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Literatura angielska (seminarium) 

 

Prowadzący:  dr Łukasz Borowiec 

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych literaturą angielską na moje seminarium. 

Proponuję Państwu spotkanie na pograniczu literatury i medium, o którym rzadko się mówi w 

kontekstach literackich, tj. radia. Chciałbym przybliżyć Państwu szczególny gatunek twórczości 

artystycznej, którym jest współczesne słuchowisko radiowe, łączące żywe słowo z niebanalną 

literaturą.  

Przykładowe prace, jakie mogą powstać na seminarium to analiza i interpretacja wybranego 

zagadnienia literaturoznawczego (np. symbolu lub motywu) w wybranym przez Państwa utworze 

bądź utworach, a także porównanie literackiego pierwowzoru (np. powieści, opowiadania, wiersza, 

dramatu) z jego słuchowiskową realizacją.  

Na zajęciach zapoznam Państwa ze specyfiką pisania pracy licencjackiej o charakterze 

literaturoznawczym oraz przeprowadzę przez proces wyboru tematu i przygotowania pracy. 

Zapraszam wszystkich, którzy szukają okazji, by uważnie wsłuchać się w literaturę. 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów 

 

Literatura anglojęzyczna (seminarium) 

Prowadzący:  dr Dominika Bugno-Narecka 

 Jak wskazuje nazwa przedmiotu, zakres seminarium nie ogranicza się do literatury brytyjskiej 

czy amerykańskiej, ale obejmuje literaturę w języku angielskim. Jeśli ktoś chce pracować na tekstach 

autorów kanadyjskich, irlandzkich, australijskich czy innych piszących po angielsku – zapraszam na 

seminarium. 

 Jeśli chodzi o treści szczegółowe, na seminarium zajmiemy się intermediami, czyli tym jak 

tekst literacki wykorzystuje inne teksty kultury niekoniecznie w tym samym medium. Mam tu na 

myśli obrazy, rzeźby, fotografię, film, teatr, sztukę performace’u, jak również internet, gry 

komputerowe, media społecznościowe czy różne komunikatory. Te intermedia spróbujemy 

zinterpretować i przeanalizować używając takich narzędzi jak magiczny realizm, historiograficzna 

metafikcja czy wyobraźnia kryminalistyczna.  

 Tematy prac licencjackich na tym seminarium nie ograniczają się do treści omawianych na 

zajęciach. Jeśli mają Państwo ulubionego pisarza lub książkę którą chcą przeanalizować w pracy, albo 

są zafascynowani jakąś teorią i chcą ją wykorzystać praktycznie do analizy jakiegoś utworu, 

seminarium z literatury anglojęzycznej daje taką możliwość. 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów 



Literaturoznawstwo (seminarium) 

Prowadzący: dr Kamil Rusiłowicz 

 

“All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way”  

Leo Tolstoy, Anna Karenina.  

 

The house, as designed by the fifteenth-century architect Leon Battista Alberti, was supposed to be a 

material manifestation of the idea of domesticity: harmony, security, comfort, the division of labour, 

etc. But the canon of both American and British literature is no Hallmark Christmas special – great 

literary works have rarely been interested in representing family bliss. The works of such prominent 

authors as Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Charlotte Bronte, Henry James, William Faulkner, Toni 

Morrison, Kazuo Ishiguro, or Don DeLillo depict houses that prove unable to shelter their inhabitants 

from the dangers of family life. Ghosts lurk in dark corners, reminding about the past that is never 

dead; unfaithful husbands, mistreated wives, and misunderstood children search for a temporary 

relief from the burden of their identity; and TV/computer screens continue to emit their 

cacophonous message, a constant reminder of the media’s impact on all spheres of contemporary 

life. And in spite of critical voices proclaiming the end of the novel, contemporary writers such as 

Mark Z. Danielewski or Jonathan Franzen continue to erect houses that are anything but 

domesticated. The house stands firm, deluding its inhabitants with the promise of a life without 

tension, yet offering one that is filled with regrets and unfulfilled desires.  

The course focuses on various representation of houses/homes in literature, cinema, or TV series. 

The seminar is open to students interested in in-depth investigations of the cracks in the façade of 

domesticity. The participants will be required to write a thesis that reflects their understanding of the 

concept of the house on the basis of a film or literary text of their own choice. 
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Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów 

 

Językoznawstwo (seminarium) 

Prowadzący: dr Karolina Drabikowska  

Seminarium licencjackie Językoznawstwo ma na celu wprowadzić studentów w fascynujący świat 

różnorodnych zjawisk językowych, a co za tym idzie intrygujących problemów badawczych, metod, 

analiz i interpretacji w ramach różnych działów językoznawstwa teoretycznego. Bazując na wiedzy 

zdobytej na pierwszym i drugim roku, będziemy zagłębiać się w wybrane zagadnienia. 

Chociaż zainteresowania badawcze prowadzącej seminarium oscylują wokół fonologii synchronicznej 

i historycznej oraz historii języka (fenomen zmiany językowej), w ramach seminarium każdy z 

uczestników seminarium będzie mógł, według własnych zainteresowań, zaproponować własny temat 

badawczy, także z zakresu fonetyki, morfologii, syntaktyki, językoznawstwa korpusowego lub 

metodyki nauczania języka angielskiego. 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów 

 

Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego 

(seminarium) 

 

Prowadzący: dr Anna Antonowicz 

 

Seminarium skupia się na analizie tekstów dotyczących różnych aspektów ‘nowoczesności’ (od epoki 

wiktoriańskiej po czasy współczesne), które stanowią esencję naszego kulturowo-społecznego 

światopoglądu i funkcjonowania. Studenci, podług swoich zainteresowań, mogą wybrać rodzaj 

badanego zagadnienia (np. płeć, tożsamość, władza, religia, sukces, edukacja, rasa, przyroda, 

zdrowie, demokracja, dyskryminacja, ideologia, itd.) oraz przykład i rodzaj badanego materiału z 

obszaru krajów anglojęzycznych (literatura, film, prasa, komiks, moda, prasa, wystawa, architektura). 

 Praca licencjacka z tego seminarium ma na celu zbadanie znaczeń, symboli czy idei promowanych 

przez badany materiał, który będziemy traktować jako tekst kulturowy. 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów 

 

Językoznawstwo stosowane (seminarium) 

Prowadzący: dr Jolanta Sak-Wernicka 

 

Seminarium dotyczy mechanizmów leżących u podstaw komunikacji językowej i użycia języka w życiu 

codziennym. Przedmiotem analizy będzie język w jego najbardziej naturalnej postaci tj. spontaniczny, 



łamiący reguły językowe, pełen niedomówień, wieloznaczności, niespójności i przejęzyczeń, a przy 

tym służący celom komunikacyjnym. 

Wśród tematów omawianych na seminarium znajdą się: 

•    Znaczenie wypowiedzi dosłowne i przenośne 

•    Komunikacja werbalna i niewerbalna 

•    Niedookreślenia językowe 

•    Teoria umysłu 

•    Analiza dyskursu a analiza konwersacyjna 

•    Przyczyny nieporozumień w komunikacji 

•    Ironia i sarkazm w komunikacji 

•    Humor w komunikacji 

•    Metafora i język figuratywny 

•    Gra słów w komunikacji 

•    Pojęcie presupozycji i implikatury 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów 

 


