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Treści:
Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie się z podstawami leksykografii, czyli opisu
leksykalnych jednostek języka, czy, szerzej, każdej jednostki języka. Umiejętność opisu
jednostek języka leży u podstaw językoznawstwa, zwłaszcza opisowego, przydatna jest nie
tylko w językoznawstwie tradycyjnym, ale także komputerowym. Zajęcia będą głównie
teoretyczno-praktyczne, na przykładzie konkretnego przykładu jednostki uczestnicy
seminarium będą stosowali w praktyce zasady teoretyczne, w ramach jednego języka jak i
dwóch lub więcej. Dzięki temu będą mogli zapoznać się z różnymi aspektami pracy
leksykografa, przy użyciu współczesnych komputerowych narzędzi pracy językoznawcy
opisowego. Jako podsumowanie słuchacze przedstawią własne analizy konkretnego materiału
językowego, najlepiej takich jednostek, które dotychczas nie zostały zanalizowane, lub
jednostek, które mogą być użyte w pracy doktorskiej.
Zagadnienia:
nie w kolejności omawiania
1) Opis języka czy opisów języka: językoznawstwo czy metajęzykoznawstwo.
2) Język a tekst.
3) Jednostka języka czy produkt języka. Reprodukty.
4) Znacząca jednostka języka – leksem, ich zbiór -- leksyka.
5) Leksyka. Leksykografia. Leksykologia. Słownik. Leksykon. Zasoby leksyki, tradycyjne a
elektroniczne.
6) Podstawowe zasady analizy jednostek języka: analiza paradygmatyczno-syntagmatyczna.
7) Relacje językowe (hiponimia/hiperonimia).
8) Praca z materiałem językowym.
a) Dobór materiału. Korpusy elektroniczne.
b) Analiza materiału. Konkordancje, listy frekwencyjne.
c) Wnioski z analizy. Definiowanie.
9) Zapis: Podstawy opisu leksykograficznego.
a) Jednolita struktura (baza danych).
b) Podobne podobnie.
c) Lakoniczność.
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Warunki zaliczenia:
Podstawą zaliczenia będą własne analizy konkretnego materiału językowego, najlepiej takich
jednostek, które dotychczas nie zostały zanalizowane, lub jednostek, które mogą być użyte w
pracy doktorskiej.

