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Główne cele i zadania badawcze Pracowni badań nad socjolingwistycznymi aspektami 

języka:  

 ustalenie charakteru zachowań językowych w standardowych sytuacjach oraz 

określenie ich warstwy językowej; 

 badanie  relacji między zmianami językowymi a zmianami społecznymi, między 

wariantami (odmianami) języka a grupami społecznymi; 

 analiza typów zachowania językowego w rozmaitych warunkach komunikowania się 

w zależności od wieku, płci, ról, jakie mogą ludzie odgrywać, zależnie od swojego 

zawodu, stanowiska itp.; 

 odniesienie zebranych materiałów do pragmatyki komunikacji; 

 opracowania o charakterze glottodydaktycznym. 

 

W ramach prac nowopowstałej Pracowni zaplanowano (2013 – 2016):  

 badanie związków zachodzących między użyciem języka a strukturami społecznymi, 

w których funkcjonują użytkownicy języka; 

 badanie zachowań językowych użytkowników języka rosyjskiego, polskiego i innych 

w określonych sytuacjach;  

 badanie związków między faktami językowymi a społecznymi; 

 opracowywanie rozmówek współczesnego języka rosyjskiego, którego zakres 

tematyki będzie obejmował sytuacje standardowe i będzie w pełni dostosowany do 

potrzeb i zainteresowań studentów;  

 przygotowanie i opracowanie monografii z zakresu socjolingwistyki i jej aspektów 

pragmatycznych; 
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 zapożyczenia językowe i wpływy językowe rosyjskie, ugrofińskie w Rosji, ligii 

językowe; 

 upowszechnianie dorobku naukowego osiągniętego w trakcie realizacji prac:  

a) prowadzenie wykładu  „Socjolingwistyka ” na I roku II st. Kierunku filologia 

rosyjska, (II stopień) oraz „Pragmatyki komunikacji” na I roku I stopnia 

Kierunku Rosjoznawstwo (I stopień);  

b) przygotowanie artykułów naukowych, monografii poświęconych 

w/w zagadnieniom językowym z udziałem uznanych w Polsce i świecie 

autorytetów naukowych w tej dziedzinie; 

c) zainicjowanie cyklu lingwistycznych seminariów i konferencji 

międzynarodowych.  

 

Pracownia badań nad socjolingwistycznymi aspektami języka działać będzie 

w składzie: dr Joanna Mampe (kierownik), prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska, prof. UZ, dr 

hab. Małgorzata Łuczyk,  dr Żanna Sładkiewicz, dr Katarzyna Wojan, dr Ovcinnikova Lada, 

dr Anastasija Dronova, dr Hanna Makurat. 

 

Dr Joanna Mampe przygotowuje rozprawę habilitacyjną Konstruktywny potencjał 

form językowych jako podstawowy czynnik w synergetyce dyskursu rosyjskiego. Dialog jest tu 

rozpatrywany jest jako proces synergetyczny powiązany z socjolingwistyką.  Problematyka ta 

ściśle wiąże się z wiodącymi założeniami nowej Pracowni. Pani dr Joanna Mampe 

opublikowała łącznie 16 publikacji. Są one wydane w znaczących zbiorach polskich  i 

zagranicznych. Wydała także jedną monografię: „Рaзмытые понятия в диалоге культур” 

Wydawnictwo Academic Lambert propagujące język rosyjski w Niemczech. Brała udział w 

dwudziestu międzynarodowych konferencjach naukowych. Dr Mampe była kierownikiem 

i głównym wykonawcą wielu grantów BW (w latach 2011, 2012, 2013). Od wielu lat 

prowadzi wykład z zakresu Socjolingwistyki, Pragmatyki komunikacji oraz Badań 

empirycznych; 

 

Prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska poza licznym dorobkiem z zakresu 

psycholingwistyki i glottodydaktyki w ostatnich latach kierowała szerokimi badaniami 

z zakresu socjolingwistyki. Badania te objęły grupy wiekowe i ich językowy obraz świata 

w zakresie gendernych ról społecznych, jak również stereotypów (w tym narodowych) 

w zależności od wieku i płci.  Zebrała znaczący korpus materiałów ankietowych. Uzyskane 
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materiały mogą stanowić bazę wyjściową dla analiz badawczych i pragmatycznych 

interpretacji.  

 

         Prof. UZ, dr hab. Małgorzata Łuczyk,  Kierownik Katedry Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, Instytut Neofilologii Uniwersytet Zielonogórski, autor 50 publikacji , 

2 monografii, specjalista z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, zwłaszcza z semantyki 

składniowej; gramatyki funkcjonalnej: teorii pól funkcjonalno-semantycznych, 

językoznawstwa kontrastywnego i kognitywnego. 

 

Dr Żanna Sładkiewicz jest native speakerem języka rosyjskiego, specjalistą 

w zakresie nauk humanistycznych, dyplomowanym wykładowcą języka rosyjskiego jako 

obcego; posiada bogaty dorobek naukowy w szerokim zakresie lingwistycznym. Jest autorką 

ponad 40 publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa słowiańskiego, komunikacji 

publicznej, osobowości językowych, frazeologii. Jest autorką monografii habilitacyjnej 

pt. Felieton polityczny w świetle teorii perswazji językowej, która uzyskała pozytywną 

recenzję wydawniczą i została złożona do druku. Dr Sładkiewicz była aktywnym członkiem 

Związku Polaków na Białorusi.  

 

Dr Katarzyna Wojan  tłumacz języka rosyjskiego, wielokrotna stypendystka Rządu 

Finlandii, współpraca z CIMO-UKAN w Helsinkach; Zainteresowania: zapożyczenia 

językowe i wpływy językowe rosyjskie, ugrofińskie w Rosji, ligii językowe. 

 

Dr Ovcinnikova Lada (Овчинникова Лада), native speaker języka rosyjskiego, 

pracownik Bałtyckiego Wojenno-Morskiego Instytutu w Kaliningradzie, Katedry języka 

rosyjskiego, stanowisko – profesor.  Odbyła kursy podwyższenia kwalifikacji w 

Uniwersytecie im. Łomonosowa (Moskwa) w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako 

obcego. Autor 12 artykułów. 

 

            Dr Anastasija Dronova (Анастасия Дронова),  native speaker języka rosyjskiego, 

pracownik Bałtyckiego Wojenno-Morskiego Instytutu w Kaliningradzie, katedry języka 

rosyjskiego, autor 9 publikacji. 

            Dr Hanna Makurat – absolwentka filologii polskiej, slawistyki i filozofii. W 2011 r. 

obroniła doktorat napisany na temat: Jinterferencjowé przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w 

kaszëbsczi spòlëznie.  W pracy tej przebadała wzajemne wpływy językowe polsko-
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kaszubskie, rejestrowane w języku przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych. Ponadto 

jest autorką ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu lingwistyki 

kaszubskiej i słowiańskiej, a także prac filozoficznych. Jest też autorką gramatyki 

kaszubskiej, publikowanej w częściach na łamach czasopisma „Pomerania”, a także 

tłumaczką języka kaszubskiego, m.in. przetłumaczyła dramat „Ślub” Gombrowicza na język 

kaszubski (wyd. 2011), a też mniejsze teksty z języka polskiego, serbskiego, rosyjskiego i 

słoweńskiego. Wygłaszała referaty na 24 konferencjach naukowych, ogólnopolskich i 

międzynarodowych. Swoje prace naukowe publikuje głównie w języku kaszubskim. Prowadzi 

badania dotyczące historii kaszubszczyzny, normalizacji języka kaszubskiego, dialektologii 

kaszubskiej, bilingwizmu, społecznego funkcjonowania kaszubszczyzny, a także 

przekładoznawstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa 

Miłośników Języka Polskiego, Instytutu Kaszubskiego, Rady Języka Kaszubskiego, 

Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.  

 

 

 

  


