Program WAD Puszczykowo k. Poznania
26-28 listopada 2014
środa, 26 XI:
14.00-15.00 obiad w ośrodku
15.00 – 19.30 wykłady plenarne
15.00- 16.30 wykład prof. Anny Duszak, „"Lingwistyczna analiza tekstu a analiza dyskursu
w badaniach komunikacji akademickiej", dyskusja
16.30-17.00 kawa
17.00-18.30 Wykład prof. Marka Czyżewskiego, „Obrachunek z przeszłością i samym sobą.
Dyskurs elit symbolicznych w Polsce 1945-2014”, dyskusja
19.00-20.00 kolacja w ośrodku

czwartek, 27 XI :
8.00-9.00 śniadanie w ośrodku
9.00-10.30: obrady plenarne - analiza tekstu List otwarty kulturoznawców i badaczy
kultury do Ministry Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Leny KolarskiejBobińskiej, 17 luty, 2014
http://wyborcza.pl/1,95892,15472249,List_otwarty_naukowcow_do_minister_nauki_i_szkoln
ictwa.html#TRrelSST#ixzz38U4ksj6o, wprowadzenie prof. A. Duszak
10.30 – 11.30: obrady plenarne – prezentacja wybranych tekstów
„uniwersyteckich” z poprzednich dekad (np. ze zbioru „Humanistyka polska
w latach 1945-1990”); omówienie kwestii – w jakiej formule problematyka
uniwersytecka ma być dalej opracowywana w projekcie, czy powstanie nowa podgrupa itd.
11.30-12.00 kawa
12.00-14.00 podgrupy, prezentacje wybranych analiz i analiza nowych materiałów
- 1-sza godzina krótką prezentację gotowej analizy i dyskusja wokół tej analizy
- 2-ga godzina osoba/osoby proponujące materiały mają do 10 minut na ogólne przedstawienie
swojego sposobu analizy
- potem następuje runda dookoła, ale dyskusja nie polega na zgłaszaniu takich
czy innych obserwacji (to już przerabialiśmy i ta formuła się chyba już wyczerpała),
lecz na tym, że każdy, kto ma ochotę zabiera głos na parę minut i mówi o tym
jak on/ona analizowałby/łaby ten materiał.
UWAGA DODATKOWA: podgrupy mają jeszcze czas na obrady w godzinach 16.00-19.00.
Wtedy będzie można dokończyć sprawy omawiane w godz. 12.00-14.00, ale także przejść do omówienia tego, co
zostało w danej podgrupie do tej pory zrobione, co dalej ma być robione, co dana podgrupa proponuje do książki
projektowej, itd.

Podgrupa
Swój-Obcy-Inny

Kościół – Państwo

Nowy materiał do podgrupowej analizy
Andrzej Romanowski, Polska,Ruś i racja stanu,
GW 25 08 2014,
http://wyborcza.pl/1,75968,16529003,Polska__
Rus_i_racja_stanu.html#ixzz3Hc5ltyAn
polemika M. Czecha
http://wyborcza.pl/1,75968,16548121,Pomiesz
anie_z_poplataniem.html#ixzz3Hc60iXzC
polemika W. Maziarskiego
http://wyborcza.pl/1,75968,16541700,Czy_spr
zeciw_wobec_agresji_Kremla_to_antyrosyjsko
sc_.html#ixzz3Hc6cygwX
(wprowadzenie Krzysztof Podemski, IS
UAM)
B. Polak, PPG UAM Nauczanie Jasnogórskie Śluby Narodu
hierarchów polskiego kościoła wobec http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4192
przemian
politycznych
i Jest też umieszczony na naszym portalu.
cywilizacyjnych 1945-2013
(wprowadzenie Tomasz Polak, PPG UAM)
Prezentacja przygotowanej analizy
Grzegorz Kowalski, ILS UW
Obraz Brytyjczyków i Polaków na
Wyspach w dyskursie tabloidu Fakt.
Etnonimy i dyskryminacja przez
kolokację.

Polityka/media

Agnieszka Kampka, WNH SGGW
11 listopada w głównych wydaniach
wiadomości przed i po przełomie
1989 roku – analiza multimodalna

Formy pamięci o Auschwitz w polskim
dyskursie publicznym materiały archiwalne w
.pdf [doślemy]
(wprowadzenie Paweł Greń, Michał Otrocki),
WNSiD DSW

Postkolonializm

Magdalena Nowicka, Alicja
Raciniewska Perspektywa
postkolonialna w analizie dyskursu
modowego – dwa spojrzenia
Natalia Krzyżanowska „Dlaczego
naprawdę zaatakowano lekarza”próba rekonstrukcji aktorów
społecznych dyskursu w tzw. sprawie
Chazana

Z powodu nieobecności większości
uczestników podgrupy jej członkinie dołączą
wg uznania do innych

Gender

Wiedza

Magdalena Gajewska „Nie zabijasz
nie będziesz dyrektorem”
Magdalena Steciąg Retoryka
wspólnotowa w orędziu Adama
Wajraka To, co złe, polegnie nad
Rospudą – próba zakresowej
identyfikacji „my” w publicystyce
ekologicznej

Analiza wybranych publikacji Naszego
Dziennika oraz do wspólnej analizy 2 wywiady
(Newsweek i Wprost) z rodzicami w tzw.
'sprawie Chazana'"
(wprowadzenie Natalia Krzyżanowska, UEP,
Orebro Univ.)
Marcin Rotkiewicz, Zastrzyk Strachu,
„Polityka“ 2012 nr 31, s. 27-29.
Maria Majewska, Szczepionkowa polemika.
Zastrzyki kalectwa, racjonalny strach,
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka
/1529867,1,szczepionkowa-polemika.read
(wprowadzenie Karol Franczak, IS UŁ)

14.00-16.00 – obiad, spacer
16.00-19.00 podgrupy, , ciąg dalszy analizy nowych materiałów, poza tym: co zrobiono, co
się robi, co zostanie zrobione w poszczególnych fazach do końca grantu
Kawa w przerwie
19.00-20.00 kolacja w ośrodku
Wieczorem: ognisko w ośrodku

piątek, 28 XI:
8.00-9.00, śniadanie w ośrodku
9.00-10.30: obrady plenarne, demonstracja nowych możliwości naszego portalu
10.30-11.00 kawa
11.00-13.30: obrady plenarne, prezentacja dotychczasowego dorobku i oraz planów
podgrup na następne miesiące
13.30- obiad w ośrodku.
15.00-17.00: podsumowująco-planujące zebranie Głównych Wykonawców (ewentualnie z
szefami podgrup)

