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serdecznie zaprasza na konferencję naukową 

Komizm językowy w perspektywie diachronicznej 

Badania nad komizmem są ważnym elementem wielu dyscyplin naukowych, m.in. filozofii, 

psychologii, antropologii, socjologii, historii sztuki, historii muzyki, literaturoznawstwa i 

językoznawstwa. Wyodrębnia się nawet osobną quasi-dyscyplinę, określaną mianem 

„humorologii”. W ostatnich latach w Polsce następuje wyraźne ożywienie badań nad komizmem, 

w tym komizmem językowym, jednakże przegląd prac z tego zakresu wskazuje, że istnieje 

obszar badawczy niemal niepoddawany oglądowi: komizm językowy w tekstach 

niewspółczesnych. Badanie takiego komizmu przysparza wielu trudności metodologicznych, jest 

jednak niezwykle interesujące i warte podjęcia. Ten problem badawczy chcemy poddać refleksji 

podczas konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2015 r. na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do udziału zapraszamy 

językoznawców różnych filologii (jednak językiem konferencji będzie język polski) 

zainteresowanych spojrzeniem na zjawisko komizmu językowego z perspektywy diachronicznej.  

 

Proponujemy następujące kręgi tematyczne wystąpień konferencyjnych: 

 problemy metodologiczne badań diachronicznych nad komizmem,  

 komizm językowy i jego tekstowe realizacje w literaturze, 

 komizm w ujęciu pisarzy różnych epok, 

 gatunki literatury dawnej a komizm językowy, 

 leksyka związana z polem komizmu, humoru, śmiechu w polszczyźnie. 

Powyższy wykaz jest jedynie wskazówką, jesteśmy otwarci na zgłoszenia innych zagadnień 

związanych z tematem sesji. Cezurą czasową chcielibyśmy jednak uczynić koniec wieku XIX.  

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (w postaci wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego) do dnia 31 lipca 2015 r. na adres: Katedra Historii Języka Polskiego, 

Instytut Filologii Polskiej Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 

Warszawa lub pocztą elektroniczną: a.krasowska@uksw.edu.pl  t.korpysz@uksw.edu.pl  

 

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Uczestnicy sami ponoszą koszty zakwaterowania. 

Przewidujemy, że teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji złożą się na 

publikację książkową, która ukaże się w serii wydawniczej „Prace Językoznawcze Instytutu 

Filologii Polskiej UKSW”.  

 

Z wyrazami szacunku 
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