
 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  

W WARSZAWIE 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,  e-mail: wnh@uksw.edu.pl 

 

Katedra Językoznawstwa Historycznego  

oraz Katedra Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

KOMIZM HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY  

Konferencja, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 roku w formie zdalnej na 

platformie Cisco Webex, jest adresowana do językoznawców i literaturoznawców, a także do 

badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy 

filozofii. 

 

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania zagadnieniem komizmu w różnych jego 

przejawach, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem.  

 

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne: 

• teoria i metodologia badań nad komizmem w świetle współczesnej humorologii – 

propozycje i wyzwania, 

• pole leksykalno-semantyczne komizmu w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, 

• językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok, 

• konteksty dawnej i współczesnej komunikacji humorystycznej, 

• ewolucja badań nad komizmem i jego formami. 

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie szeroko rozumianej 

humorologii. Zależy nam jednak, by przedmiotem refleksji były przede wszystkim teksty, język, 

a także teorie i pojęcia związane z określoną w tytule tematyką. Językiem konferencyjnym jest 

język polski. Przewidywany czas wystąpień – 20 minut. W wypadku dużej liczby zgłoszeń 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. 

 

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł i obejmuje koszt materiałów promocyjnych, 

obsługi informatycznej konferencji oraz publikacji referatów w monografii wieloautorskiej (po 

uzyskaniu pozytywnej recenzji). Tom pokonferencyjny zostanie opublikowany przez 

Wydawnictwo Naukowe UKSW i ukaże się w serii „Bielańskie Prace Językoznawcze”. 

 

Dane do przelewu: 

Numer konta: Santander 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  

Adres odbiorcy: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

W tytule wpłaty należy wpisać: Komizm historyczny i współczesny  

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 16 września 2022 roku na adres 

a.krasowska@uksw.edu.pl lub j.zaucha@uksw.edu.pl. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

            dr Anna Krasowska, dr Joanna Zaucha 
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