinės sąlygos.  

12.00–12.30 Doc. dr. Irena Miklaševič (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva). Polityka językowa władz a zachowanie tożsamości Polaków na Litwie w latach 1990–2019 / 

Valdžios institucijų kalbos politika ir Lietuvos lenkų identiteto išsaugojimas 1990–2019 metais 

12.30–13.00 Doc. dr. Miroslav Davlevič (Vilniaus universitetas, Lietuva). Wpływ czynników pozajęzykowych na współczesną sytuację języka polskiego na Litwie / Nekalbinių 

veiksnių įtaka šiandieninei lenkų kalbos padėčiai Lietuvoje 

13.00–14.30 Pietūs (viešbučio „Corner“ restoranas, T. Ševčenkos g. 16) 
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14.30–17.30 Darbas sekcijose   

1 SEKCIJA (A2 aud.) 

Pirmininkauja: prof. dr. Ałła Krawczuk, doc. dr. Barbara Dvilevič 

 

2 SEKCIJA (A3 aud.) 

Pirmininkauja: prof. habil. dr. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, doc. dr. Henryka 

Sokolovska 

14.30–15.00 Prof. habil. dr. Alicja Nagórko (Berlyno Humboldtų universitetas, 

Vokietija). Językowa sekularyzacja na styku słowiańsko-germańskim / Kalbinė 

sekuliarizacija slavų–vokiečių kalbų sankirtoje 

15.00–15.30 Prof. habil. dr. Włodzimierz Moch (Gožuvo Jokūbo Paradyžiečio 

akademija, Lenkija). Przeobrażenia w języku polskiej młodzieży w świetle powieści 

Anny Cieplak „Lata poniżej zera / Lenkų jaunimo kalbos transformacijos, remiantis 

Anos Cieplak romanu „Metai žemiau nulio“ 

15.30–16.00 Dr. Piotr Kołodziej (Krokuvos pedagoginis universitetas, Lenkija), 

Uporczywość słowa albo ucieczka z prowincji. Filologia według Brunona Schulza / 

Žodžio atkaklumas, arba pabėgimas iš provincijos. Filologija pagal Brunoną Schulzą 

 

16.00–16.30 Kavos pertrauka 

 

16.30–17.00 Dr. Hanna Burkhard (Berlyno Humboldtų universitetas, Vokietija). 

Dialog międzykulturowy na przykładzie internetowych komentarzy językowych  / 

Tarpkultūrinis dialogas, remiantis internetiniais kalbos komentarais 

17.00–17.30 Doc. dr. Barbara Dvilevič (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva). 

Polszczyzna gości programu  „Znamy się ze słyszenia“  w radiu „Znad Wilii“ / Radijo 

„Znad Wilii“ laidos „Esame girdėję vienas apie kitą“ pašnekovų lenkų kalba 

 

14.30–15.00 Dr. Anita Gis (Poznanės A. Mickevičiaus universitetas, Lenkija). 

Jeden język – wiele kultur…Kilka słów o międzykulturowości na lekcjach języka 

polskiego (rozpoznania i refleksje) / Viena kalba – daug kultūrų... Keletas žodžių 

apie tarpkultūriškumą lenkų kalbos pamokose (įžvalgos ir refleksijos). 

15.00–15.30 Doc. dr. Kinga Geben (Vilniaus universitetas, Lietuva), dr. Maria 

Zielińska (Drohobyčo Ivano Franko valstybinis pedagoginis universitetas, 

Ukraina). Wielojęzyczność młodzieży na Ukrainie i Litwie: aspekt 

socjolingwistyczny i językowy / Ukrainos ir Lietuvos jaunimo daugiakalbystė: 

sociolingvistinis ir kalbinis aspektai 

15.30–16.00 Doc. dr. Irena Masoit (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva), 

Įvairių kodų funkcijos daugiakalbiame Lietuvos lenkų mokyklų mokinių 

repertuare / Funkcje różnych kodów w wielojęzycznym repertuarze uczniów szkół 

polskich na Litwie 

 

16.00–16.30 Kavos pertrauka 

 

16.30–17.00 Dr. Paweł Sporek (Krokuvos pedagoginis universitetas, Lenkija). 

Uczniowie obcojęzyczni i dwujęzyczni na lekcjach języka polskiego – okiem 

nauczyciela i dydaktyka / Kitakalbiai ir dvikalbiai mokiniai lenkų kalbos 

pamokose – mokytojo ir didaktiko akimis  

17.00–17.30 Doc. dr. Romuald Narunec (Vytauto Didžiojo universitetas, 

Lietuva). Czy jest możliwe, „aby język giętki powiedział wszystko”? Trudności 

nauczania języka polskiego w klasach 5-6 w warunkach wielojęzycznych / Lenkų 

kalbos mokymo sunkumai daugiakalbystės sąlygomis (5–6 klasė). 

 

 

18.30–21.00 Šventinė vakarienė (restoranas „Pan Tadeusz“, Lenkų kultūros namai, Naugarduko g. 76) 
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2019 m. spalio 18 d. (penktadienis) 

9.30–11.00 Darbas sekcijose   

3 SEKCJA (A2 aud.) 

Pirmininkauja: dr. Jiří Muryc 

 

4 SEKCJA (A3 aud.) 

Pirmininkauja: dr. Piotr Kołodziej 

9.30–10.00 Prof. dr. Ałła Krawczuk (Lvovo Ivano Franko nacionalinis universitetas, 

Ukraina).  Świadomość językowa i kulturowa młodych użytkowników polszczyzny 

odziedziczonej na Ukrainie w zakresie stosowania gratulacji i życzeń / Kalbinis ir 

kultūrinis sąmoningumas jaunų paveldėtos lenkų kalbos vartotojų Ukrainoje 

sveikinimų ir linkėjimų vartosenoje 

10.00–10.30 Doc. dr. Natalija Avina (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva). 

Региональные особенности культуры русской речи (на материале 

поздравлений в русскоязычных газетах Литвы) / Rusų kalbos kultūros regioniniai 

ypatumai (remiantis Lietuvoje rusų kalba leidžiamų laikraščių sveikinimų medžiaga).   

10.30–11.00 Mgr. Lesia Korol (Lvovo Ivano Franko nacionalinis universitetas, 

Ukraina).  Związki zgody w polszczyźnie młodzieży polskiego pochodzenia na 

Ukrainie / Derinamieji junginiai lenkų kilmės jaunimo Ukrainoje lenkų kalboje 

9.30–10.00 Dr. Katarzyna Maria Pławecka (Krokuvos pedagoginis 

universitetas, Lenkija). Pogranicze polsko–słowackie jako miejsce kulturalnego 

wrzenia, dialogu oraz dyskursów tożsamościowych (na przykładzie 

mikroregionów: limanowskiego i orawskiego) / Lenkijos–Slovakijos paribys kaip 

kultūrinio bruzdėjimo, dialogo ir diskursų apie identitetą vieta (remiantis 

Limanovos ir Oravos mikroregionų pavyzdžiu) 

10.00–10.30 Dr. Maria Sienko (Krokuvos pedagoginis universitetas, Lenkija). 

Doświadczenia zmysłowe w formowaniu tożsamości regionalnej / Juslinė patirtis 

regioninio tapatumo formavime 

10.30–11.00 Doc. dr. Henryka Sokolovska (Vytauto Didžiojo universitetas, 

Lietuva). Tożsamość kulturowa i językowa uczniów szkół polskich w Wilnie / 

Moksleivių kultūrinė ir kalbinė tapatybė Vilniaus lenkų mokyklose 

 

 

11.00–11.30 Kavos pertrauka  

11.30–13.30 Plenarinis posėdis (A3 aud.) 

Pirmininkauja: prof. habil. dr. Zofia Sawaniewska-Mochowa 

11.30–12.00 Doc. dr Aurelija Mykolaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva). Kultūrinės tapatybės samprata šiuolaikinių kultūrologų darbuose 

12.00–12.30 Prof. habil. dr. Danuta Łazarska (Krokuvos pedagoginis universitetas, Lenkija). Spotkania z literaturą, czyli o dialogu międzykulturowym i kształtowaniu 

tożsamości nie tylko na godzinach polskiego / Susitikimai su literatūra, arba apie tarpkultūrinį dialogą ir identiteto formavimą ne tik lenkų kalbos pamokose 

12.30–13.00 Prof. habil. dr. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Poznanės A. Mickevičiaus universitetas, Lenkija). „Zakryte – odkryte“: o związkach akademickich praktyk 

badawczych i szkolnych doświadczeniach poznawania nie tylko lokalności / „Uždara – atdara“: apie akademinių tyrimų praktikos ir mokyklinės, ne tik lokalumo pažinimo 

patirties sąsajas 

Posėdžių aptarimas ir konferencijos uždarymas 

13.30–14.30 Pietūs (viešbučio „Corner“ restoranas, T. Ševčenkos g. 16) 

15.00 Ekskursija „Daugiakultūris Vilnius“ 
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Konferencijos mokslinis komitetas: 

 

Prof. dr. Vilija Salienė (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Prof. dr. Gintautas Kundrotas (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Doc. dr. Irena Masoit (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Prof. habil. dr. Jan Miodek (Vroclavo universitetas) 

Prof. habil. dr. Piotr Borek (Krokuvos pedagoginis universitetas) 

Prof. habil. dr. Zofia Budrewicz (Krokuvos pedagoginis universitetas) 

Prof. habil. dr. Danuta Łazarska (Krokuvos pedagoginis universitetas) 

Prof. dr. Alla Krawczuk (Lvovo Ivano Franko nacionalinis universitetas) 

Doc. habil. dr. Jana Raclavská (Ostravos universitetas) 

Doc. habil. dr. Irena Bogoczová (Ostravos universitetas) 

 

Konferencijos organizacinis komitetas: 

 

Doc. dr. Irena Masoit (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Doc. dr. Henrika Sokolovska (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Doc. dr. Barbara Dvilevič (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Prof. habil. dr. Danuta Łazarska (Krokuvos pedagoginis universitetas) 

Dr. Jiři Muryc (Ostravos universitetas) 

 

 

Konferencijos partneriai: 

 
 

 

Konferencijos rėmėjai: 

 

 

 


