Studencko - doktorancka konferencja naukowa

„Męskość i kobiecość w języku”
25 lutego 2008 (poniedziałek)
10.00 – otwarcie konferencji
mgr Sebastian Wasiuta (UMCS),
Chłop i baba w polskich przysłowiach i bajkach ludowych

25-26.02.2008

mgr Anna Piechnik (UJ),
„Abłoź jes chłop, abłoź baba” – wartościowanie
męskości i kobiecości w ludowej leksyce ekspresywnej
(na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)
Joanna Maraszek (PWSZ Wałbrzych),
Asymetria semantyczna konstrukcji typu
„męska rozmowa” – „babskie gadanie”
11.30 – 12.00 – przerwa na kawę
Marta Krasowska (KUL),
Dziad i baba w polszczyźnie
Karolina Łodejska (KUL),
„Kawalerze gładki, nie kochaj mężatki...”
O pannach i kawalerach w polszczyźnie dawniej i dziś
Monika Gryboś (UMCS),
O męskości językiem „wszystkich dzieci, które nasze są”.
Na podstawie materiału językowego
13.00 – dyskusja
14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa

26 lutego 2008 (wtorek)
10.00 – rozpoczęcie obrad
Monika Noworol (UR),
Językowy obraz kobiety w reklamie telewizyjnej
Emilia Wronka (UMCS), Metroseksualizm – nowy model mężczyzny promowany w męskiej prasie i reklamie

Zuzanna Kobos (UŁ),
Standardowy mężczyzna w standardach
języka słoweńskiego

mgr Karolina Legucka (UKSW), "Bo czysta skóra
to męska rzecz" – męskość w tekstach o kosmetykach

mgr Anna Stefan (UŁ),
Eufemistycznie o kobiecie – przykład polski i słoweński

Ewelina Buca, Justyna Bandrowska (PWSZ Wałbrzych),
„Prawdziwy mężczyzna” w oczach studentów i studentek
(sprawozdanie z badań ankietowych)

mgr Magdalena Rogus (UW),
Czy język węgierski jest androcentryczny?

11.30 – 12.00– przerwa na kawę

16.00 – 16.30 przerwa na kawę

Anna Boruch (UMCS),
Sekretarka i szef w dowcipach i ogłoszeniach o pracę

mgr Katarzyna Lesicz (UW),
Język krytyka twórczości kobiecej –
teksty publicystyczne Teodora Jeske-Choińskiego

Anna Niepytalska , Aleksandra Przesmycka (UW),
Przejawy grzeczności językowej w rozmowach
mężczyzn i kobiet na wybranych forach internetowych

Katarzyna Banul (UKSW),
Gatunek literacki a płeć

Kamila Kaczmarczyk (UWr),
Gender mainstreaming po polsku. Przejawy seksizmu
językowego w polskich tekstach użytkowych

17.15 – dyskusja

13.00 – dyskusja
14.00– 15.00 – przerwa obiadowa
Justyna Fruzińska (UŁ),
Konstrukcje męskości w literaturze amerykańskiej:
Hemingway, Carver, Crane

Zapraszamy
do sali kinowej
(sala nr 225 w łączniku)

Przemysław Kaliszuk (UMCS),
Męskość i kobiecość w felietonistyce Stanisława Lema
Łucja Oś (KUL),
Językowy obraz macierzyństwa w „Polce” i „Europejce”
Manueli Gretkowskiej
Daria Podbielkowska (UKSW),
Kobieta w tekstach muzyki rockowej
16.15 – dyskusja
17.00 – zakończenie konferencji

