Wydział Polonistyki UJ

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia
Program konferencji
NASZ JĘZYK OJCZYSTY:
HUMOR I KARNAWALIZACJA W KOMUNIKACJI
29–30 marca 2019 r.
Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, s. 42
29 marca (piątek)
9.00–9.30 Rejestracja uczestników
9.30–10.00 Otwarcie konferencji i przywitanie gości
Wystąpienie Dziekan Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Renaty Przybylskiej
Wystąpienie opiekuna konferencji dr hab. Mirosławy Mycawki

10.00–10.20 mgr Krystian Macheta (KUL), Humor jako stan emocjonalny a osobowość
10.20–10.40 mgr Mikołaj Borkowski (UJ), Humor absurdalny według teorii relewancji
10.40–11.00 mgr Maciej Jędrusiak (UJ), Błędy językowe jako sposób na dowcip w polskich produkcjach
audiowizualnych
11.00–11.20 mgr Grzegorz Całek (UW), Socjologia codzienności humorem opisana
11.20–11.40 – dyskusja
11.40–12.10 – przerwa na kawę
12.10–12.30 lic. Aleksandra Dziubdziela (UJ), Z kogo dziś śmieje się Internet? Język w memach, memy w języku
12.30–12.50 lic. Ewa Dryjka (UJ), Stara kobieta jako obiekt żartów w internetowych memach obrazkowych
12.50–13.10 lic. Paweł Defratyka (UJ), Rola czynników parajęzykowych w wywoływaniu efektu humorystycznego.
Próba analizy multimodalnej wybranych internetowych zjawisk komunikacyjnych
13.10–13.30 – dyskusja
13.30–15.00 – przerwa obiadowa

15.00–15.20 mgr Olga Kowalczyk (UWr), Czy Ostatnia paróweczka może być ameliniowa? Porejonimia kolejowa a
Przystanek Woodstock – refleksja językoznawcza
15.20–15.40 lic. Szymon Szczęch (PWSZ w Tarnowie), Dlaczego w Szczucinie się pruka, w Tarnowie purka, a w
Rzeszowie w ogóle się tego nie robi? O eufemizmach wydalania gazów trawiennych
15.40–16.00 mgr Joanna Ziółkowska-Krzywda (UW), „Za te wi[e]rszy kupę, całuj że mnie w …” – czyli słów kilka o
XVIII-wiecznych wandalach książkowych
16.00–16.20 lic. Justyna Wątroba (PWSZ w Tarnowie), Humor na lekcji języka polskiego
16.20–16.40 – dyskusja
16.40–17.10 – przerwa na kawę
17.10–17.30 mgr Anna Falana-Jafra (UJD), Filozofia żartu czy filozofia żartem? O języku poezji Wisławy
Szymborskiej raz jeszcze
17.30–17.50 Anna Katarzyna Herman (UŚ), Seks, groteska i Witkacy. Studium tego, co erotyczne u S.I. Witkiewicza
17.50–18.10 Krzysztof Herman (UŚ), Wyśmiewając trudną historię. Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny Janoscha
18.10–18.30 – dyskusja

* * *

30 marca (sobota)
9.00–9.20 mgr Piotr Boruch (UJ), Komizm językowy w felietonach prasowych Waldemara Łysiaka
9.20–9.40 mgr Maria Łazarz (UJ), Kreowanie świata poprzez język na przykładzie fanpage’a „Młodzi, wykształceni i z
wielkich Ośrodków”
9.40–10.00 mgr Rafał Mazur, mgr Barbara Żebrowska-Mazur (UJ), W karnawale wyborczych obietnic – strategie
perswazyjne w piosenkach wyborczych
10.00–10.20 – dyskusja
10.20–10.50 – przerwa na kawę
10.50–11.10 mgr Agata Szczepanek (UJK), „Puszczamy się, kiedy chcemy” – humor orężem w walce o istotne
społecznie kwestie
11.10–11.30 mgr Piotr Nadolnik (UJ), Co jest śmieszne – komizm w wybranych skeczach Kabaretu Hrabi
11.30–11.50 lic. Aleksandra Chrobak (UJ), Pomiędzy humorem a wulgarnością. Zacieranie granic jako narzędzie
strategii marketingowej w kampanii reklamowej „Królewska Republika Roleski”
11.50–12.10 mgr Marta Cetera (Akademia Ignatianum w Krakowie), Komizm w filmach Stanisława Barei. Narzędzie
walki czy próba akceptacji systemu?
12.10–12.30 – dyskusja
Zamknięcie konferencji

