
Przez dwa wiosenne dni 4–5 kwietnia 2016 

roku trwa o ósme spotkanie cyklu konferen-

cyjnego „Wspó czesne media”, zorganizowane-

go przez Zak ad Dziennikarstwa Wydzia u Poli-

tologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej 

w Lublinie. Ju  od dziewi ciu lat lubelska kon-

ferencja jest sta ym miejscem spotka  badaczy 

z ca ej Polski. Pok osiem corocznych konferen-

cji staj  si  nie tylko czytane tomy artyku ów, 

ale tak e naukowo-badawcze przyja nie. Obok 

o ywionych dyskusji to w a nie niezwyk a, nie-

mal e rodzinna atmosfera charakteryzuje lubel-

skie spotkania medioznawcze.

Referaty wyg oszone podczas poprzednich 

sympozjów sta y si  podstaw  sze ciu publika-

cji wydanych nak adem Wydawnictwa Uniwer-

sytetu Marii Curie-Sk odowskiej. S  to: Wspó -

czesne media – status, aksjologia, funkcjono-

wanie; Wspó czesne media – wolne media?; 

Wspó czesne media – kryzys w mediach; Wspó -

czesne media – j zyk mediów; Wspó czesne me-

dia. Warto ci w mediach – warto ci mediów; 

Wspó czesne media – medialny obraz. Obecnie 

dobiega ko ca proces wydawniczy tomu ze spo-

tkania w 2015 roku. Na drug  po ow  2016 roku 

zapowiedziano wydanie tomu Wspó czesne me-

dia – media informacyjne.

Wed ug zapowiedzi organizatorów, w 2016 

roku uka e si  tak e publikacja z tegorocznej 

konferencji zatytu owanej „Wspó czesne media 

– gatunki w mediach”. Nie bez przyczyny tema-

tyk  ostatniego konwersatorium skoncentrowa-

no wokó  zagadnie  genologicznych. Organiza-

torzy cyklu medioznawczych spotka  „Wspó -

czesne media” wpisali tegoroczne sympozjum 

w przypadaj cy na 2016 rok Jubileusz XL-lecia 

pracy naukowej profesor Marii Wojtak, wybit-

nej j zykoznawczyni i genolog. Chcieli w ten 

sposób wyrazi  uznanie dla zas ug Pani Profesor 

i jej wk adu w rozwój polskiej nauki. Uroczy-

sto ci jubileuszowe, które odby y si  podczas 

konferencji, skupi y rodowisko akademickie 

UMCS, m.in. w adze rektorskie Uniwersytetu, 

w adze dzieka skie Wydzia u Politologii i Wy-

dzia u Humanistycznego, kierownictwo i pra-

cowników Zak adu Dziennikarstwa oraz Insty-

tutu Filologii Polskiej.

Konferencj  podzielono na uroczysto ci ju-

bileuszowe i towarzysz ce im wydarzenia oko-

liczno ciowe oraz cz  merytoryczn . O wadze 

tegorocznego spotkania wiadczy jego frekwen-

cyjny sukces. W konferencji wzi o udzia  ponad 

stu go ci, a spo ród nich blisko 90 uczestników 

z 16 o rodków naukowo-badawczych wyst pi o 

z referatami. 

Jubileuszowe uroczysto ci otworzy  Jego 

MagniÞ cencja Rektor UMCS prof. dr hab. Sta-

nis aw Micha owski. Wyg oszono okoliczno-

ciowe przemówienia, podzi kowania i gratulacje. 

Sylwetk  Jubilatki przedstawi a prof. dr hab. Ma -

gorzata Kita z Uniwersytetu l skiego. Przed-

stawiciele ró nych o rodków akademickich 
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odczytywali adresy gratulacyjne i yczenia. 

Podkre lano w nich dokonania lubelskiej j zy-

koznawczyni i medioznawczyni. Przypomnia-

no, e Maria Wojtak to autorka blisko 300 prac 

naukowych, w ród których znajduj  si  tak e 

publikacje dotycz ce mediów (Gatunki pra-

sowe; Analiza gatunków prasowych. Podr cz-

nik dla studentów dziennikarstwa i kierunków 

pokrewnych; G osy z tera niejszo ci. O j zyku 

wspó czesnej polskiej prasy czy ostatnia pu-

blikacja z 2015 roku Roz o one gazety. Studia 

z zakresu prasowego dyskursu, j zyka i stylu). 

Wszystkie ksi ki nale  do kanonu literatury 

medioznawczej.

W okoliczno ciowych listach wspominano 

równie  zainteresowania naukowe profesor Ma-

rii Wojtak, które koncentruj  si  nie tylko wo-

kó  genologii dziennikarskiej i prasoznawstwa, 

ale tak e tekstologii, stylistyki badanej w uj ciu 

teoretycznym, praktycznym i historycznym, hi-

storii j zyka, kultury j zyka czy dyskursologii. 

Uczestnicy konferencji przypomnieli nagrody 

i wyró nienia przyznawane Jubilatce oraz pod-

kre lili jej udzia  w pracach wa nych dla ro-

dowiska naukowego, instytucji i towarzystw 

naukowych, takich jak Towarzystwo Mi o ni-

ków J zyka Polskiego, Lubelskie Towarzystwo 

Naukowe, Komisja Stylistyczna PAN, Zespó  

J zyka Prawnego i Zespó  J zyka Religijnego 

przy Radzie J zyka Polskiego, Centralna Ko-

misja do Spraw Stopni i Tytu ów, Komitet J -

zykoznawstwa przy PAN. Jak podkre la a dr 

hab. Danuta K pa-Figura, organizatorka cyklu 

konferencji „Wspó czesne media”, wpisanie 

konwersatorium „Gatunki w mediach” w uro-

czysto ci jubileuszowe profesor Marii Wojtak to 

przede wszystkim docenienie jej prekursorskich 

bada , daleko wykraczaj cych poza problema-

tyk  genologii medialnej i lingwistycznej oraz 

poza polsk  my l genologiczn . Sama Jubilatka 

przyzna a natomiast, e najbardziej sobie ceni 

prac  dydaktyczn , która jest dla niej ród em  

wielu twórczych inspiracji. 

Po jubileuszowych uroczysto ciach roz-

pocz a si  merytoryczna cz  konferencji. 

Obrady podzielono na dwa dni – dwie cz ci 

plenarne i siedem sekcji. Pierwszego dnia ob-

radom plenarnym przewodniczyli prof. Ma go-

rzata Karwatowska i prof. W odzimierz Mich. 

Dr Grzegorz Ptaszek z Akademii Górniczo-

-Hutniczej przedstawi  w swoim wyst pieniu 

Wk ad prof. Marii Wojtak w rozwój genologii 

medialnej, nast pnie prof. dr hab. ZoÞ a Bilut-

-Homplewicz i dr Anna Hanus z Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego wyg osi y referat pt. Kon-

trastywno  interlingwistyczna w kontek cie 

inspiracji tekstologicznych Marii Wojtak. Po-

zostali dyskutanci zwrócili uwag  na stosunko-

wo nowe zagadnienie i problem genologiczny, 

czyli zjawisko hejtu. Tak  tematyk  zapropo-

nowali prof. dr hab. Bo ena Witosz z Uniwer-

sytetu l skiego oraz prof. dr hab. Bogus aw 

Skowronek z Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie. Obrady plenarne pierwszego 

dnia zako czy o wyst pienie prof. Ewy Maj 

z UMCS, która, bior c pod uwag  kryterium 

genologiczne, omówi a tygodnik „My l Pol-

ska” – „Nowa My l Polska” w referacie Trady-

cjonalizm gatunków publicystycznych w tygo-

dniku „My l Polska” – „Nowa My l Polska”. 

Pierwszy dzie  konferencji to tak e obrady 

w czterech sekcjach. Co ciekawe, nazwy sek-

cji A i B nawi zywa y do tytu ów rozdzia ów 

ksi ki profesor Marii Wojtak pt. Gatunki pra-

sowe, a tym samym odnosi y si  do jej autor-

skiej koncepcji gatunków. W sekcji A dyskusje 

koncentrowa y si  wokó  zagadnie  „informacji 

zinterpretowanej” i „informacji czystej”, nato-

miast w sekcji B dominuj ce sta y si  problemy 

zwi zane z „informacj  zobrazowan ”, „infor-

macj  zakamuß owan ” i „informacj  rozpisan  

na g osy”. Dyskutanci przedstawiali referaty 

dotycz ce takich gatunków dziennikarskich 

jak komentarz, news, reporta , felieton czy 

wywiad. W sekcji C by y wyg oszone referaty, 

które po czy a multimodalno  oraz zagadnie-

nie struktur gatunkowych mediów. Has em wy-

wo awczym sekcji D by o wyra enie „gatunki 

medialnej u ytkowo ci”. Uczestnicy tej sekcji 

zaproponowali genologiczne uj cie takich ga-
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tunków jak recenzja, porada, Þ lmik instrukta-

owy czy og oszenie.

W drugim dniu konferencji obradom ple-

narnym przewodniczyli dr hab. Iwona Loewe 

i dr hab. Mariusz Rutkowski. Referat otwiera-

j cy wyg osi a prof. dr hab. Barbara Bogo b-

ska z Uniwersytetu ódzkiego, która mówi a 

o wykorzystaniu instrumentarium retorycznego 

i metod retorycznej analizy tekstu w genologii 

medialnej. W nast pnym referacie dr hab. Jacek 

Warchala z Uniwersytetu l skiego skoncentro-

wa  si  na zjawisku emocjonalizacji informacji 

medialnej. Kolejne wyst pienia dotyczy y wy-

wiadu. Prof. dr hab. Ma gorzata Kita z Uniwer-

sytetu l skiego zaj a si  kwestionariuszem 

Prousta w wywiadzie, a prof. dr hab. Ignacy S. 

Fiut z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-

wie wyg osi  referat dotycz cy wywiadu inter-

netowego. Wyst pieniem zamykaj cym obrady 

plenarne drugiego dnia konferencji by  referat 

prof. dr. hab. Wojciecha Furmana z Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego, który zaproponowa  trzy 

wersje gatunków dziennikarskich. Po obradach 

plenarnych dyskusje przenios y si  do trzech 

sekcji tematycznych podzielonych wed ug ro-

dzajów dziennikarskich. W sekcji A rozwa ania 

koncentrowa y si  wokó  gatunków radiowych. 

Sekcj  B po wi cono gatunkom telewizyjnym, 

a w sekcji C wyg oszone referaty dotyczy y za-

gadnie  gatunków w internecie i gatunku w in-

ternecie.

W wielu prezentowanych referatach mo na 

by o odnale  inspiracje metodologi  profesor 

Marii Wojtak. Niektóre z nich by y propozy-

cjami wykorzystania jej metody badawczej 

i aparatu poj ciowego. Prelegenci pokazywa-

li uniwersalno  metody lubelskiej badaczki, 

która to metoda sprawdza si  w badaniach ró -

nych tekstów dziennikarskich. Dr Iwona Szwed 

z Uniwersytetu Rzeszowskiego w referacie 

Komentarz prasowy – innowacyjno  a elemen-

ty prototypowe pokaza a m.in. wykorzystanie 

instrumentarium badawczego Marii Wojtak 

w badaniach mi dzynarodowych. Dr hab. Da-

nuta K pa-Figura przedstawi a Pragmatyczne 

aspekty gatunku (na przyk adzie informacji 

dziennikarskiej) – autorskie uj cie wyró nione-

go przez Mari  Wojtak pragmatycznego aspek-

tu gatunku. Spo ród wielu innych referatów 

nawi zuj cych do metodologii Jubilatki nale-

y tak e przytoczy  wyst pienia dr hab. Marii 

Krauz (Tekst podpisu pod fotograÞ  w prasie 

– struktura, sk adnia, funkcje), dr Beaty Gro-

chali (Wzorce alternacyjne telewizyjnej trans-

misji sportowej), dr Magdaleny lawskiej („Tu 

sobie usi d my”, czyli o pocz tkach wywiadów 

prasowych), mgr Ewy Bulisz (Konwencje ga-

tunkowe porady prasowej w czasopismach ko-

biecych), mgr. Patryka Iwa czyka (Felietonowa 

sylwetka czy sylwetkowy felieton, czyli o twór-

czo ci felietonistycznej Stefana Szczep ka) czy 

referat mgr. Mateusza Kasiaka (Ontologiczne 

aspekty artyku u publicystycznego). 

VIII Ogólnopolsk  Konferencj  Naukow  

„Wspó czesne media – gatunki w mediach” 

honorowym patronatem obj  Jego MagniÞ -

cencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanis aw 

Micha owski. Patronat naukowy sprawowa o 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Spo ecznej, 

natomiast patronat medialny – TVP3 Lublin, 

Polskie Radio Lublin oraz „Gazeta Wyborcza”. 

Konferencj  zorganizowa y prof. dr hab. Iwo-

na Hofman i dr hab. Danuta K pa-Figura z Za-

k adu Dziennikarstwa UMCS. W sekretariacie 

konferencji pracowali mgr Mateusz Kasiak 

i mgr Micha  Okseniuk, doktoranci z Zak adu 

Dziennikarstwa UMCS. 

Sympozjum „Wspó czesne media – gatunki 

w mediach” po raz kolejny okaza o si  nauko-

wym sukcesem. Liczny udzia  badaczy z ca ej 

Polski, o ywione dyskusje, merytoryczne uwa-

gi, deklaracje wspó pracy i towarzyskie roz-

mowy wiadcz  o celowo ci kontynuacji tego 

cyklu. Co b dzie tematem przysz orocznego 

konwersatorium? Odpowied  poznamy pod ko-

niec 2016 roku. 
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Porz dek obrad:
4 kwietnia 2016
Obrady plenarne 

Przewodniczyli prof. Ma gorzata Karwatowska 

i prof. W odzimierz Mich

1. dr Grzegorz Ptaszek (AGH), Wk ad prof. Ma-

rii Wojtak w rozwój genologii medioznawczej

2. prof. ZoÞ a Bilut-Homplewicz (URz), dr Anna 

Hanus (URz), Kontrastywno  interlingwi-

styczna w kontek cie inspiracji tekstologicz-

nych Marii Wojtak

3. prof. Bo ena Witosz (U ), Czy hejt to pro-

blem gnologiczny?

4. prof. Bogus aw Skowronek (UP), Czy hejt to 

nowy gatunek medialny?

5. prof. Ewa Maj (UMCS), Tradycjonalizm ga-

tunków publicystycznych w tygodniku „My l 

Polska” – „Nowa My l Polska”

• Sekcja A

„Informacja zinterpretowana”

Przewodniczy a prof. Ewa Maj

1. dr Iwona Szwed (URz), Komentarz prasowy 

– innowacyjno  a elementy prototypowe

2. mgr Ewelina Górka (UMCS), Cechy gatun-

kowe komentarzy Leopolda Ungera

3. mgr Mateusz Kasiak (UMCS), Ontologiczne 

aspekty artyku u publicystycznego

4. mgr Khrystyna Garasymiv (UMCS), Wizja 

przysz o ci Ukrainy w tekstach publicystycz-

nych tygodników opiniotwórczych w Polsce 

w latach 2004–2014

5. dr Paulina Olechowska (USz), Europa–Pol-

ska–Niemcy. Wielowymiarowo  eseju na przy-

k adzie „Magazynu Polsko-Niemieckiego 

DIALOG”

„Informacja czysta”

Przewodniczy a prof. Halina Pelc

6. dr Ewa Jurga Wosik, prof. Agnieszka St -

pi ska, dr Dominika Naro na, dr Bart omiej 

Secler, mgr Kinga Adamczewska (UAM), 

Mi dzy informacj  a komentarzem: polski 

model dziennikarstwa w wietle bada  empi-

rycznych

7. mgr Marcin Sanakiewicz (UMCS), Perfor-

mans: hipergatunek czy antygatunek? In-

formacja w polityce medialnej wspó czesnej 

telewizji

8. dr Monika Grzelka, dr Agnieszka Kula 

(UAM), Wspó czesny news telewizyjny – 

o dwóch kolejnych strategiach gry w infor-

mowanie. Wiarygodno  i bezstronno

9. mgr Pawe  Wieczorek (SWPS w Warszawie), 

Gatunkowa spójno  cyfrowego newsa

10. prof. Pawe  Nowak (KUL), Narracja komen-

tatora jako sposób na demonta  transmisji 

sportowej

11. prof. Danuta K pa-Figura (UMCS), Prag-

matyczne aspekty gatunku (na przyk adzie 

informacji dziennikarskiej)

• Sekcja B

„Informacja zobrazowana” 

Przewodniczy a prof. Ma gorzata Rzeszutko-

-Iwan 

1. mgr Micha  Okseniuk (UMCS), Reporta  – 

jego miejsce w mediach

2. prof. Magdalena Piechota (UMCS), Kiedy 

poeta pisze reporta  – wymiary obrazu rze-

czywisto ci w „Wielkim przyp ywie” Jaros a-

wa Miko ajewskiego

3. mgr Arkadiusz Wo niak (UMCS), „Szachin-

szach” jako przyk ad reporta u

4. dr Anna Malecka (AGH), Gonzo – dzienni-

karski gatunek ponowoczesno ci

5. mgr Natalia Kowalska (U ), Audycje ra-

diowe typu feature – historia i wspó czesne 

reprezentacje gatunku na gruncie polskim 

i zagranicznym

„Informacja zakamuß owana”, „informacja 

rozpisana na g osy”

Przewodniczy a prof. Barbara Bogo bska

6. dr Maria oszewska-O owska (UW), Fe-

lieton w perspektywie prawnej – analiza na 

przyk adzie wybranych orzecze  s dowych

7. prof. Ma gorzata Rybka, dr Marta Wrze-

niewska-Pietrzak (UAM w Poznaniu), „Nie 

ka dy felieton mo e by  o seksie, pieni dzach, 

s awie i u ywkach...” – czyli o felietonach 
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Macieja Stuhra publikowanych w miesi cz-

niku „Zwierciad o”

8. dr Bart omiej Maliszewski (UMCS), Okiem 

korespondenta i felietonisty – specyÞ ka felie-

tonów Wac awa Radziwinowicza

9. mgr Patryk Iwa czyk (UMCS), Felietono-

wa sylwetka czy sylwetkowy felieton, czyli 

o twórczo ci felietonistycznej Stefana Szcze-

p ka

10. dr Magdalena lawska (U ), „Tu sobie 

usi d my”, czyli o pocz tkach wywiadów 

prasowych

11. prof. Ma gorzata Rzeszutko-Iwan (UMCS), 

Wywiad czy przes uchanie? – o strukturze 

pyta  w wybranych wywiadach radiowych

• Sekcja C

Multimodalno  ponad gatunkami

Przewodniczy  ks. prof. Micha  Dro d

1. prof. Maria Krauz (URz), Tekst podpisu pod 

fotograÞ  w prasie – struktura, sk adnia, 

funkcje

2. dr Pawe  Urbaniak (UWr), Interaktywno  

i multimedialno  w reporta u wspó czesnym

3. dr Agnieszka Mac (URz), Multimodalne zaso-

by tekstowe na przyk adzie telewizyjnych ser-

wisów informacyjnych – studium przypadku

4. mgr Elwira Bolek (UMCS), Plakat artystycz-

ny – przekaz multimodalny

5. dr Alina Balczy ska-Kosman (UAM w Pozna-

niu), J zyk polityki w relacjach medialnych

Struktury gatunkowe mediów

Przewodniczy  prof. Wojciech Furman

6. prof. Andrzej Kozie , dr Joanna Szylko-Kwas 

(UW), Struktura gatunkowo-formatowa ra-

mówek TVP1, TVN i Polsatu

7. dr Ma gorzata Adamik-Szysiak (UMCS), 

Formy i gatunki w ofercie programowej 

g ównych stacji telewizyjnych na polskim 

rynku medialnym

8. prof. Monika Worsowicz (U ), Rekomenda-

cje i ich wp yw na charakterystyk  gatunko-

w  ogólnotematycznej prasy poradnikowej 

dla kobiet

9. prof. Lidia Pokrzycka (UMCS), Gatunki 

dziennikarskie w islandzkich mediach druko-

wanych. Analiza na przyk adzie pism „Rey-

kjavik Grapevine” i „Iceland Review”

10. dr Anna Szwed-Walczak (UMCS), Publicy-

styka we wspó czesnej prasie politycznej na 

przyk adzie tygodnika „My l Polska”

11. mgr ukasz J drzejski (UMCS), Formy ga-

tunkowe w „Polskiej Kronice Filmowej”

• Sekcja D

Gatunki medialnej u ytkowo ci

Przewodniczy a prof. Anna Dunin-Dudkowska

1. prof. Dorota Kozaryn (USz), Uwagi o pol-

skiej recenzji muzycznej

2. mgr Mateusz Flont (UJ), Recenzje w polskich 

fanzinach subkultur punków i metalowców

3. dr Krzysztof Kaszewski (UW), 6 najciekaw-

szych gier cyberpunkowych – czyli przegl d 

jako (pod)gatunek typowy dla prasy kompu-

terowej

4. mgr Paulina Sieradzka (KUL), Filmik in-

strukta owy, recenzja produktu czy prezenta-

cja reklamowa – poszukiwania genologiczne 

na przyk adzie wybranych Þ lmików na kana-

le AVON MAKE-UP TV

5. mgr Ewa Bulisz (UMCS), Konwencje gatun-

kowe porady prasowej w czasopismach ko-

biecych

Gatunki medialnej u ytkowo ci

Przewodniczy  prof. Jacek Warchala

6. prof. Mariusz Rutkowski (UWM w Olszty-

nie), „Niemiec p aka , jak sprzedawa …”. 

O stereotypizacji gatunkowej na przyk adzie 

internetowych og osze  motoryzacyjnych

7. prof. Katarzyna Sobstyl (UMCS), „To jest 

Bond – nie James, ale szczeniak”. Interneto-

we og oszenia adopcyjne zwierz t jako przy-

k ad tekstu u ytkowego

8. dr Iza Matusiak-Kempa (UWM w Olszty-

nie), Ewolucja og osze  towarzysko-matry-

monialnych w perspektywie aksjologicznej

9. prof. Grzegorz Majkowski (UW), Funkcja 

informacyjna ulotki wyborczej
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10. mgr Sylwia Skotnicka (UMCS), Informacja 

w public relations

11. mgr Monika Wasilonek (UMCS), Nowocze-

sna sztuka multimedialna w przestrzeni pu-

blicznej: nowa jako  w sztuce czy ewolucja 

gatunku reklamy

5 kwietnia 2016
Obrady plenarne

Przewodniczyli prof. Iwona Loewe i prof. Ma-

riusz Rutkowski

1. prof. Barbara Bogo bska (U ), Przydatno  

instrumentarium retorycznego i metod reto-

rycznej analizy tekstu w badaniach nad ga-

tunkami medialnymi

2. prof. Jacek Warchala (U ), Emocjonalizacja 

informacji medialnej

3. prof. Ma gorzata Kita (U ), Kwestionariusz 

Prousta w wywiadzie i jego kontynuacje

4. prof. Ignacy S. Fiut (AGH), Wywiad w domi-

nacji biasu hipertekstowego. Na przyk adzie 

portalu Onet.pl

5. prof. Wojciech Furman (URz), Trzy wersje 

gatunków dziennikarskich

6. prof. Barbara Boniecka (UMCS), Sylwicz-

no  gatunkowa w radiowych audycjach dla 

dzieci i m odzie y

7. prof. Kazimierz Wolny-Zmorzy ski (UW), 

Wokó  zagadnie  genologicznych. Kryteria 

kwaliÞ kowania audycji radiowych i telewi-

zyjnych do poszczególnych gatunków

• Sekcja A

Gatunek w radiu

Przewodniczy a prof. ZoÞ a Bilut-Homplewicz

1. ks. prof. Micha  Dro d  (Uniwersytet Papie-

ski JPII w Krakowie), Multimedialno  radia 

– nowe formaty radiowe

2. dr Aneta Wójciszyn-Wasil (KUL), Poza stu-

diem. Radiowa formu a outside broadcast

3. prof. Gra yna Stachyra (UMCS), Radiowy 

phone-in jako forma gatunkotwórcza

4. dr Paulina Czarnek-Wnuk (U ), Rozrywka 

w radiowych formach gatunkotwórczych

5. mgr Katarzyna Szklarek (U ), Przeobra e-

nia pracy re ysera radiowego na przestrzeni 

lat – na podstawie wybranych dzie  audial-

nych Waldemara Modestowicza

6. dr Joanna Bachura-Wojtasik (U ), Apetyt na 

rzeczywisto . Rozwa ania o Þ kcji i prawdzie 

w dokumencie radiowym

• Sekcja B

Gatunek w telewizji

Przewodniczy  prof. Mariusz Rutkowski

1. prof. Szkudlarek- miechowicz (U ), Od 

docusoap do virali – o (k opotliwym) prag-

matycznym aspekcie seriali paradokumental-

nych i ich dysfunkcjonalno ci/ polifunkcjo-

nalno ci

2. dr Wioletta Kochma ska (URz), Telewizyjna 

relacja sportowa i jej wyznaczniki gatunkowe 

na materiale transmisji meczów pi ki siatko-

wej przez Telewizj  Polsat Spó ka z o.o.

3. dr Beata Grochala (U ), Wzorce alternacyjne 

telewizyjnej transmisji sportowej

4. prof. Edyta Pa uszy ska (U ), Zmiany for-

mu y programu „Debata” (na materiale pro-

gramów emitowanych przez TVP1 w latach 

2004–2006 i w 2016 roku)

5. dr Ma gorzata Grucho a (KUL), Zasady 

i uwarunkowania w tków skandalizuj cych 

w programach rozrywkowych polskiej tele-

wizji (analiza z zakresu kultury medialnej)

Gatunek w telewizji

Przewodniczy  prof. Bogus aw Skowronek

6. dr Joanna Sosnowska (KUL), Formy ar-

tystyczne gatunków przekazu telewizyj-

nego

7. dr Kamila Bialik (UWM w Olsztynie), Teatr 

w telewizji  – multigatunek wobec rozwoju 

mediów – próba rozpoznania

8. mgr Stanis aw Dunin-Wilczy ski (KUL), Bon-

der czy thriller suspensowy? O gatunkowej 

charakterystyce Þ lmów o Jamesie Bondzie

9. dr Magdalena Trysi ska (UW), Szkolne 

problemy z genologi . Ba , legenda i mit 

we wspó czesnych mediach i wiadomo ci 

uczniów
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10. dr Anna Granat (UMCS), Gatunki dzienni-

karskie w recepcji dzieci w wieku przedszkol-

nym

• Sekcja C

Gatunki w internecie

Przewodniczy  prof. Ignacy S. Fiut

1. prof. Ma gorzata Nowak-Barci ska (KUL), 

Genologicznie o witrynie WWW

2. dr Jakub Nowak (UMCS), Asymetryczna dia-

lektyka mediów – czyli o specyÞ ce gatunków 

on-line

3. prof. Alina Naruszewicz-Duchli ska 

(UWM w Olsztynie), Nietypowe memy – 

o ró nych przejawach ewolucji gatunku 

internetowego

4. prof. Magdalena Steci g (UZ), Memy Marty 

Frej: hybryda medialna w publicystyce femi-

nistycznej

5. prof. Katarzyna Jachimowska (U ), Twitty 

w przestrzeni spo eczno-medialnej

Gatunek w internecie

Przewodniczy a prof. Ma gorzata Nowak-Bar-

ci ska

6. mgr Katarzyna Maciejak (UW), Czy ka dy 

youtuber jest wlogerem. O potrzebie deÞ nicji 

zjawiska

7. mgr Ilona D browska (UMCS), Gatunki 

w nowym wydaniu, czyli nowoczesne rozwi -

zania technologiczne w pracy dziennikarza

8. mgr Urszula Ku nik (UW), Hybrydyzacja 

gatunkowa dziennikarstwa wizualnego


