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1. Imię i nazwisko

Izabela Łuc

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
1999 - mgr pedagogiki w zakresie animacji społeczno-kulturalnej (profil ekspresja 

twórcza), Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie

2000 - mgr filologii polskiej, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Śląskiego

2004 - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, stopień uzyskany na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego; tytuł rozprawy: Nazwy własne w dziecięco- 

młodzieżowej komunikacji społecznej i literackiej', promotor: Prof. dr hab. Robert Mrózek; 

recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, Prof. dr hab. Helena Synowiec; 

dysertacja obroniona z wyróżnieniem.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Od I października 1999 r. - nadal - Uniwersytet Śląski,Wydział Etnologii i Nauk 

o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji; przez cztery pierwsze lata zatrudniona byłam 

w charakterze asystenta-stażysty (w istniejącym wówczas Zakładzie Języka Polskiego), a 

następnie od 1 października 2005r. - na stanowisku adiunkta (najpierw w Zakładzie Języka 

Polskiego, następnie - po reorganizacji struktury UŚ - w Zakładzie Edukacji Humanistycznej 

i Nauk Pomocniczych Pedagogiki; obecnie - w Zakładzie Dydaktyki i Pedagogiki 

Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej).

W tym okresie moje zatrudnienie przekraczało obowiązujące pensum dla nauczycieli 

akademickich. Prowadzę zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia) 

oraz na studiach podyplomowych.
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4. Osiągnięcia naukowo-badawcze i zainteresowania naukowe

W czasie mojego zatrudnienia ukazały się drukiem:

Publikacje przed doktoratem
Moje zainteresowania naukowo-badawcze oraz pierwsze publikacje, powstałe jeszcze 

przed doktoratem, związane były z onomastyką literacką, ze zmianami polszczyzny i z 

konsekwencjami edukacyjnymi oraz komunikacją w Internecie (por. Załącznik 4). W tym 

czasie opublikowałam: 3 artykuły autorskie, 3 artykuły współautorskie oraz wzięłam czynny 

udział w 5 konferencjach naukowych.

Na publikacje po uzyskaniu stopnia doktoraskładają się następujące pozycje:

- monografie:
autorskie: 3

współautorskie: 1

monografie pod redakcją: 1

opracowania popularnonaukowe: 2 (por. punkt 5.2. Działalność popularyzatorska')

- artykuły:

autorskie: 44 (w tym 12 opublikowanych w takich czasopismach naukowych, jak: 

„Białostockie Archiwum Językowe” (2), „Homo Ludens” (1), „Linguistics Applied” (1), 

„Onomástica” (3), „Prace Językoznawcze” (1), „Słowo. Studia językoznawcze” (2), „Studia

Slavica” (2)); kolejny - 13 szkic w druku („Białostockie Archiwum Językowe”).

współautorskie: 11

- recenzje: 1

Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam w 49 konferencjach o charakterze 

międzynarodowym i ogólnopolskim, organizowanych przez ośrodki naukowe w Hradcu 

Králové, Ołomuńcu, Ostrawie; Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Opolu, 

Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Zielonej Górze. Wykaz 

konferencji wraz z tytułami wygłoszonych referatów znajduje się w Załączniku 5.

Moje prace były przywoływane w innych publikacjach naukowych1.

1 Na moje publikacje powoływali się m.in.: R. Mrózek: Słownik motywacyjny antroponimów 
przezwiskowychsocjolektu młodzieżowego. Kraków 2007, s. 28, s. 31; S. Gala [recenzja] R. Mrózek: Słownik 
motywacyjny antroponimów przezwiskowychsocjolektu młodzieżowego. „Onomástica” 2008/2009, nr 53, s. 198, 
s. 203; A. Myszka: Metaforyka przezwisk młodzieżowych. W: Literatura i język wczoraj i dziś. Red. 
E. Blachowicz, J. Lizak. Rzeszów 2007, s. 105, s. 107, s. 114; A. Myszka: Przezwiska młodzieżowe - nowe 
struktury, nowe bazy semantyczne. W: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, 
B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek. Kraków 2007. s. 267, 268, 269, 271, 272, 273; A. Cieślikowa: Refleksje 
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4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego wynikającego z art.16. ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

Przedłożone do oceny osiągnięcia naukowe obejmują dwa integralne cykle publikacji, 

powiązane w dwie nadrzędne kategorie tematyczne (I. Nazwy własne w komunikacji 

społecznej, literackiej i medialnej oraz II. Nowe tendencje w języku i w kulturze języka), 

należące do określonych pól badań (por. Załącznik 4).

Jako przedmiot oceny moich osiągnięć naukowych wykazuję: dwie monografie 

autorskie, monografię współautorską, monografię pod redakcją oraz 8 artykułów (5 

opublikowanych w czasopismach naukowych oraz 3 w recenzowanych monografiach).

I. Nazwy własne w komunikacji społecznej, literackiej i medialnej

W cykl tematyczny Nazwy własne w komunikacji społecznej, literackiej i medialnej 

wpisują się moje zainteresowania badawcze podejmowane przed otrzymaniem stopnia 

doktora (por. tytuł doktoratu: Nazwy własne w dziecięco-młodzieżowej komunikacji społecznej 

i literackiej). Obszar zainteresowań związanych z onomastyką rozszerzyłam o problematykę 

funkcjonowania wybranych nazw własnych (imion, nazwisk, geonimów i chrematonimów) w 

komunikacji medialnej.

związane z dawnymi i współczesnymi opracowaniami i recenzjami onomastycznymi. „LingVaria” 2012, nr 13, s. 
252; H. Górny: Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno- 
tekstologiczna. Kraków 2013, s. 45; D. Suska: Blog dziennikarski - stylistyczny aspekt gatunku. „Studia 
Slavica” 2013, nr 17, s. 122; D. Suska: Językowe właściwości blogów kulinarnych (rekonesans badawczy). 
Prace Naukowe imienia Jana Długosza w Częstochowie. „Językoznawstwo” 2013, nr 9, s. 81; D. Suska: 
Wykładniki emocji w blogach ojcowskich (przyczynek do lingwistyczno-kulturowych badań nad współczesnymi 
obrazem mężczyzny).„Poznańskie Studia Slawistyczne” 2015, nr 5,s. 117; E. Rogowska-Cybulska: 
Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe. Gdańsk 2013, s. 10; D. Topa-Bryniarska: 
O niektórych strategiach kształtowania opinii i percepcji w recenzji filmowej. „Studia Humanistyczne AGH” 
2015, t. 14/1, s. 172; D. Topa-Bryniarska: Wartościujące środki semantyczno-retoryczne w kontekście 
komunikacji medialnej na przykładzie francuskiego edytorialu. Xł\ „Tekst i dyskurs” 2013, nr 6, s. 282;M. Graf: 
Konotacyjne i asocjacyjne właściwości określeń identyfikujących barwy „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria 
Językoznawcza” 2012, t. 19 (39), z.l, s. 127; M. Graf: Literackie nie-nazywanie. Onomastyka polskiej 
prozywspółczesnej. Poznań 2015, s. 16; M. Graf: Onimiczna polifoniczność współczesnego tekstu literackiego - 
nowe spojrzenie na funkcję intertekstualną. W: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. 
I. Samowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań 2015, s. 201; M. Graf: Onimy marketingowe - między 
informacją a perswazją. „LingVaria” 2015, nr 19, s. 57; E. Wesołowska: Helena Trojańska i magia jej imion. 
W: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Samowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań 
2015, s. 745; M. Dawidziak-Kladoczna: Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie 
wybranych utworów). „Onomástica” 2015, nr 59, s. 341; N. Gorczykowska: Nazwy biblijne w „Trylogii 
husyckiej” Andrzeja Sapkowskiego. „Prace Językoznawcze” 2015, nr 17/2, s. 25; M. Okupnik: Ha(e)ndlowe 
pasaże. Reklama kultury versus kultura w reklamie. „Poznańskie Studia Językoznawcze” 2015,nr 29, s. 79, 82; J. 
Dyoniziak: Mots en konflikt. Le role de l’oxymoredans le discours médiatique. „Neophilologica” 2015, nr 27, s. 
69.
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Na cykl tematyczny I składa się 5pozycji: monografia autorska (1.1; opracowanie 

słownikowe nazwisk), monografia pod redakcją (1.2) oraz 4 artykuły naukowe (1.3 - I. 6)2 

opublikowane w czasopismach naukowych.

2 W tej części Autoreferatu posługuję się odsyłaczami do Załącznika 4, który zawiera zbiór publikacji 
składających się na osiągnięcie naukowe.
3

Mój wkład autorski w powstanie monografii stanowi 55% (jestem pomysłodawcą monografii - jej koncepcji 
i struktury; autorem rozdziału drugiego - z wyjątkiem zawartego w nim podrozdziału na s. 207-239, oraz 
autorem rozdziału trzeciego).

ILNowe tendencje w języku i w kulturze języka

W II. cykl tematyczny powiązanych z sobą zagadnień wpisują się: 2 monografie: jedna 

autorska (II. 1), druga - współautorska (II.2; por. Załącznik 7b\ Oświadczenie współautora3) 

oraz 4 artykuły naukowe (II.3 - II. 6; artykuł II. 5 opublikowany w czasopiśmie naukowym, 

pozostałe 3 opublikowane w recenzowanych monografiach; por. Załącznik 4: Wykaz prac 

opublikowanych).

W analizie materiału w poszczególnych pracach posługuję się rozmaitymi narzędziami 

metodologicznymi, również je kompilując, co wynika z przedmiotu badań i z przypisanych 

im celów, które mieszczą się w ramach analiz pragmalingwistycznych (naturalnie 

powiązanych z innymi subdyscyplinami - z językoznawstwem kulturowym, ze stylistyką 

pragmatyczną i kognitywną oraz z socjolingwistyką), analiz strukturalnych i 

historycznej ęzyko wy ch, analiz onomastycznych, analiz semantycznych metodą pól 

znaczeniowych, analiz metodą ram interpretacyjnych, umożliwiających prowadzenie badań o 

charakterze diachronicznym i synchronicznym.

W pracach składających się na dwa integralne cykle przedłożone do oceny (dopełniane 

przez publikacje zawarte w punkcie la i Xla. Autoreferatu) posługuję się aparatem pojęciowym 

wypracowanym w trakcie dociekań pragmalingwistycznych (aparat ten obejmuje kategorię 

nadawcy, odbiorcy, intencję, sytuację komunikacyjną, kontekst czy funkcje wypowiedzi} oraz 

kategoriami pojęciowymi pochodzącymi z paradygmatów współczesnego myślenia 

lingwistycznego, takimi jak: obraz świata, stereotyp, strategia komunikacyjna, profit, pole 

znaczeniowe, rama interpretacyjna, sceneria, kolokacja, metafora pojęciowa.

Jednolitość eksplorowanych przeze mnie pól badań determinują wyznaczniki 

tematyczne, do których zaliczam:

1) względną spójność podstawy materiałowej badań; w przypadku wymienionych osiągnięć 

stanowią ją:
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I. cykl tematyczny: rękopiśmienne materiały źródłowe, materiały zebrane metodą sondażu 

diagnostycznego (techniką ankiety) oraz teksty reklamowe, teksty literackie, z dodatkowym 

wyróżnikiem zawężającym zakres interpretacji: Nazwa własna w komunikacji społecznej, 

Nazwa własna w komunikacji literackiej, Nazwa własna w komunikacji medialnej.

II. cykl tematyczny: teksty reklamowe i inne wybrane do analiz teksty kultury, jak: serial 

telewizyjny, komiks, dzieło sztuki, profil użytkowników portali internetowych 

(randkowych).

2) dominujący problem badawczy - w przypadku wskazanych osiągnięć są nim funkcje 

pragmatyczne, ponieważ we wszystkich publikacjach zawarłam próbę odpowiedzi na 

pytanie o sposób (mechanizm funkcyjny i funkcjonalny), cel i efekt działań 

komunikacyjnojęzykowych użytkowników języka (nadawców i odbiorców).

Dokonując penetracji badawczych zgromadzonego materiału, poszukuję powiązań 

między rozmaitymi przeobrażeniami i zjawiskami kulturowymi z ewoluującym językiem i 

tendencjami do jego zmian, odnajdując wśród nich wieloaspektoweasocjacje, jak również 

korelatyzwrotnie determinujące obie płaszczyzny (systemy) - język i kulturę.

Jako badacz różnych przestrzeni komunikacyjnych, staram się również rozwijać 

(poszerzać) swój warsztat metodologiczny, włączając weń nowe narzędzia badawcze, a 

obrane metodologie kompilować, by osiągnąć jak najpełniejszy (precyzyjny) obraz moich 

poszukiwań.

Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

I. Nazwy własne w komunikacji społecznej, literackiej i medialnej

l.l. Nazwy własne w komunikacji społecznej
Moje zainteresowania badawcze związane z rolą nazw własnych w komunikacji 

społecznej łączą się z opracowaniem Słownika nazwisk mieszkańców południowego Śląska 

XIX wieku (1.1). Owe zainteresowania, zainicjowane w artykułach 1.3 i la.8, zamierzam 

kontynuować (por. punkt 8 Autoreferatu. Naukowe plany na przyszłość).

Opracowany w postaci słownikowej zasób nazwisk (1.1) zawiera poświadczone w 

archiwalnych źródłach regionalnych formacje identyfikacyjne mieszkańców południowej 
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części Śląska, należącej w XIX wieku do Księstwa Cieszyńskiego. Zgromadzony rejestr 

antroponimów obejmuje nazwiska zarówno rodzime, jak i obce, pozwalające ustalić, jaką 

część obywateli regionu stanowiły osoby urodzone w innych rejonach kraju oraz o odmiennej 

narodowości.

Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku, będący efektem mojej 

dziesięcioletniej pracy, jest pierwszym antroponomastykonem obejmującym swym zakresem 

region południowego Śląska w okresie największego dla tego obszaru rozwoju. Zebrany 

korpus nazwisk miał w moim zamierzeniu wypełnić materiałową lukę (nazwiska 

mieszkańców południowego Śląska pochodzące ze źródeł XIX-wiecznych nie były do tej 

pory przedmiotem żadnego opracowania) oraz - w odrębnych opracowaniach - stać się 

przedmiotem analizy i interpretacji zgromadzonego materiału. Zapisane w tych nazwach 

treści skupione wokół poczucia odrębności regionalnej, wyrażającej się w stosunku do gwary, 

w przywiązaniu do wiary, ziemi, rodziny, do zwyczajów i obrzędów podkreślają nieocenione 

znaczenie tych nazwisk dla ogólnopolskiego systemu antroponimicznego, historii i 

dialektologii.

Zebrany zasób nazwisk odsłania wiele interesujących zjawisk i faktów kulturowo- 

językowych udokumentowanych źródłowo, będących efektem określonych czynników 

zewnątrz- i wewnątrzjęzykowych, charakterystycznych dla pogranicza historyczno- 

geograficznego Śląska Cieszyńskiego. Bogactwo materiałowe odzwierciedla historię tego 

regionu, jego strukturę osadniczą, a także uwarunkowania administracyjne i społeczne. 

Zarówno wieloetniczny charakter południowego Śląska, powiązany z jego osadnictwem 

(ruchami migracyjnymi) i zjawiskiem bilingwizmu, jak i przynależność tego terenu do 

różnych organizmów państwowych spowodowały, że antroponimia tego obszaru jest 

zróżnicowana pod względem językowym, znaczeniowym i słowotwórczym. Specyfika ta 

wyraziście odsłania się w trakcie analityczno-interpretacyjnych porównań antroponimii 

Śląska Cieszyńskiego z materiałem onimicznym, wywodzącym się z regionalnych i 

ogólnopolskich badań oraz z ujęć syntetycznych (o czym wzmiankowałam we Wstępie 

słownika).

Ani w budowie, ani w strukturze słownika nie wzorowałam się na znanych 

antroponomastykonach. Jego koncepcję, podyktowaną specyfiką zebranego zasobu nazw, 

podporządkowałam przypisanym celom badawczym, odnoszonym do możliwie wnikliwej 

analizy materiału źródłowego.

Przedmiotem artykułów 1.3 i la. 8 uczyniłam odapelatywne nazwiska mieszkańców 

Cieszyna i okolic z XIX wieku, opisując ich role i miejsce w kontekście kultury regionu oraz 
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jego aksjologicznej specyfiki. Do analizy wybrałam nazwiska rodzime, bez wykładników 

derywacyjnych, co skłoniło mnie do poszukiwania regionalnych znaczeń motywujących je 

apelatywów, znaczeń reprezentujących określone wartości, swoiste dla obszaru Śląska. 

W analizie kierowałam się zmodyfikowaną klasyfikacją zaproponowaną przez Stanisława 

Rosponda. W obu artykułach analizujących określony przestrzennie i czasowo materiał 

antroponimiczny wykorzystałam warsztat metodologiczny wypracowany między innymi w 

ramach strukturalizmu. Dokonując opisu typów motywacyjnych nazwisk, odniosłam się 

wycinkowo do semantyki aksjologicznej, rozwijającej się w ramach nurtu kognitywnego, by 

ukazać akt tworzenia się systemu nazwisk jako efekt nawarstwiającego się przez wieki 

procesu przenikania się kultur na Śląsku Cieszyńskim. W interpretacji semantycznej 

odwołałam się (w szerokim aspekcie) do wiedzy pozajęzykowej, umożliwiającej odtworzenie 

modeli postrzegania świata i kategoryzowania oraz interpretowania rzeczywistości, co miało 

na celu dotarcie do obrazu świata utrwalonego w języku. Odsłonę kategorii pojęciowych i 

aksjologicznych (zakodowanych w analizowanych nazwiskach) umożliwiła mi metoda pól 

znaczeniowych. Dokonując opisu zebranego materiału, uwzględniłam też socjolingwistyczny 

aspekt nazewnictwa. Brałam pod uwagę determinanty pogranicza kulturowego badanego 

terytorium - procesy interferencji systemowych odmian języka oraz współzależność między 

kontekstem i pragmatyką aktów mowy. Wyzyskanie metody socjolingwistycznej pozwoliło 

mi wyjaśnić genezę oraz rozwój apelatywnego podłoża nazwisk w odniesieniu do 

zaznaczającego się na badanym obszarze wpływu czynników topograficznych oraz stosunków 

społeczno-kulturowych. Posiłkując się wymienioną metodologią w trakcie analizy 

i interpretacji materiału, odwołałam się też do badań statystycznych. Owa 

interdyscyplinarność badawcza umożliwia szersze spojrzenie na nazwy własne, traktowane 

jako nośnik wartości regionalnych. W nazwach tych badacz kultury może odnaleźć wiele 

interesujących faktów, wspomagających badania nad systemami przyjętych w danej 

społeczności wartości, umożliwiających odnalezienie informacji na temat rozwoju kultury i 

realiów życia codziennego oraz konceptualizacji świata mieszkańców południowego Śląska.

Przedstawione w artykułach 1.3, Ia.8 analizy, odnoszące się do genezy nazwisk 

cieszyńskich, mogą być przyczynkiem do ogólnokrajowych porównań w ramach 

wycinkowych (regionalnych) badań, co może okazać się przydatne onomastom 

i dialektologom oraz historykom i badaczom kultury.

Za efekt zainteresowań rolą nazw własnych w przestrzeni komunikacyjnej uznaję też 

współredagowaną przeze mnie monografię W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i 
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pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi (1.2; mój 

udział w jej powstanie określam na 70%; por. Oświadczenie współautora 7a).

1.2. Nazwy własne w komunikacji literackiej
Nazwy własne wpisywane w przestrzeń literacką stanowią świadectwo pomysłowości 

autorów oraz dodatkowy czynnik ekspresji językowej i literackiej. Badając nazewnictwo 

literackie, należy sobie uświadomić trzy sprawy: wtórność nazw własnych w dziele literackim 

(z wyjątkiem nazw będących wynikiem kreacji autora) oraz wtórność w stosunku do innego 

rodzaju tekstów mówionych (komunikacji społecznej) i pisanych, sposoby przenoszenia nazw 

z jednej przestrzeni w obręb innej, a także koherencję nazw własnych z tekstem. Nazwy te w 

określonym kontekście spełniają specyficzną funkcję (na przykład, służą ukazaniu 

plastycznego wizerunku bohatera i są jednym z elementów, które ułatwiają odbiór tekstu), 

różną od funkcji, jaką pełnią w pragmatycznym wyzyskaniu zadań języka, a zgodną z intencją 

ich twórcy - autora. Rodzaj funkcji, jakie ma do spełnienia nazwa użyta w tekście 

artystycznym, zależy od założeń kompozycyjnych określonego utworu (oprócz konwencji, 

nurtu, gatunku oraz wieku odbiorcy) i wielu innych czynników, między innymi - od 

kontekstu użycia wyrazu (mody i zwyczajów społeczno-kulturowych).

W ramach kontynuacji moich wcześniejszych zainteresowań badawczych związanych 

z funkcjonowaniem nazw własnych w przestrzeni literackiej mieści się artykuł 1.4, 

rozszerzający treściowo i materiałowo zagadnienia opisywane w zredagowanej przeze mnie 

monografii Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz 

(Ia.1)4.

4 Monografii nie wykazuję do oceny, gdyż jest ona zmodyfikowaną wersją mojej dysertacji doktorskiej.

W szkicu 1.4. umieściłam próbę porównawczego ujęcia nazewnictwa piętnastu 

utworów prozatorskich dla młodzieży (co było przedmiotem opisu w monografii la. 1) z 

onimią literacką pochodzącą z trzech kolejnych (wówczas najnowszych) utworów autorki 

(powieści: Język Trolli, Żaba, Czarna polewka), kontynuujących cykl zwany Jeżycjadą. Owa 

analiza konfrontatywna posłużyła mi do sformułowania uwag o właściwościach i kolejnych 

próbach wprowadzania do komunikacji literackiej nazw autentycznych - ich ekwiwalentów i 

wariantów - oraz wyzyskania ich wartości w tekście. Dzięki nowo wprowadzonym do 

tekstów nazwom autentycznym autorka eksponuje zmiany społeczne, kulturowe i polityczne. 

Analiza onomastyczna trzech utworów Małgorzaty Musierowicz potwierdza sugestię, że 

właściwości i funkcje tworów nazewniczych w komunikacji literackiej determinuje nie tylko 

cały zespół czynników społecznych, psychicznych i komunikatywnych (w tym: 
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konsytuacyjnych), lecz także ludyczno-aluzyjnych ujmowanych w formie gier 

komunikacyjnejęzykowych z odbiorcą, realizowanych za pomocą literackich nazw własnych.

1.3. Nazwy własne w komunikacji medialnej
Osadzanie nazw własnych w komunikacji medialnej jest szczególnie interesującym 

problemem badawczym, któremu do tej pory poświęciłam uwagę w 6 artykułach (1.5,1.6; la.4 

- la.7). O perswazyjnej roli nazw własnych w komunikacji medialnej w zarysie 

wzmiankowałam też w monografiach (II. 1 - por. s. 161-165; s. 176-179; II.2 - por. s. 254- 

282). Część opublikowanych artykułów, nawiązując tematycznie do zainicjowanej w 

monografiach II. 1 i II.2 problematyki komercyjnej funkcji nazw własnych w 

komunikacjimedialnej, w znacznym stopniu dopełnia materiałowo i treściowo podejmowane 

tam zagadnienia (por.: Ia.4 - Ia.7; tekstów tych nie wykazuję do oceny); dwa z nich (artykuły 

1.5 i 1.6, które wykazuję do oceny) zostały osadzone tematycznie w odmiennej kontekstualnie 

problematyce, którą podjęłam po raz pierwszy.

Rozważania zawarte w szkicu 1.5 kontynuuję w artykule 1.6. W owym szkicu 

omówiłam problematykę znaczenia oraz funkcji nazw własnych (antroponimów i geonimów) 

w ponowoczesnych komunikatach reklamowych. Dokonując próby omówienia problematyki 

nazw własnych wpisanych w ponowoczesne teksty reklam, uwzględniłam następujące 

determinanty: 1) obecność nazwy własnej w (kon)tekście reklamowym i dezintegrację 

składników funkcjonalnych nazwy; 2) sposób sytuowania nazwy własnej w tekście oraz 

wpływ tego procesu na kształtowanie się nowego systemu wartości jednostki i nowej funkcji 

nazwy. Używając w tytule szkicu określenia ponowoczesny tekst reklamowy, mam na myśli 

tekst, w którego obrębie eksperymentuje się językiem na wszystkich jego płaszczyznach 

(fonetycznej i graficznej, semantycznej i syntaktycznej oraz funkcjonalnej) w celach 

komercyjnych.Wybrany problem badawczy opisałam w kontekście ponowoczesnych zmian 

tożsamości języka i komunikacji oraz dowiodłam, na wybranych przykładach reklam, że 

różne warianty onimów (antroponimów i geonimów), wpisane w teksty reklam, zmieniają 

prymarną funkcję, wartość lub/i pry marne znaczenie.

W obszar moich penetracji badawczych włączyłam też problem nazw własnych jako 

nośnika wartościowania w tekstach reklamowych. W artykule 1.6 zaprezentowałam sposoby 

wpisywania wybranych kategorii nazw własnych (antroponimów, chrematonimów, 

geonimów) w (kon)tekst reklamowy i związanych z tym procesem prób dezintegracji 

składników funkcjonalnych określonych onimów, wyzyskanie ich konotacyjno-asocjacyjnych 

wartości, a także kontekstualnego potencjału skojarzeniowego. Uchwycenie tych 
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perswazyjnych procesów pozwoliło mi na sformułowanie wniosków na dotyczących 

kształtowania się ponowoczesnego systemu wartości - nowych wymiarów aksjologicznych, 

możliwości zastosowania komercyjnych zabiegów nazewniczych determinujących charakter 

przesunięć wewnątrzkategorialnych funkcji nazw własnych związanych z prowadzeniem na 

płaszczyźnie onimicznej gry komunikacyjnejęzykowej z odbiorcą, oraz perswazyjnych 

sposobów nakładania na określone jednostki onimiczne nowych komercyjnych funkcji 

związanych z ich (kon)tekstowym użyciem.

II. Nowe zjawiska w języku i w kulturze języka
W drugim obszarze moich zainteresowań badawczych mieści się kilka zagadnień, 

takich jak: gry komunikacyjnejęzykowe jako perswazyjna strategia oddziaływania na 

odbiorcę, zachowania komunikacyjne i językowe użytkowników języka, teksty kultury jako 

nośniki deprecjacji wartości językowych i kulturowych, moda językowa w języku i kulturze, 

perswazyjna funkcja wybranych komponentów tekstów reklamowych.

Zajmując się problematyką nowych tendencji w języku iw kulturze (a w ich obrębie 

jedną ze stosowanych strategii - grami komunikacyjnojęzykowymi), byłam świadoma, że w 

najbliższej przyszłości strategie te zyskają nowe kodyfikacje czy klasyfikacje i będą 

ilustrowane kolejnymi innowacyjnymi przykładami, które zaznaczą się w prasie, telewizji, 

Internecie, na ulicznych billboardach. Zmiany i zjawiska językowe w ujęciu diachroniczno- 

synchronicznym ulegają częściowej dezaktualizacji. Język, podobnie jak moda językowa, 

cyklicznie się zmienia, a same zmiany nabierają często zawrotnego tempa. Zgromadzony 

przeze nie materiał i dokonywane wówczas analizy, mogą w przyszłości wytyczać podstawy 

do badań diachronicznych, ujmujących sposoby oceny języka i zachowań 

komunikacyjnojęzykowych użytkowników języka.

Monografia Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe (II I) pogłębia wiedzę na 

tematrzeczywistości społeczno-językowej i kulturowej, determinowanej rozwojem techniki i 

tempem przekazywania informacji, zmianami mentalności, systemu i hierarchii wartości oraz 

społecznym stylem życia, które w sposób widoczny ingerują w wiele zachowań 

użytkowników języka, uczestniczących w rozmaitych interakcjach społecznych. Swoich 

zainteresowań problematyką gier komunikacyjnojęzykowych jako perswazyjną strategią 

oddziaływania na użytkowników języka (odbiorów, interlokutorów) nie ograniczyłam tylko 

do publikacji monografii II. 1, gdyż w ramach dociekań badawczych napisałam również 

współautorską monografię II.2 oraz kilkanaście artykułów. Artykuły te (których nie wykazuję 
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do oceny; pozycje: Ila.l- Ila. 16 - por. Załącznik 7: Wykaz prac opublikowanych) dopełniają 

treści zawarte w obu monografiach, poszerzając wiedzę na temat opisywanych tam zjawisk, 

pozostałe (por. szkice II. 3- II. 6) - podejmują odrębne wątki funkcjonowania gier w 

społecznym obiegu na różnych płaszczyznach komunikacyjnych.

Analiza wybranych strategii i gier językowych (prowadzonych przez współczesnych 

użytkowników języka) umożliwiła wysnucie wniosku, że pod pojęciem „gra” (równolegle do 

rozmaitych ujęć interpretacyjnych - starszych i nowych) można rozumieć te wszystkie formy 

eksperymentowania językiem i jego zmianami, które pozwalają na „odkrywanie” ich 

kombinatorycznej różnorodności, wykorzystywania istniejących wariantów w odmiennych 

sytuacjach komunikacyjnych oraz umożliwiają przekształcanie materiału językowego, 

naruszające zasady fonetyki, semantyki, leksyki i składni. Dzięki znajomości kodu 

językowego i nabytym kompetencjom językowym i komunikacyjnym może dojść do 

zwrotności komunikacyjnej - kontynuacji gry, wyrażającej się w rozpoznawaniu 

komunikacyjnych dwuznaczności, i odpowiedzi na nie - interaktywności. Gry rozumiane w 

ten sposób można nazwać też zwerbalizowanymi lub ikonicznymi wypowiedziami o 

wtórnych znaczeniach, innowacyjnych kontekstach, wymagających od odbiorcy wykonania 

ciągu operacji umysłowych, umiejętności analityczno-syntetycznego odczytania znaczeń, 

myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego czy intertekstualnego odbioru i wiązania 

znaków w spójną całość, odnajdywania asocjacji, cech wspólnych, różnicujących i 

pokrewnych porównywanych komunikatów, interpretowania oraz odgadywania ukrytych 

sensów, aluzji, pamfletów czy pastiszów. Jak wykazują zachowania komunikacyjne 

współczesnych użytkowników języka, gra językowa staje się prymarnym środkiem służącym 

realizacji celów perswazyjnych. Gry prowadzi się na różnych płaszczyznach języka, w 

różnych środowiskach społecznych i grupach, używając specyficznego, często okazjonalnego 

czy charakterystycznego (sub)kodu, nierzadko o (metajęzykowym wymiarze, o zmiennych 

relacyjno-funkcjonalnych współelementach (i ich układach). Funkcjonowanie mikroaktów 

mowy w strukturach wypowiedzi podporządkowanych strategii prowadzenia perswazyjnych 

gier komunikacyjno językowych przybiera formę aktów nakłaniania (por.: prośba, rozkaz, 

zachęta), stwierdzania, chwalenia, proponowania, groźby, ostrzegania, gwarancji, obietnicy, 

deklaracji, w aktach grzecznościowych czy radach. Równolegle realizuje się je na 

płaszczyźnie ludycznej (zabawa, rozrywka), korporatywnej oraz integracyjnej, korzystając z 

wiedzy i kompetencji językowej nadawcy - umiejętności „wchodzenia” na poziom 

intertekstualnego odczytywania tekstu, deszyfrowania subkodu, bądź w (rneta)aktach, 



12

stanowiących asocjację wybranych i dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej wariantów, 

podporządkowanych intencji wypowiedzi.

Wprawdzie w literaturze przedmiotu zajmowano się zjawiskiem gier 

komunikacyjnejęzykowych w różnych kontekstowych ujęciach, jednakże cykliczność ich 

modyfikacji (strukturalnych, semantycznych i funkcjonalnych), dostarczająca nowego 

materiału badawczego, skłoniła mnie do kontynuacji i syntetycznego rozszerzenia tej 

problematyki w świetle sygnalizowanych zmian, dzięki przeprowadzeniu badań z tego 

zakresu. Poszukując nowych obszarów badawczych, mieszczących się w obrębie omawianej 

problematyki, starałam się gromadzić materiał wywodzący się z rozmaitych tekstów kultury, 

który wcześniej nie stanowił przedmiotu opisu lub o którym tylko wzmiankowano.

Dokonując wyboru płaszczyzn komunikacyjnych, w których obrębie użytkownicy 

języka wpisują specyficzne formy gier komunikacyjnych w rytuał społecznych 

(nie)codziennych kontaktów w celu osiągnięcia intencjonalnych - prymarnych i sekundarnych 

- rezultatów komunikacyjnych, wyodrębniłam nadrzędne cele wyznaczające kierunek 

badawczy. Nieprzypadkowo omówiłam też dwa aspekty społecznych odniesień gier 

komunikacyjnych: media - komunikacja codzienna (potoczna) - i ich korelacyjne sprzężenia 

zwrotne. W tych sferach (na wszystkich poziomach mikro- i makroaktu) w sposób wyrazisty 

ujawnia się aktywność współczesnego użytkownika języka, który prowadząc swoiste gry, 

wybiera specyficzne (znane sobie) strategie, wyzyskując rozmaite formy dyskursów 

społecznych na różnych poziomach komunikacji i jednocześnie specyficznych znaków 

werbalnych i niewerbalnych obsługujących te areały komunikacyjne.

Analizując różnorodny pod względem tematycznym oraz perswazyjno-tekstowym 

materiał badawczy, nawiązałam do koncepcji badań pragmalingwistycznych i badań nad 

gramatyką komunikacyjną oraz do lingwistyki kognitywnej. Odsłaniając mechanizm 

medialnych sposobów odniesienia do określonych wytworów kultury, stereotypów ludzkiego 

myślenia, kształtowania językowego obrazu świata i rozmaitych prób przywoływania 

uniwersalnych wartości, odwołałam się też do strukturalnej koncepcji badań nad mediami. 

Lingwistyczno-antropologiczne zespolenie różnych metodologii badawczych daje pełny ogląd 

problematyki gier komunikacyjnojęzykowych oraz rozumienie tego zjawiska na trzech 

poziomach: 1) konstrukcji tekstowej płaszczyzny ideacyjnej - tworzenia pojęć, 2) wyobrażeń, 

3) komunikacyjno-odbiorczym.

W rozdziale pierwszym pracy II. 1 omówiłam problematykę wybranych strategii gier 

komunikacyjnojęzykowych (a wśród nich: gry formą foniczną, graficzną, leksykalną i gry 

intertekstualne) we współczesnych tekstach reklam. Część Retoryka, (nie)zwykłej potoczności 
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w stylu reklamowym odsłania dwubiegunową zależność (wzajemny wpływ i oddziaływanie 

zwrotne) dwóch form komunikacji: medialnej na codzienność (1) i odwrotnie, retoryki 

codzienności na język mediów (2), procesów najbardziej uwidaczniających się w reklamie. O 

ile typ (1) relacji komunikacyjnej realizowany jest (z punktu widzenia psycho- 

i pragmalingwistyki) w celach eksponowania atrakcyjności nadawczej, zaistnienia 

komunikacyjnego, możliwości realizacji funkcji społeczno-korporatywnej, o tyle typ (2) służy 

celom komercyjnym - ekonomicznym.

Niejednokrotnie w zachowaniach językowych, opartych na wymienionych typach 

strategii, wyzyskuje się elementy zastane, znane, społecznie akceptowane czy uniwersalne po 

to, by opozycyjnie je wykorzystać i deprecjonując ich wartość, sprowokować do jakiejś 

(nie)dookreślonej aktywności. Tego typu działania zostały zaprezentowane w rozdziale 

nazwanym metonimicznie Grą w kultury (jak: fetyszyzujące kulturowe wzory i wartości), 

łamiącą zasady etyki i etykiety (w sytuacjach, gdy prowadzi się komunikacyjnojęzykowe gry 

w (a)kulturę języka).

W rozdziale drugim monografii II. 1 dokonałam próby prezentacji i charakterystyki 

gier komunikacyjnejęzykowych w tekstach e-mailowej korespondencji użytkowników 

internetowego serwisu randkowego Sympatia. Wybór tej problematyki zdeterminowały: 

1) szczególna popularność (zwłaszcza w ostatnich latach) portali randkowych; 2) brak w 

literaturze przedmiotu opisów strategii komunikacyjnych odnoszących się do prywatnej 

korespondencji; 3) bogactwo i ogromna różnorodność wyzyskiwanych strategii podczas 

kreowania tekstów e-mailowych, w których sięga się do elementów zarówno z odmiany 

potocznej języka, jak i charakterystycznych dla komunikacji medialnej. Omawianą 

problematykę rozszerzyłam w pięciu artykułach (por.: II.3; Ila.l - IIa.4)5.

5Artykuł II. 3. wykazuję do oceny, gdyż zawiera on próbę kontekstualnie zróżnicowanego opisu zebranego 
materiału, odmienną od ujęć syntetycznych zawartych w monografii II. 1; cztery kolejne artykuły traktuję jako 
uzupełnienie materiałowe odnoszące się do omawianych w monografii zagadnień, dlatego też nie wskazuję ich 
jako osiągnięcie naukowe.

Przedmiotem artykułu II.3. Milczenie komunikacyjne odbiorcy jako determinant zachowań językowych 
nadawcy (na przykładzie korespondencji użytkowników portalu randkowego) uczyniłam pisemne akty mowy 
(reakcje nadawcy na akty milczenia ze strony odbiorcy), występujące w odmianie pisanej, imitujące 
współczesną odmianę mówioną języka polskiego. W szkicu tym wykazałam, że nadawcy postów 
elektronicznych, korzystający z usług internetowego serwisu randkowego „Sympatia”, tworzą specyficzne 
wypowiedzi ujmowane w ramy przemyślanych strategii, podporządkowanych mechanizmom gier 
komunikacyjnych i językowych, intencjonalnie związanych z chęcią sterowania działaniem odbiorcy (w tym 
wypadku eliminacją milczenia). Poddane tu szczegółowej analizie wybrane przykłady e-mailowych wypowiedzi 
poświadczają kilka faktów komunikacyjnojęzykowych: 1) milczenie komunikacyjne może stanowić formalny 
determinant zachowań językowych odbiorcy, stając się reaktywnym aktem mowy; 2) granica pomiędzy 
tworzeniem wypowiedzi a ich recepcją, jest nieostra; 3) w swoistych konsytuacjach potoczny sposób myślenia 
o procesie komunikacji jako aktywnej wymianie informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą może być 
niewystarczający.
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Rozdział trzeci monografii II. 1 zawiera omówienie rodzajów i typów gier 

komunikacyjno]ęzykowych w serialu komediowym - począwszy od ich struktury (ze 

szczególnym uwzględnieniem ideonimów - tytułów odcinków, oraz antroponimii), po gry 

wewnątrzkompozycyjne - na poziomie tekstu (gry w komizm słowno-sytuacyjny).

Rozdział czwarty opracowania II. 1 omawia kwestię interferencji międzyodmianowych 

języka - modnych gier w pragmatykę codzienności (między innymi uwzględniających 

stosowanie w wypowiedziach reklamowych nośnych, szczególnie popularnych leksemów) i 

(nie)codziennej komunikacji potocznej, której wzorcowym wykładnikiem formalnym są 

mechanizmy kreacyjne zastosowane w tekstach medialnych, szczególnie zapamiętane i 

wykorzystywane przez współczesnych użytkowników języka podczas dyskursu na 

płaszczyźnie indywidualnych, towarzysko-familiarnych kontaktów - w specyficznych 

sytuacjach komunikacyjnych.

Ekspansywne uwikłanie języka we współczesność - wraz ze wszystkimi jego efektami 

- wymaga nowego spojrzenia na język. Ową konieczność uwzględniłam we współautorskiej 

monografii pt. Język uwikłany wponowoczesność (II.2).

Monografia składa się z trzech autonomicznych szkiców, zawierających próby analizy 

językowego obrazu świata, koncentrujące się wybiórczo na takich przestrzeniach oraz 

zjawiskach komunikacyjnej i językowej aktywności ludzkiej, które obrazują uwikłanie 

współczesnych werbalnych komunikatów (zwłaszcza reklamowych, sporadycznie 

publicystycznych) w szeroko rozumiany multiznakowy kontekst sytuacyjny (społeczny, 

kulturowy, gospodarczy i aksjologiczny). Jestem autorem dwóch rozdziałów: drugiego (prócz 

zawartego w nim podrozdziału, por. s. 207-239) oraz trzeciego (por. Załącznik 7b: 

Oświadczenie współautora).

Materiał analityczny (pochodzący z tekstów kultury, głównie reklam prasowych i 

telewizyjnych oraz ulotek promocyjno-reklamowych, zgromadzonych w latach 2008-2011), 

obrazujący dynamikę zjawisk językowych, posłużył za podstawę typologizacji i klasyfikacji 

wybranych zjawisk językowych (innowacyjnych lub okazjonalnych, a często już typowych) 

wpisujących się w obraz kultury ponowoczesnej. Dokonując analizy różnorodnego pod 

względem tematycznym oraz perswazyjno-tekstowym materiału badawczego, skorelowałam 

(podobnie jak w monografii mojego autorstwa - por. II. 1) lingwistyczno-antropologiczne 

metody badawcze, co umożliwiło w miarę pełny ogląd problematyki uwikłania języka w 

ponowoczesną relatywizację wartości.
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W rozdziale poświęconym Przerostowi formy nad aspiracjami w przekazie 

reklamowym skoncentrowałam się na kilku problemach (interpretacji leksemów piękno i 

sztuka w tekstach reklam, prezentacji motywów reklamowych stylizowanych na teksty 

kultury, uwikłaniu reklam w grę z dosadnością i estetyką). Puenta tych analiz dotyczy 

wszechobecnej w tekstach reklamowych tendencji do przewartościowywania utrwalonych 

przekonań, sądów i oczekiwań, trywializowania tematów wzniosłych i sprowadzania ich do 

roli tekstów zdeprecjonowanych, a także podnoszenia tematów banalnych do rangi tekstów 

patetycznych.
Główne pojęcia, a zarazem modne tematy reklamowe (piękno, sztuka6 i koncept) stają 

się narzędziem gry z odbiorcą nakłanianym do interpretacji i waloryzacji tekstów 

reklamowych, zgodnie z perswazyjnymi intencjami ich nadawców.

6 Piękno i sztuka jako komponenty tekstów reklamowych były też przedmiotem odmiennych analiz zawartych w 
dwóch artykułach (II.5 oraz IIa.17; wymienionego jako drugi artykułu nie wykazuję do oceny), rozwijających 
zasygnalizowany w monografii wątek. W tekście (II.5) opisuję (kon)tekstualne znaczenie leksemu piękno 
wpisanego w treści ponowoczesnych reklam, wchodzącego w rozmaite kolokacje z innymi jednostkami 
leksykalnymi, które mogą przywoływać w świadomości odbiorcy rozmaite wartości i cechy uznane za 
wyjątkowe. Dokonując prezentacji materiału analitycznego, skoncentrowałam się na zastosowanych przez 
nadawców strategiach wprowadzania określonych struktur semantycznych i syntaktycznych do tekstów 
reklamowych, jak również na opisie ich znaczeniowej korespondencji. Analizując to zagadnienie, posłużyłam 
się teorią ram interpretacyjnych oraz teorią pól semantycznych wraz z właściwymi im rozwiązaniami 
metodologicznymi.

W rozdziale trzecim monografii II.2 omawiam problem Perswazji promocji - 

konieczności konsumpcyjnej, ilustrując ekspansywne zjawiska obecne we współczesnej 

przestrzeni reklamowej, do których należą: wyzyskanie wartości nazw własnych w celach 

komercyjnych, nakłanianie odbiorcy do korzystania z oferowanych usług i promocji 

handlowych oraz próby eliminowania konkurencyjnych produktów z rynku.

W szkicu II.4 Praktyka komunikacyjna a norma naturalna (spontaniczna) w 

zachowaniach językowych współczesnych odbiorców reklam skupiłam uwagę na opisie 

spontanicznych zachowań językowych użytkowników codziennej komunikacji, dążących do 

porozumienia społecznego, osiąganego za pomocą intertekstualnych odniesień (filiacji) do 

tekstów reklamowo-kulturowych, wyzyskiwanych fakultatywnie, w odmiennych, 

indywidualnych celach, determinowanych sytuacją komunikacyjną, co poświadcza 

dodatkowo ich kreatywność językową.

Język ponowoczesny to nie tylko magazyn środków językowych, z których tworzy się 

ciągi związków, zestawień, złożeń, wyrażeń, fraz i dłuższe teksty. Dowolność połączeń 

i wyboru spoiwa syntaktycznego sprawia, że język pozwala kreować nowe formy i znaczenia. 

W takim też ujęciu język ponowoczesny można metaforycznie nazwać: 1) mozaiką stylów;
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2) kolażem stylowo-gatunkowym; 3) szaradą znaczeń; 4) loterią doboru zestawień lub 

opozycyjnie - 5) perswazyjnie dopracowaną strukturą semantyczno-syntaktyczną. Na owe 

fakty językowe zwróciłam uwagę w artykule II.6, dokonując analizy formacji 

słowotwórczych jako istotnych komponentów strukturalnych i znaczeniowych współczesnej 

reklamy. W trakcie prezentacji owych formacji uwzględniłam podział związany z ich 

strukturą - budową (formy jedno- i wielotematowe), typem nominacyjnym 

(identyfikacyjnym) - nazwa pospolita versus nazwa własna, oraz z ich wymiarem 

znaczeniowo-funkcj onalny m.

4.2. Pozostały dorobek naukowo-badawczy

Dorobek, którego nie wykazuję do oceny zawiera: oznaczony symbolami la i Ib, zbiór 

publikacji rozszerzających treściowo i materiałowo problematykę podejmowaną w cyklach 

tematycznych I i II, oraz blok tematyczny III - Język w przestrzeni edukacyjnej.

la i Ha - publikacje rozszerzające treściowo i materiałowo problematykę 
podejmowaną w cyklach tematycznych I i II

la. ad. Nazwy własne w komunikacji społecznej, literackiej 
i medialnej

W efekcie moich zainteresowań rolą nazw własnych w komunikacji społecznej oraz 

literackiej powstała nie tylko obroniona przeze mnie praca doktorska, ale i zostały na jej 

podstawie stworzone trzy publikacje: monografia autorska pt. Nazwy własne w literaturze 

dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz (la. 1.) oraz dwa artykuły: Nazwy własne w 

komunikacji literackiej (na przykładzie prozy Małgorzaty Musierowicz) - la. 3, artykuł został 

zaprezentowany w formie referatu na międzynarodowej konferencji naukowej w Hradec 

Králové, oraz artykuł Przezwiskowe twory środowiskowe i ich zróżnicowanie motywacyjne 

(la.2), opublikowany w czasopiśmie naukowym „Onomástica”. Obie publikacje częściowo 

poszerzają (interpretacyjnie oraz bibliograficznie) wybraną problematykę podejmowaną 

przeze mnie w dysertacji doktorskiej. Z oczywistych względów nie mogą one stanowić 

podstawy oceny, jednak sygnalizuję ich obecność w dorobku, gdyż stały się inspiracją do 

powstania dalszych szczegółowych analiz wybranego typu nazw własnych. *

7 W tej części Autoreferatu również posługuję się odsyłaczami do Załącznika4, zawierającego zbiór publikacji 
składających się na osiągnięcie naukowe.
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l.la.Nazwy własne w komunikacji społecznej
W artykule Ia.2 opisałam antroponimy przezwiskowe, traktując te twory jako 

integralny komponent leksyki w nieoficjalnej komunikacji językowej o środowiskowym 

zasięgu, kreowany przez uczniów szkół na wszystkich poziomach edukacji. Analiza 

zgromadzonych techniką sondażu diagnostycznego przezwisk utwierdziła mnie w 

przekonaniu, że o skali wyzyskania tych elementów, a także odpowiednich składników 

innych zbiorów nazw własnych w procesie nominacyjnym decydują lokalno-środowiskowe 

mechanizmy socjolektalno-onimicznej kreacji.

l.la.Nazwy własne w komunikacji literackiej
Problematyka mojego opracowania pt. Nazwy własne w literaturze dziecięco- 

młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz8 (la. 1) koncentruje się na specyfice, środowiskowo- 

sytuacyjnych determinantach i efektach praktycznego funkcjonowania nazw własnych (ze 

szczególnym uwzględnieniem antroponimów) w komunikacji literackiej. Przedmiotem 

mojego zainteresowania badawczego stały się: uzależniony od uwarunkowań socjologiczno- 

komunikatywnych zasób nazewniczy (nazw osobowych: imion, nazwisk, przezwisk oraz 

nazw geograficznych i innych) i wariantywność oraz zróżnicowania formalne jego 

składników w nieoficjalnych (literackich) kontaktach językowych, przejawiające się 

w zachowaniach komunikacyjnych środowiska dziecięco-młodzieżowego i jego otoczenia (co 

poświadcza między innymi różnorodność wynotowanych form imienniczych - 

deminutywnych i hipokorystycznych - oraz tworów przezwiskowych pomieszczonych 

w Słowniku monografii). Celem dokonanej przeze mnie analizy i interpretacji składających 

się na ów zasób nieoficjalnych nazw, tworzonych i pozostających w żywym obiegu 

środowiskowym, występujących w tworzywie literackim, było wskazanie ich źródeł 

motywacyjnych i mechanizmów formalnych związanych z aktami kreacji wariantów 

nazewniczych.

8 Literacki materiał onimiczny wyekscerpowałam z prozy narracyjnej Małgorzaty Musierowicz. Wśród 
zanalizowanych utworów literackich uwzględniłam 9 opowiadań dla dzieci młodszych, 6 - dla dzieci starszych, 
15 powieści dla młodzieży, a także autobiografię: Tym razem serio. Opowieści prawdziwe. W pracy tej zostały 
też wykorzystane: Listy do Małgorzaty Musierowicz, prezentujące zewnętrzny niejako punkt widzenia 
twórczości tej autorki, zebrane i opracowane przez Zbigniewa Raszewskiego, Przewodnik po „ Jeżycj adzie”'. 
Małgorzata Musierowicz i Borejkowie Krzysztofa Biedrzyckiego oraz praca zbiorowa Między Bambolandią 
i Jeżycjadą. Małgorzaty Musierowicz makro- i mikrokosmos (pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz). Taka 
baza źródłowa pozwoliła objąć analizą pełny materiał onomastyczny i uwzględnić mechanizmy, które wywarły 
wpływ na specyfikę kreacji świata przedstawionego, a tym samym (między innymi) na akty nadania bohaterom 
takich, a nie innych literackich nazw osobowych.

W analizie nazewnictwa literackiego, skupiając uwagę na formach i funkcjach 

poszczególnych kategorii nazw oraz na zakresach ich tekstowego (w tym kontekstowego) 
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funkcjonowania, odwołałam się do znanych mi ujęć funkcji nazw w tekstach literackich, 

niekiedy (w razie potrzeby) je modyfikując i uzupełniając. Korzystałam przy tym wyjściowo 

z metody badawczej Aleksandra Wilkonia, który do literatury przedmiotu wprowadził 

rozróżnienie takich funkcji, jak: aluzyjna, ekspresywna, lokalizacyjna, socjologiczna i 

treściowa. W interpretacji funkcjonalnej nazw zastosowałam metodę socjolingwistyczną. 

Dokonując wyboru metodologii, uwzględniłam fakt, że socjolingwistyczne badanie nazw 

osobowych powinno sprowadzać się do analizy: 1) związku nazwy z jej nosicielem, 2) nazw 

utworzonych przez dany naród i nazw używanych tylko tradycyjnie, 3) nazw oficjalnych i 

nieoficjalnych, 4) zmian nazw w zależności od wieku ich nosicieli, 5) wpływu stosunków 

społecznych na formy i sposoby nominacji. Do walorów socjolingwistyki jako metody opisu 

języka (jego wykładników i ich funkcjonowania) można zaliczyć to, że poszerza ona 

tradycyjne, wycinkowe i ograniczone zwykle do samych tekstów zakresy badawcze 

językoznawstwa o pełne konteksty konkretnych realizacji mowy w sytuacjach 

komunikatywnych, dzięki czemu wiąże się badanie języka z jego realnym „wytwórcą’ oraz 

odbiorcą i z jego uwikłaniem społecznym.

W artykule la.3 dokonałam analityczno-interpretacyjnego rozwinięcia problematyki 

funkcjonowania w powieściach Małgorzaty Musierowicz jednego typu autentycznych nazw 

literackich - nazw obiektów fikcyjnych. Nazwy te, ze względu na swoją różnorodność, 

bogactwo konotowanych znaczeń oraz strukturalno-formalną funkcjonalność, determinowaną 

wieloma czynnikami, stanowią interesujący materiał badawczy na tle pozostałych 

autentycznych nazw literackich oraz osobnej kategorii - nazw nieautentycznych. 

Zaprezentowana charakterystyka wybranego typu nazw własnych dowodzi, że autorka, 

dokonując wyboru nazewniczego, czyni to w sposób przemyślany, świadomy i celowy, a 

tendencja ta dodatkowo poświadcza, że do walorów prozy autorki należy dodać umiejętne 

operowanie tworzywem nazwotwórczym oraz precyzyjne wyzyskiwanie właściwości nazw 

własnych w doborze i kreacji rozmaitych form (wariantów, ekwiwalentów, dubletów, ciągów 

nazwotwórczych), lokowanych w obrębie komunikacji literackiej, a pozyskiwanych 

bezpośrednio ze społecznych zachowań językowych.

1.3a. Nazwy własne w komunikacji medialnej
Opisowi współczesnej reklamy zewnętrznej jako integralnej część miasta (zarówno w 

sferze przestrzeni miejskiej, jak i w szeroko pojętej komunikacji społecznej) poświęciłam 

artykuł la.4. Celem opisu uczyniłam tu: 1) prezentację sposobów wyzyskiwania nazw miast 

w tekstach reklamowych, intencjonalnie skierowanych na promocję miejsc, zmianę ich 
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wizerunku, między innymi przez porównanie ich z wizerunkami innych - i dzięki temu - 

wyeksponowanie walorów, wyjątkowości oraz prowadzonych w ich obrębie gier proprialnych 

- mikrogier (pominą propria pomieszczone w minimalnych tekstach jednozdaniowych - 

sloganach) oraz makrogier (w dłuższych formach tekstowych); 2) własną próbę klasyfikacji 

mechanizmów „obsługujących” proces przywoływania nazw miast w tekście reklamowym - 

wyzyskiwania ich funkcjonalności oraz ich ujmowanie w superstruktury: zewnętrzną i 

wewnętrzną. Opisane w szkicu zjawiska językowe poświadczają, że twórcy komunikatów 

reklamowych, świadomie korzystający z wybranych elementów sfery onimicznej (nazwy 

miast), traktują owe formy identyfikacyjne jako narzędzie marketingu, promocji, reklamy i 

handlu.

Biorąc pod uwagę fakt, że chrematonimy jako dynamicznie poszerzający się zbiór 

onimiczny spełniają szczególne role językowe wpisane w obraz kultury konsumpcyjnej oraz 

pragmatyki, za cele artykułu la.5 wyznaczyłam wstępną prezentację ich kategorialno- 

funkcjonalnych cech oraz opis pełnionej przez te nazwy funkcji użytkowo-komercyjnej w 

(kon)tekście reklamowym. Podane w zarysie - opis i prezentacja perswazyjnych aktów 

wypełniania przestrzeni reklamowej chrematonimami jako elementami gier skojarzeniowych, 

graficznych i językowych (jako tworzywo gier transonimizacyjnych) poświadczają 

wieloaspektowość funkcjonalną tego typu nazw oraz ich wielowariantywność kreacyjną.

Problematyka miejsca, roli, znaczenia, a także funkcji nazw własnych 

w marketingowym (kon)teście reklamowym stała się przedmiotem moich zainteresowań, 

zaprezentowanych w postaci artykułu la.6. Omawiając problematykę nazw własnych w 

(kon)tekście reklamowym, miałam na myśli: 1) obecność nazwy własnej w tekście 

reklamowym; 2) sposób sytuowania nazwy własnej w tekście. Uchwycenie (rejestracja), 

a następnie analiza możliwych aktów osadzania nazw własnych w swoistym (kon)tekście 

reklamowym dowodzi, że nazwy własne nie tylko zostają użyte w celu przeniesienia ich 

wartości na promowany produkt, lecz także one same nabierają leksykalnych cech jednostek 

apelatywnych, które perswazyjnie oddziałują na odbiorcę - jego emocje lub gusty, i w takim 

(kon)tekście pełnią funkcje usługowe, użytkowe oraz komercyjne.

Tekst la.7, w którym omawiam kwestię gier onimicznych jako modnej strategii 

językowej, jest podsumowaniem moich zainteresowania rolą nazw własnych w (kon)tekstach 

medialnych. Mówiąc o grach onimicznych jako modnej strategii komunikacyjnojęzykowej 

twórców reklam, mam na myśli nie tylko samą obecność nazwy własnej w tekście 

reklamowym, lecz także przemyślany sposób jej osadzenia w komercyjnej wypowiedzi - od 

aktu nadania jej odpowiedniej struktury i określonej funkcji semantycznej, przez tekstowe 
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usytuowanie i semantyczne odniesienia do prezentowanej (narracyjnej bądź opisywanej przez 

lektora) sytuacji, po akt związany z interpretacją tekstu jako koherentną całością wypowiedzi 

reklamowej. W analizie tej wykazałam, że w odmiennym konsytuacyjnym zastawieniu 

(informacyjno-reklamowym i komercyjno-ekonomicznym) wybrane nazwy własne zaczynają 

pełnić nowe funkcje (oprócz prymarnej funkcji perswazyjnej).

Ha. ad. Nowe zjawiska w języku i w kulturze języka
Szkice IIa.7 i IIa.8 interpretacyjnie dopełniają opis problematyki komercyjnego obrazu 

sztuki jako komercyjnego nośnika treści kulturowych. Zebrane przykłady reklam dowodzą, że 

szczególnie modne w ostatnim czasie stały się odwołania do twórczości malarskiej i filmowej, 

konotującej określone treści, wartości, oceny i sądy, zawarte również w rozpowszechnionych 

stereotypach. Odwołania fetyszyzujące wartości tekstów kultury (sztuki) wyzyskuje się jako 

komercyjne nośniki treści reklamowych w sposób bezpośredni, przywołując ich konkretną 

ikono sferę (1), lub też pośredni - jako przywołania tekstowe (2), nasuwające semantyczne 

skojarzenia (tzw. intertekstualność zamierzona). Powyższe odniesienia, filiacje i zmiany 

uznaję za naturalne objawy kulturowych przekształceń, jak i za jeden z niepoprawnych 

etycznie sposobów wyzyskiwania gier komunikacyjnych podczas promocji produktu na linii 

nadawczo-odbiorczej.

W trzech artykułach (por.: IIa.9, IIa.10, Ila.ll) opisuję rozmaite konteksty 

funkcjonalne oraz sposoby prowadzenia gier komunikacyjnych i językowych z odbiorcą, 

odwołujące się do rozmaitych wytworów kultury. W tym ujęciu pojęcie tekst kulturowy 

interpretuję jako przekaz bądź rezultat kontaktu treści i odbiorcy.

Artykuł IIa.9 prezentuje efekty przeprowadzonych przeze mnie zajęć, obywających się 

w ramach przedmiotu kultura języka i praktyczna stylistyka, do których zaliczam stworzone 

przez studentów pedagogiki slogany i dłuższe teksty o charakterze reklam. W tekstach tych 

zastosowano różnego typu gry komunikacyjnojęzykowe przestrzegające zasad kultury języka. 

Wypowiedzi te pozwoliły ustalić stopień opanowania umiejętności i wiedzy językowej 

studentów, zarówno w odniesieniu do kultury języka, jak i tworzenia perswazyjnych tekstów, 

zgodnych z regułami poprawnościowymi. W takim ujęciu gra językowa to nie tylko sposób 

umiejętnej organizacji tekstu, lecz także dowód wrażliwości nadawcy na słowo i świadomości 

nierozerwalnego związku między kulturą, językiem a kulturą języka.

Problematyce wybranych (popularnych) gier komunikacyjnojęzykowych 

interpretowanych w kontekście szeroko rozumianej gry „w kultury”, prowadzonej na 

płaszczyźnie współczesnych tekstów reklamowych, rozpowszechnianych przez media, 
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poświęciłam też artykuł Ila. 10. Opisane w nim problemy, dotyczące mechanizmów oraz sfery 

funkcjonowania gier komunikacyjnojęzykowych w obrębie tekstów reklam, ujęłam w dwa 

bloki tematyczne: 1) gry „w (a)kultury” na płaszczyźnie komunikacyjnejęzykowej (m.in. 

wyzyskanie wieloznaczności semantycznej leksemów, folkloru słownego i paronomazji oraz 

fetyszyzacja wzorów kultury); 2) gry „w (a)kulturę języka”, związane m.in. z 

rozpowszechnianiem wzorców komunikacyjnojęzykowych niezgodnych z zasadami 

poprawności językowej; „zachwaszczające” język ogólny.

Problematykę gier komunikacyjnojęzykowych, pochodzących z serialu komediowego 

Świat według Kiepskich, opisanych w rozdziale trzecim monografii II. 1, rozszerzyłam w 

artykule II.al 1 o wątek związany z grą formą i konwencją językową.

Podejmowane w rozdziale czwartym opracowania II. 1 zagadnienia rozwijające wątki 

interferencji międzyodmianowych języka - modnych gier w pragmatykę codzienności i 

(nie) codziennej komunikacji potocznej, opisałam w sześciu artykułach (por.: IIa.5, IIa.6, IIa.9, 

Ila. 12, Ila. 15 oraz we współautorskim Ila. 16).

Opisowi języka reklam w komunikacji codziennej jako formy społecznego 

porozumienia poświęciłam artykuł Ila.5. Biorąc pod uwagę zabrany materiał analityczny, 

sformułowałam w nim wnioski, że mówienie językiem reklam na poziomie kontaktów 

lokalno-indywidualnych czy familijno-biolektalnych uatrakcyjnia komunikację, a umiejętne 

wpisanie tekstów reklam w kontekst słowny lub sytuacyjny integruje ludzi.

Praktyka komunikacyjnejęzykowa użytkowników języka dowodzi, iż spośród wielu 

stosowanych strategii9 komunikacyjnych szczególnie popularne są odwołania do 

wieloznaczności interpretacyjno-odbiorczej. Efekty tych zabiegów mogą być osiągane między 

innymi dzięki: 1) użyciu odpowiednich konstrukcji wypowiedzeń odwołujących się do 

homofonii leksykalnej (jedna jednostka językowa może być nazwą własną i nazwą pospolitą); 

2) wykorzystaniu tekstów przywołujących frazy potoczne i slangowe, między innymi 

ujmowane w różne formy dialogów, wyznaczających podstawę żartów bilingwalnych, oraz 

sięganie po tematy tabu. Temu zagadnieniu poświęciłam artykuł IIa.6.

9 Strategię komunikacyjną rozumiem jako „świadomie i nieświadomie kierowany przez nadawcę i odbiorcę 
spójny ciąg aktów mowy, za pomocą którego interlokutorzy dążą do osiągnięcia własnych celów 
komunikacyjnych, jak i celów wspólnych” (U. Żydek-Bednarczuk: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy 
tekstu. Kraków 2005. s. 167-168).

Problem komunikowania się jako swoistego sprzężenia komunikacji codziennej 

z komunikacją reklamową, w którym role nadawcy i adresata są wymienne, kontynuowałam 

w postaci szczegółowego omówienia, zawartego w artykule Ila. 12. W tekście tym: 

1) zobrazowałam strategię twórców reklam, polegającą na swoistej modzie imitowania 
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elementów i wzorów zachowań komunikacyjnojęzykowych z „językowego magazynu” 

retoryki codzienności, by stworzyć język bliskości i odnieść komercyjny sukces, oraz 

2) opisałam zjawisko polegające na przywoływaniu w określonych sytuacjach 

komunikacyjnych fraz, wyrażeń czy zwrotów reklamowych - mówieniu reklamami - jako 

wyznaczniku mody w komunikacji codziennej Polaków oraz twórczości językowej 

użytkowników języka.

Wypowiedzi reklamowe nasyca się leksyką komercyjną, tworzącą istotne ogniwo 

kolokacji oraz ciągi semantyczne lub synonimiczne rejestry słów modnych (szczególne 

eksponowanych, wyrażających się w częstotliwości użycia) w tej kulturze konsumpcyjnej. 

Mając na uwadze owe tendencje, przedmiotem przyjętej analizy kolejnego artykułu (Ila. 13) 

uczyniłam sposoby tworzenia reklamowych wypowiedzi, informujących konsumentów o 

atrakcyjnych (prze)cenach, promocjach i korzystnych usługach. Materiał analityczny, 

pochodzący z reklam rozpowszechnianych w mediach podyktował mi wyodrębnienie 

modnych słów w kulturze konsumpcyjnej - cena, okazja, promocja, wyprzedaż (oraz ich 

synonimy). Owe leksemy, wytyczając zakres i charakter ujęć interpretacyjnych, 

wkomponowane w odpowiednie syntaktyczno-semantyczne struktury wypowiedzi (głównie w 

aktyasertywów, ekspresywów, deklaratywów, dyrektywów, komisywów), ilustrują 

nieograniczone możliwości tworzenia perswazyjnych komunikatów, nakłaniających 

odbiorców do zakupu produktu bądź skorzystania z promocyjnej oferty.

Problematykę ekspansywności języka kultury konsumpcyjnej (nawiązującej do 

wątków ją wprowadzających, zawartych w monografii II.2) uszczegółowiłam w poszerzonym 

materiałowo artykule Ila. 14. Ekspansywność języka kultury konsumpcyjnej rozumiem jako 

dążenie do rozszerzenia wpływów w postaci sposobów komercyjnych wypowiedzi 

zachęcających konsumentów do skorzystania z atrakcyjnych ofert i usług. W tekście tym 

odsłaniam mechanizmy powstawania „chwytliwych reklam”, zawierających leksemy 

zaliczane do składników kultury konsumpcyjnej wraz z ich klasyfikacją, i wykazuję, że owe 

wszechobecne ogniwa tekstów reklamach (przybierających najczęściej formy presupozycji 

czy implikatur) umożliwiają manipulację światopoglądem odbiorcy, a zwłaszcza - jego 

systemem wartości.

W szkicu Ila. 15. dokonałam charakterystyki perswazyjno-marketingowego procesu 

translokacji leksyki żargonu uczniowskiego do wypowiedzi reklamowej oraz prezentacji 

mechanizmów kreacyjnych (i ich funkcji) towarzyszących procesom ich przeniesień. 

Omówione przykłady reklam poświadczają, że leksyka socjolektu uczniowskiego 

(młodzieżowego), stanowiąc perswazyjny komponent komunikacyjny współczesnych tekstów 
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kultury, staje się z jednej strony komercyjną formą i próbą dotarcia do konsumenta, aktem 

wywierania wpływu na jego zachowania społeczno-konsumpcyjne, ale z drugiej strony 

potwierdzają, że stosując tego typu zabiegi, deprecjonuje się autoteliczne wartości slangu 

(wynikające z funkcji, jakie pełni on, będąc nieoficjalną odmianą językową).

Język potoczny nazywany mową bytu lub językiem bliskości niesie z sobą podstawowy 

obraz świata zawarty w jej leksyce i frazeologii. Współautorski artykuł Ila. 16 (mój wkład 

autorski wynosi tu 50%, por. Załącznik 7b'. Oświadczenie współautora} obrazuje swoiste dla 

tej odmiany funkcjonalne cechy wraz z odpowiadającym jej subkodem leksykalno- 

semantycznym, które służą perswazyjno-odbiorczej waloryzacji tekstu reklamowego użytego 

w celu zjednania odbiorcy, zyskania jego zaufania i zainteresowania.

Szkic Ila. 17, zatytułowany Komercyjne znaczenie łeksemu sztuka na przykładzie 

wybranych tekstów reklam, zawiera próbę opisu komercjalizacji leksemu sztuka, 

komercjalizacji która wyraża się w rozmaitych kontekstualnych odsłonach reklamowych, a 

także obrazuje intencjonalne działania nadawców reklam przypisujących leksemom nowe 

znaczenia, odmienne od znanych odbiorcom. Efekt ten osiągają między innymi dzięki: 

1) zabiegowi stosowanie zabiegu desemantyzacji leksemów lub 2) kontekstualnemu 

nakładaniu nowego (komercyjnego) znaczenia pojęcia sztuka na klasyczne jego rozumienie.

Odrębnym problemem moich zainteresowań badawczych uczyniłam wybrane teksty 

kultury jako nośniki aktów deprecjacji wartości językowych i kulturowych (por. dwa artykuły 

- Ila. 18 i Ila. 19). Dokonując ich prezentacji, wzięłam pod uwagę fakt, że wszystkie typy 

deprecjacji propagowane w różnych tekstach kultury i ich retoryka przekładają się na nową 

jakość języka - (anty)jakość: dewaluację słów, mieszanie stylów, brak dbałości o kulturę 

języka czy wręcz akty ignorancji. Wybrane do analizy teksty kultury nie tylko propagują 

nowy (odmienny) model tekstotwórczego porozumienia na linii nadawca - odbiorca, lecz 

także rozpowszechniają nowe dla polszczyzny nawyki językowe. Owe zjawiska opisałam, 

opierając się na materiale analitycznym pochodzącym z popularnego w latach 2007-2010 

tekstu kultury Wlatcy móch (animacji fdmowej i jej prototypu w postaci komiksu), uznanego 

za kultowy przez młodzież, kształtującego obraz ponowoczesnej kultury i nowy typ 

przyzwyczajeń językowych.

III. Język w przestrzeni edukacyjnej

W obszarze zainteresowań wpisanych do III nadrzędnego cyklu tematycznego Język 

w przestrzeni edukacyjnej powstały 22 artykuły (12 z nich mojego autorstwa; współautorskich 

- 10). Publikacje współautorskie (we wszystkich mój udział wynosi 50%; por. Załącznik 7b~.
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Oświadczenie współautora) są efektem realizacji zespołowych (dwuosobowych) projektów 

badawczych. Współpraca w zespole pozwala na wielostronną analizę problemów 

badawczych, stwarza możliwość alternatywnych prób ich rozwiązywania oraz powstania 

nowych, również oryginalnych (autorskich) ujęć syntetycznych. Kumulujące się możliwości 

współpracy zespołowej przekładają się na jakość i wartość naukowych odkryć.

Miejsce zatrudnienia (Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki 

Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej), specyfika realizowanych tam badań, jak również 

prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne profilują w pewnym zakresie moje 

zainteresowania badawcze, odnoszące się do wybranych zagadnień lingwistyki edukacyjnej, 

koncentrują się wokół trzech głównych tematów: wpływu mediów i kultury konsumpcyjnej 

na zachowania komunikacyjne i językowe uczniów, językowego obrazu świata i wartości 

środowisk szkolnych (w tym socjolektu uczniowskiego) oraz sposobów stymulowania 

aktywności twórczej ucznia dzięki wykorzystaniu tekstów literackich i tekstów kultury.

IILl.Wpływ mediów i kultury masowej (tekstów kultury) na zachowania 
komunikacyjne i językowe uczniów

Osobną dziedzinę moich zainteresowań badawczych stanowi wpływ mediów i kultury 

konsumpcyjnej na zachowania komunikacyjne i językowe uczniów. W tej części mieści się 9 

szkiców: 4 artykuły mojego autorstwa (III. 1, III.2, III.3, III.4) oraz 5 artykułów 

współautorskich (III. 14, III. 15, III. 19, III.20, III.22).

W artykule III. 1 opisałam zjawisko wulgaryzacji języka w środowiskowej 

nieoficjalnej komunikacji szkolnej w kontekście współczesnych wyzwań dla nauczyciela i 

edukacji, natomiast kwestię uczniowskiej etykiety językowej w środowiskach szkolnych i 

pozaszkolnych naświetliłam w artykule III.2. W kontekście edukacyjnych wyzwań i zagrożeń 

omówiłam też kwestię języka mediów kształtujących złe nawyki i zachowania 

komunikacyjno językowe młodzieży (artykuł III.3). We współautorskim tekście 

(Nie)codziemia kultura (111.15) w sferze naszych zainteresowań opisowo-analitycznych 

sytuują się: kultura językowa młodzieży, kultura żywego słowa, slangi wybranych subkultur, 

a także „kultura języka” upowszechniana w mediach.

Zagadnienie odbioru przez ucznia tekstów reklam komercjalizujących obraz sztuki 

zawarłam w szkicu III.4, którego uzupełnienie treściowe i materiałowe stanowi współautorski 

szkic III.22 omawiający kwestię perswazyjnej trawestacji znanych dzieł sztuki w reklamie, a 

także zawierający sugestie przygotowania uczniów do jej odbioru.
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Równolegle zainteresowałam się też zjawiskiem oddziaływania reklamy na język i 

gusty małych odbiorców. Moje rozważania dotyczące tej problematyki znajdują wyraz w 

trzech współautorskich artykułach. W pierwszym (III. 14) interpretujemy reklamę jako nośnik 

treści(¿0kulturalnych i (a)kulturowych, w drugim (III. 19) opisujemy perswazyjny obraz 

akcesoriów szkolnych w tekstach reklam, w trzecim zaś (III.20) - odsłaniamy perswazyjne 

sposoby „kuszenia” i „uwodzenia” dzieci i dorosłych odbiorców reklam i słodyczy.

IIL2. Językowy obraz świata i wartości w środowiskach szkolnych
Istotny nurt w moich penetracjach badawczych zajmują interpretacje związane ze 

uczniowskimi sposobami konceptualizacji świata, które należy łączyć z metodologią badań 

kognitywnych, a szczególnie z teorią językowego obrazu świata (są to językowe obrazy 

rozumienia i tworzenia pojęć odnoszonych do wartości). Ów problem opisałam w artykułach 

III.5 (omawiającym próby wartościowania pojęcia rodzina na przykładzie definicji 

tworzonych przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym), III.6 (prezentującym językowy obraz 

wychowania obywatelskiego i pojęć pokrewnych, stworzony na podstawie wypowiedzi 

uczniów szkół średnich). Z kolei problem językowego obrazu szkoły w wypowiedziach 

uczniów stał się przyczynkiem do powstania współautorskiego artykułu III. 13.

Odrębnym zagadnieniem badawczym mieszczącym się tematycznie w obszarze 

językowego obrazu świata i wartości w środowiskach szkolnych jest socjolekt uczniowski. Tę 

problematykę poruszyłyśmy w 3 współautorskich artykułach.

W artykule 111.16 dowiodłyśmy, że nieoficjalne słownictwo uczniowskie jest wyrazem 

twórczej postawy językowej, obrazującej poziom nabytych kompetencji 

komunikacyj noj ęzykowych.

W szkicu III. 18 opisałyśmy przezwiska uczniowskie powstałe w akcie grupowego 

przezywania. Twory te interpretujemy tu jako formę ekspresywnego nazywania, 

wartościowania, ujmowania i klasyfikowania czy próbę indywidualizowania 

nadawcy/odbiorcy komunikatu oraz jako sposób zastępowania wyeksploatowanych form 

(pozbawionych natężenia ekspresywnego) innowacjami oryginalnymi i nastawionymi na 

akceptację środowiskową.

W analizie neologizmów strukturalnych intensywnie kreowanych przez młodzież 

(zarówno w warstwie apelatywnej, jak i antroponimicznej), opisanej w artykule III. 17, 

wykazałyśmy dobór modelowych formantów, popularność pewnych konstrukcji 

słowotwórczych i serii synonimicznych oraz inne zabiegi morfologiczne, które przekonują, że 

uczniowie język traktują jako tworzywo służące cyklicznemu oswajaniu i kontestacji zastanej 
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rzeczywistości szkolnej, a także jako grę językową atrakcyjną dla uczestników zdarzenia 

komunikacyjnego -interpersonalnej wymiany poglądów czy indywidualnego wartościowania.

III.3. Teksty literackie i teksty kultury jako stymulatory aktywności twórczej 
ucznia

Kolejnym polem moich zainteresowań badawczych są sposoby stymulowania 

aktywności twórczej (językowej) ucznia dzięki stosowaniu w dydaktyce (praktyce 

pedagogicznej) tekstów literackich i tekstów kultury. Owe zainteresowania przełożyły się na 

powstanie 6 integralnych szkiców opublikowanych jako rozdziały monografii, opisujących 

efekty badań (głównie metodą eksperymentu przeprowadzonego wedle autorskiego 

konceptu), jakie przeprowadziłam.

W artykule III.7, uwzględniając liczne walory twórczości Małgorzaty Musierowicz, 

odsłoniłam literacką kreację modelu rodziny - panujących w niej relacji (więzi) oraz 

dominującej aksjologii (wskazówek istotnych w dobie kryzysu wzorców i wartości).

Wiedzę na temat istoty intencjonalnej pracy z tekstem, odgrywającym istotną rolę w 

kształceniu sprawności językowej uczniów, poszerzam w szkicu III.8. Swoje uwagi i 

spostrzeżenia, związane z umiejętnością zainteresowania uczniów lekturą oraz baśnią jako 

gatunkiem literackim, łączę z wyzwalaniem dziecięcej aktywności twórczej, odnosząc tę 

aktywność wprost do praktyki pedagogicznej - warsztatu pracy nauczyciela polonisty.

Problem znaczenia literatury jako źródła wzbogacania zasobu leksykalnego dziecka w 

edukacji przedszkolnej rozwinęłam w tekście III.9. W szkicu tym dokonałam prezentacji 

wyników badań prowadzonych metodą eksperymentu nad słownictwem dzieci w wieku 

przedszkolnym (od 3. do 6. roku życia), na postawie którego stwierdziłam, że literatura nadal 

(w dobie globalizacji, analfabetyzmu funkcjonalnego i kryzysu czytelnictwa) w istotny 

sposób oddziałuje na rozwój małego dziecka i równolegle do jej walorów edukacyjnych oraz 

zabawowych wpływa na stopień przyswajania wyrazów, a tym samym - na poszerzanie 

zasobu leksykalnego. Ową wiedzę należy uwzględniać w praktyce edukacyjnej, stwarzając 

jak najwięcej okazji do stymulowania rozwoju dziecka za pomocą tekstu literackiego podczas 

realizacji treści zawartych w podstawie programowej. Podobne wnioski formułuję też w 

szkicu III. 10, omawiającym sposoby wykorzystania baśni jako twórczego tekstu w procesie 

stymulowania i profilowania spontanicznej aktywności dzieci w sferze języka.

W tekście III. 11 pogłębiłam wiedzę na temat edukacyjnych i ogólnorozwojowych 

wartości literatury w dobie globalizacji. Zaprezentowane tu badania potwierdziły tezę, że 

warunki środowiskowe determinują kształtowanie właściwych potrzeb czytelniczych, a 
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literatura wzbogaca zasób słownictwa dzieci, rozwija dziecięcy świat wewnętrzny, „tworząc 

pomosty” kształtujące wrażliwość poznawczą, estetyczną, kulturową i aksjologiczną.

Próbę odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu, w jaki sposób i w jakiej formie 

odpowiednio spreparowane działania dydaktyczne mogą aktywizować język ucznia, i jak ta 

aktywność przekłada się w praktyce pedagogicznej na efekty kreatywnego działania 

nauczyciela i ucznia, zawarłam w tekście III. 12. W artykule tym opisuję wyniki mojego 

eksperymentu (przeprowadzonego metodą mieszaną, opartego na autorskim projekcie 

badawczym), które dowodzą, że zorganizowane czynności nauczyciela, pobudzające 

spontaniczne wypowiedzi ucznia, wdrażają go do umiejętnej interpretacji dzieł plastycznych, 

a dzięki twórczości prozatorskiej i poetyckiej ćwiczą wyobraźnię trwałą.

Odrębny charakter ma współautorski artykuł III.21, wpisujący się w 

treścipamiątkowej monografii Z przeszłości i -współczesności kształcenia pedagogicznego w 

Cieszynie. W szkicu tym opisujemy podyplomowe studia humanistyczne i dwuspecjalizacyjne 

studia polonistyczno-pedagogiczne w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego - ich wartość 

dla studentów i przydatność w praktyce edukacyjnej.

5. Prace organizacyjne i popularyzujące naukę

5.1. Praca organizacyjna
W okresie mojego zatrudnienia byłam dwukrotnie współorganizatorem konferencji 

naukowej. Przed otrzymaniem stopnia doktora pełniłam funkcję sekretarza Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych 

i kulturowych (Cieszyn 15-16.12.1999 r ), po doktoracie z kolei byłam sekretarzem 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjność w praktyce pedagogicznej (Cieszyn 

16.04. 2015r.)

Byłam też członkiem Komitetu Organizacyjnego VII Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej EdukacjaXXI wieku (Zakopane, 21-23.10.2009 r.).

Ośmiokrotnie pracowałam w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w charakterze 

sekretarza (studia stacjonarne, niestacjonarne I. i II. stopnia), a w roku akademickim 

2015/2016 pełniłam funkcję przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej (studia niestacjonarne 

I stopnia).

W dwóch kadencjach (2010-2014 i 2014-2016) byłam przedstawicielem 

pracowników niesamodzielnych w Radzie Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
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5.2. Działalność popularyzatorska
Od roku 1999 jestem członkiem (początkowo skarbnikiem, obecnie sekretarzem) 

Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W ramach działalności Cieszyńskiego Oddziału 

TMJP i popularyzowania nauki corocznie wygłaszam referaty dla uczniów cieszyńskich 

gimnazjum i liceum. Kilkanaście z nich jest spójnych tematycznie z moimi zainteresowaniami 

badawczymi (por. np.: Funkcja dydaktyczna nazw własnych w literaturze dziecięco- 

młodzieżowej - 27.11.2001 r.; Kompetencje językowe w aspekcie globalizacji - 

24.10.2005 r., Milczenie komunikacyjne jako reaktywny akt nowy - 21.11.2006 r.; 

Ekspansywność języka kultury konsumpcyjnej na przykładzie tekstów - 15.11.2012 r.; Nazwa 

własna jako ponowoczesny nośnik wartościowania 14.05.2014 r.; Nazwy własne 

w komunikacji społecznej literackiej i medialnej 15.04.2015 r ).

Moja działalność popularyzatorska wiąże się też ze środowiskiem lokalnym (moimi 

działaniami popularyzującymi naukę i wiedzę w miejscu zamieszkania). Od roku 2014 jestem 

koordynatorem współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Szkołą Podstawową nr 3 w 

Pszowie. W ramach tej współpracy, wspólnie ze studentami pedagogiki dwukrotnie 

zorganizowałam dla uczniów SP 3 Dzień Dziecka (raz pod hasłem Dzień Dziecka w różnych 

kulturach, kolejnym razem - Bajkowy Dzień Dziecka). Zorganizowałam też warsztaty 

komunikacyjne dla tych uczniów oraz wycieczkę dydaktyczną do Cieszyna, połączoną ze 

zwiedzaniem kampusu UŚ (marzec, 2016 r.).

W ramach mojej działalności popularyzatorskiej w środowisku lokalnym wzięłam też 

udział w dwóch projektach unijnych wpisanych w Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, których beneficjentem była 

Gmina Miasto Pszów. Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie. Do projektów tych 

przygotowałam autorskie programy, por.:
1) projekt nr WND-POKL.09.01.02-24-250/09 Moja pasja, moją szansą na sukces-, Zadanie 1: Kółko 
teatralne Szkoły Podstawowej nr 3 (rok szkolny 2011/2012, 2012/2013);
2) projekt nr WND-POKL.09.01.02-24-105/13 Pówne szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w 
Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie', Warsztaty literackie dla uczniów 
zdolnych'. Zadanie 4: Zajęcia teatralno-literackie oraz korygowanie zaburzeń mowy przy wsparciu 
ICT (rok szkolny 2014/2015, 2015/2016).

Efektem realizacji projektu nr 1 było zajęcie przez uczniów uczestniczących w 

prowadzonych przeze mnie warsztatach drugiego miejsca na XI Regionalnym Przeglądzie 

Teatrów Dziecięcych „Scenka”. Organizatorem konkursu było Industrialne Centrum Kultury 

w Rybniku-Niewiadomiu.

Działania związane z realizacją projektu nr 2 wyrażają się w zredagowanym przeze 

mnie opracowaniu Poezja malowana słowem i wyobraźnią (ISBN 978-83-60551-62- 
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2,Cieszyn-Ustroń 2015, ss. 98), opatrzonym recenzją wydawniczą oraz Wstępem i 

Komentarzem metodycznym dla nauczycieli mojego autorstwa. Do popularno-naukowych 

opracowań mogę też zaliczyć zainicjowane wcześniej opracowanie Teksty uczniów malowane 

słowemi wyobraźnią (ISBN 978-83-60551-35-6, Cieszyn 2011, ss. 72).

W ramach popularyzacji nauki prowadziłam też (25.10.2008 r.) warsztaty literackie 

podczas XVI Zjazdu Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej „Edukacja 

początkowa przyjaźnie wspomagająca”.

Byłam też (26.03.2009 r.) przewodniczącą jury w gminnym konkursie recytatorskim 

organizowanym przez Szkołę Podstawowąim. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, a 

wcześniej (w czerwcu 2008 r.) w placówce tej byłam współorganizatorem trzydniowego 

pleneru plastycznego dla dzieci.

6. Praca w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych
Od roku 2011 jestem członkiem Rady Redakcyjnej Cieszyńskiego Almanachu 

Pedagogicznego (do tej pory ukazały się 4 numery czasopisma). Od roku 2015 jestem też 

członkiem Rady Językowej Naukowego Wydawnictwa PTF „Chowanna”.

7. Działalność dydaktyczna
W ramach obowiązków dydaktycznych prowadziłam na studiach licencjackich, 

magisterskich i podyplomowych ćwiczenia (od 1999r.) i wykłady (od 2005r.) 

z następujących przedmiotów:
Gramatyka opisowa języka polskiego
Komunikacja interpersonalna z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kultura języka polskiego
Kultura języka polskiego i praktyczna stylistyka
Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Literatura, teatr i film dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Metodyka nauczania języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej
Podstawy nauczania języka polskiego
Praktyczna stylistyka
Seminaria licencjackie i magisterskie
Teatr i film dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Warsztat literacko-teatralny
Zajęcia konwersatoryjne: fakultet: teatr dla dzieci

Moja praca dydaktyczna została wysoko oceniana przez kierownika zakładu, 

dyrektora Instytutu i w ankietach studentów (4,74 - 4,94)10.

1" Średnie podane od uzyskanej jako najniższa i najwyższa na przestrzeni pięciu lat.
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Pełniłam również funkcję promotora i recenzenta prac magisterskich oraz 

licencjackich. Wypromowałam autorów ponad 50 prac magisterskich, ponad 20 prac 

licencjackich, ponad 30 prac dyplomowych; recenzowałam ponad 100 prac wymienionych 

typów.

Podczas pracy zawodowej w Instytucie Nauk o Edukacji odbyłam staż naukowy na 

Uniwersytecie w Ostrawie (Filologicka Fakulta, Katedra Slavistiky), gdzie w ramach 

programu LLP Erasmus+ prowadziłam cykl wykładów z kultury języka polskiego i stylistyki 

dla studentów stopnia magisterskiego (semestr letni roku akademickiego 9.02.-15.05; rok 

akademicki 2014/2015).

Pełniłam też wielokrotnie obowiązki opiekuna studentów pedagogiki oraz opiekuna 

praktyk pedagogicznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia).

Jestem promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej Grażyny Leśniczak 

(Wychowanie estetyczne w przedszkolu - założenia i realizacja na przykładzie przedszkoli 

bytomskich, wszczęcie przewodu 18 września 2013r.; planowana obrona - listopad 2017r.).

Dwukrotnie aplikowałam (raz jako kierownik projektu, raz w charakterze wykonawcy) 

o granty badawcze NCN, OPUS (por.: Dziecięcy twórczy tekst literacki w komunikacji 

szkolnej, nr identyfikacyjny 253962; Językowy obraz świata w komunikacji literackiej 

uczniów klas IV- VI, nr identyfikacyjny 292631).

8. Nagrody
Za działalność naukowo-dydaktyczną otrzymałam Nagrodę Indywidualną II stopnia 

JM UŚ w 2011 roku.

Za działalność dydaktyczną (popularyzowanie wiedzy i sukcesy odnoszone w pracy z 

uczniem) otrzymam nagrodę Burmistrza Miasta Pszów w 2016 roku.

9. Plany naukowe na najbliższą przyszłość
Gromadząc zasób nazwisk mieszkańców Cieszyna z XIX wieku, założyłam, że 

słownik stanowić będzie podstawę integralnego, naukowego opracowania (syntezy), w 

którym wyeksponowane zostaną swoiste dla Śląska Cieszyńskiego determinanty historyczne, 

kulturowe, społeczne i językowe, przejawiające się w procesach ostatecznego kształtowania 

się systemu onimicznego. Owa analiza nazwisk jest przedmiotem finalizowanej przeze mnie 

monografii Obraz językowo-etniczno-kulturowych stosunków pogranicza w odapelatywnych 

nazwiskach cieszyńskich XIX wieku, składającej się z trzech rozdziałów: I. Historyczno- 

językowe uwarunkowania stabilizacji nazwiska w XIX wieku a determinanty kształtowania 

składników miejskiego systemu antroponimicznego, II. Świat wartości w 
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dziewiętnastowiecznym zasobie nazwisk; III. Swoistość antroponimii Cieszyna na tle 

zróżnicowań regionalnych.

W najbliższym czasie planuję również wydanie monografii Imiona mieszkańców 

Cieszyna XIX wieku. Regionalna analiza konfrontatywna. W tym celu zebrałam niezbędny 

materiał, dokonałam jego wewnętrznej klasyfikacji (na tle innych regionalnych syntez) 

oraz opracowania statystycznego.


