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Niemiecka frazeologia i paremiologia znajdują się od wielu lat w centrum zainteresowań oraz badań naukowych nie tylko w 
Europie, lecz także na całym świecie. Świadczą o tym liczne publikacje i konferencje, koncentrujące się wokół zagadnień 
frazeologicznych i paremiologicznych. Jednak szczególne znaczenie naukowe należy przypisać analizom w kontekście 
interdyscyplinarności i interkulturowości. 
Szeroko sformułowany temat konferencji pozwala 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 konferencji 
frazeologicznych i paremiologicznych (14-16 marca 2017 r. oraz 23-25 maja 2019 r., 27-29 maja 2021 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 w świetle interkulturowości i 
interdyscyplinarności, 

- aktualne kierunki badań w zakresie frazeologii i paremiologii, 
- nowe metodologiczne i metodyczne koncepcje i metody badań w zakresie frazeologii i paremiologii, zwłaszcza w świetle 

interkulturowości i interdyscyplinarności, 
- nowe obszary badań frazeologicznych i paremiologicznych w świetle interkulturowości i interdyscyplinarności, 
- nierozwiązane problemy w badaniach frazeologicznych i paremiologicznych w świetle interkulturowości i 

interdyscyplinarności, 
- pragma- i socjolingwistyczne aspekty w badaniach frazeologicznych i paremiologicznych, 
- frazeologiczne i paremiologiczne badania korpusowe, 
- ... inne. 

Liczymy także na kontrastywne, konfrontatywne i komparatystyczne przyczynki w języku niemieckim, język polskim i innych 
językach. Z przyjemnością zaakceptujemy także propozycje innych tematów. 
 
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie Państwa uczestnictwa w konferencji oraz tematu planowanego wystąpienia do dnia 15.01.2023 
r. przez następujący link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-
b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUREpZMTYxMTE3OFpMT0Q1TE5FN1U4QURGTi4u 
Miejsce konferencji: Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław 
Tryb: stacjonarny 
Opłata konferencyjna: 500 zł. (120 euro) 
Kontakt: joanna.szczek@uwr.edu.pl 

 
W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji 
dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr  
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Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w konferencji! 
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