Dialektologia.pl. Projekt strony 2020, grudzień
W polu tytułowym: Dialektologia. Naukowo i po ludzku
W grafice, w części wspólnej tych dymków, wstawcie mi taką literkę:

ǫ

Kwalifikacje: dialekt małopolski dzięki rodzinie, potem studia i doktorat na UJ; juror m.in.
Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej
Webinary, kursy: Już wkrótce na ClickMeeting
zamiast Lata doświadczeń chcę tu dział społecznościowy Konsultacje i pytania: zapraszam piszących
gwarą i o gwarach [osobna skrzynka kontakt@dialektologia.pl czy wszystko na swój gmail
kierować?]
Facebook, Instagram, Twitter. Chyba chcę założyć fanpejdż Dialektologia.pl

POMIĘDZY TYMI POLAMI CHCIAŁBYM DZIAŁ
KRONIKA (albo: CO SŁYCHAĆ)
chciałbym tam umieszczać krótki opisy jakich wydarzeń [jak Wy tutaj:
https://mojmac.pl/2020/12/09/warszawskie-dni-informatyki-2020-11-12-grudnia-on-line-dlawszystkich/], o których np. dowiem się z prasy; chciałbym to mieć zintegrowane z mediami
społecznościowymi

Zamiast: Dlaczego warto poznać dialekty ma być: Co robić z dialektami? i potem zamiast 4 x Powody
ma być:
Poznawać
Każda gwara to jakby nowy język i świat.
Utrwalać
Najważniejsze obecnie jest utrwalenie mowy, opowieści, dźwięku, intonacji zdania #nagrajbabcię
Opisywać
Dawne i nowe materiały są opisywane przez starszych i młodszych badaczy. Potrzebna jest wymiana
informacji.
Szanować
Każde działanie na rzecz poznawania, utrwalania, opisu i wspierania, poszanowania dialektów i gwar
warto wspierać.

Zamiast: Czego dowiesz się z tej strony? ma być Pojęciownik dialektologiczny
te obecne „powody” powinny być linkami do podstron; chciałbym mieć każde hasło pojęciownika
jako osobną stronę, w jakiś sposób wywoływalną albo wyszukiwalną. Ponieważ w dialektologii ważne
potrzebuję jakiegoś sposobu na umieszczanie podglądu pliku pdf w html, żeby można było
zaprezentować takie coś, ale jako PDF (albo mi odradźcie):

Pierwsze 4 punkty na wysokości tego gostka z tablicą (grafikę się kiedyś podmieni; artykuły będą na
29 XII 2020)
dialekt
iloczas
h krtaniowe
labializacja

Zamiast Poczytaj nasze artykuły proponuję Z naszego bloga (i tu by też ręczni wstawiać jakieś
polecane, dawniejsze teksty z ładna grafiką)

Co mówią o nas — WYWALIĆ
Zachęta do kontaktu też wyżej, zamiast Lata doświadczeń (albo coś zaproponujcie).

Chcę założyć dobrze działający darmowy lub tani newsletter. Chcę, żeby wszelkie zbiory danych
osobowych były legalne — jak się zarejestrować w UODO? plus: wszelkie klauzule dla odbiorców
newslettera.

Wystawcie mi koniecznie w grudniu jakąś fakturę za te usługi.

Późniejsze tematy:
Reklamy i zarabianie.
E-book.

