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https://www.kul.pl/jolanta-klimek,14130.html
https://www.researchgate.net/profile/Jolanta_Klimek-Gradzka
https://ekspertsztuki.academia.edu/JOLANTAKLIMEKGR
%C4%84DZKA

Polonistyczne językoznawstwo historyczne: historia języka polskiego,
historyczna polszczyzna kresowa, stylistyka historyczna języka polskiego,
genologia i dyskursy historyczne; badania idiolektalne i idiostylowe

1.
2.
3.

Porównania w polemice wyznaniowej (na przykładzie Lithosa
Euzebiego Pimina), w: Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu,
red. A. Kozłowska, T. Korpysz, Warszawa 2019, s. 33-43.
Z historii nauczania języka polskiego Polaków w USA – przegląd
podręczników (wiek XIX – 1. połowa XX wieku), „Roczniki
Humanistyczne” 2017, z. 10, s. 43-57.
Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku, w: Filologia jako
porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem
Professoris Marci Cybulski, Łódź 201 Biedaczyna krakowski – obraz
Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów,
„Zeszyty Naukowe KUL” 60(2018), nr 2(242), s. 29-47.

Najważniejsze
granty, w tym:
Kierownik
grantu (max 3)
Wykonawca Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa; NPRH 11H 18 0056 86
grantu (max 3)
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1

Zainteresowania zbieżne z zainteresowaniami promotora; otwartość na
technologie cyfrowe w badaniach lingwistycznych; chęć zdobywania
nowych kompetencji badawczych; gotowość udziału w szkoleniach poza
Lublinem (np. w ramach Letniej Szkoły Humanistyki Cyfrowej Clarin)
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Katedra Języka Polskiego, CN-230

Prace zlecone w ramach grantu NPRH

jolanta.klimek@kul.pl
konsultacje: wtorek, 10.00-11.30, CN-208
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