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Posiedzenia, konferencje

(1) W październiku 2017 roku członkowie i współpracownicy Sekcji uczestni-
czyli w Warszawie w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Antropologiczno-
językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej” zorganizowanej przez
Instytut Slawistyki PAN, Instytut Orientalistyki UW oraz Fundację Slawistyczną.
Organizatorzy tego spotkania zadeklarowali, iż podjęte w jego ramach badania będą
stanowić wkład do Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, w którym
ma się znaleźć także koncept dusza.

(2) 17 listopada 2017 w Krakowie odbyło się uroczyste posiedzenie Sekcji
(współorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym) z okazji przyjazdu
do Polski prof. Swietłany M. Tołstojowej z Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie po
odbiór nominacji na członka zagranicznego PAU. Licznie zebrani członkowie sekcji
i zaproszeni pracownicy naukowi i studenci wysłuchali wykładu prof. Tołstojowej
na temat Świat człowieka i jego granice w świetle danych językowych.

Działalność wydawnicza

(1) W jesieni 2017 roku ukazał się tom 29 „Etnolingwistyki”, dedykowany
pamięci zmarłego w roku 2016 profesora Michała Łesiowa. W tomie opublikowano
blok prac dotyczących językowo-kulturowego obrazu roślin i zwierząt autorstwa
członków i współpracowników naszej Sekcji: Jerzego Bartmińskiego, Anny Kaczan,
Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Anny Pajdzińskiej, Doroty Piekarczyk,
Katarzyny Prorok i Macieja Raka. W dziale „Z życia naukowego” znalazło się
przygotowane przez sekretarza sprawozdanie z prac Sekcji (za okres 1–30 V 2017).

„Etnolingwistyka” jest organem Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Języko-
znawstwa PAN i Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie
Slawistów, a jego wydawanie niezmiennie finansuje Wydział Humanistyczny UMCS.
Więcej o roczniku „Etnolingwistyka” zob. s. 352–353, w sprawozdaniu KE MKS.

1 Sprawozdanie za okres 1 I 2014 – 31 V 2017 zob. „Etnolingwistyka” 29, s. 321–323.
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(2) Członkowie i współpracownicy SE KJ PAN skupieni w konwersatorium
EUROJOS działającym pod patronatem Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu
Filologii Polskiej UMCS oraz (od roku 2016) pod patronatem Komisji Etnolin-
gwistycznej przy MKS przygotowali do druku kolejny (po domu i pracy) tom
„Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów” poświęcony honorowi; wydana
pod red. Petera Sotirova i Dejana Ajdaczycia publikacja zawiera dane z opracowany
na materiale 11 języków.

(3) W 2017 roku ukazało się zredagowane przez Iwonę Bielińską-Gardziel,
Beatę Żywicką oraz Małgorzatę Brzozowską podsumowanie międzynarodowych
badań ankietowych prowadzonych w ramach projektu EUROJOS. Tom pn. „Nazwy
wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych” wydano nakładem
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

(4) W 2017 roku opublikowano w Wydawnictwie UMCS w Lublinie antologię
„Etyka słowa”. Książka ukazała się wprawdzie w serii wydawniczej powołanego
w 2016 roku Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk,
zredagowali go jednak członkowie SE KJ PAN – Jerzy Bartmiński, Jadwiga Puzy-
nina, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska oraz Marta Nowosad-Bakalarczyk.


