
                                                                              
  

Zaproszenie do udziału  

w 

III międzynarodowej konferencji frazeologicznej i paremiologicznej  

organizowanej przez Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Lipskiego 

 

Aktualne kierunki badań we frazeologii i paremiologii na świecie 
 

27 – 29 maja 2021 r. 

 

Niemiecka frazeologia i paremiologia znajdują się od wielu lat w centrum zainteresowań oraz badań naukowych nie 

tylko w Europie, lecz także w całym świecie. Świadczą o tym liczne publikacje i konferencje, koncentrujące się wokół 

zagadnień frazeologicznych i paremiologicznych. Jednak szczególne znaczenie naukowe należy przypisać analizom 

inter- i intrajęzykowym. 

Temat konferencji jest tak szeroko sformułowany, aby można było ująć różnorodność frazeologicznych i 

paremiologicznych zagadnień oraz metod badawczych. 

Konferencja jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się niemiecką i polską frazeologią oraz paremiologią. Mile 

widziane są przede wszystkim referaty przedstawiające problemy dotychczas rzadko omawiane, lub zbadane w 

niewielkim stopniu, które umożliwiają wgląd w nowe obszary i metody badań. Organizatorzy są wdzięczni wszystkim 

uczestnikom pierwszej i drugiej konferencji frazeologicznej i paremiologicznej (14-16 marca 2017 r. oraz 23-25 maja 

2019 r. ), którzy zainicjowali i kontynuowali naukową dyskusję w tych właśnie obszarach. 

Tym razem chcielibyśmy poddać pod dyskusję następujące tematy: 

- rozważania teoretyczne dotyczące frazeologii i paremiologii, nowe założenia naukowe, 

- aktualne kierunki badań w zakresie frazeologii i paremiologii, 

- nowe metodologiczne koncepcje i metody badań w zakresie frazeologii i paremiologii, 

- nowe obszary badań frazeologicznych i paremiologicznych, 

- nierozwiązane problemy w badaniach frazeologicznych i paremiologicznych, 

- pragma- i socjolingwistyczne aspekty w badaniach frazeologicznych i paremiologicznych, 

- frazeologiczne i paremiologiczne badania korpusowe, 

- ... inne. 

Liczymy także na kontrastywne, konfrontatywne i komparatystyczne przyczynki: język niemiecki, język polski i inne 

języki. Z przyjemnością zaakceptujemy także propozycje innych tematów. 

 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie Państwa uczestnictwa w konferencji oraz tematu planowanego wystąpienia do dnia 

28.02.2021 r. przez następujący link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxk08gGqCcS2897iHS8qyv6n_AxG3GYuC_e8Hpo_PdHU4rBA/viewf

orm  

 

Miejsce konferencji: Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław 

Opłata konferencyjna: 150 zł. (35 euro) 

Kontakt: joanna.szczek@uwr.edu.pl 

Aktualne informacje: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wydarzenia/aktuelle-trends-in-der-phraseologischen-und-

paroemiologischen-forschung-weltweit/ 

 

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji 

prof. dr Danuta Rytel-Schwarz 

dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr  

dr Anna Gondek  

dr Alina Jurasz 

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konferencji! 

 


