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1. Imię i Nazrvisko:

Kinga Monika Zielińska

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwyo miejsca i roku ich
uryskania oraz Ętułu rozprawy doktorskiej:

Studia germanistyczne rozpoczęłam w 1994 roku w WyższĄ Szkole Pedagogicznej w
Zielonej Górze (obecnie: Uniwersytet Zielonogórski). W 1995 roku przyjechałam do

Warszawy, gdzie kontynuowałam naukę. Tytuł magistra filologii germańskiej uzyskałam 9
stycznia 200I roku na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie przedłożonej praay

magisterskiej i zdanego egzaminu magisterskiego. Pracę magisterską na temat Zu den

emotionalen Inhalten deutscher und polnischer Phraseologismen napisałam pod kierunkiem
prof. dr hab. Jana Czochralskiego,

W lutym 2002 roku podjęłam w tymże Instytucie studia doktoranckie. Stopień doktora nauk
humanistycznych w zakresie językoznawstwa otrzymałam w 2006 roku na podstawie pracy
doktorskiej Czasowniki percepcji wzrokawej w języku polskim i niemieckim. Analiza
kontrasĘruna pól semanĘcznych oraz po złożenns wymaganych egzaminów. Stopień

naukowy został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Neofilologii Uniwersletu
Warszawskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku. Promotorem w przewodzie doktorskim był
prof. dr hab. Józef Wiktorowicz, zaś recenzentami byli prof. dr hab. Bożenna Bojar i prof. dr

hab. Zenon Weigt.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

od 01.10.2005 adiunkt w ZakJadzie Językoznawstwa Germańskiego w Instytucie

Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art.
2003 r. o stopniach naukowych i Ętule naukowym
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm,)z

16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
oraz o stopniach i Ętule w zakresie

i .;.

a) tytuł osiągnięcia naukowego:

Za osiągnięcie naukowe w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,

poz. 595 ze zmianarrti) uznałam monografię pod tytułem:

Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprepntacyjne podejmowane przez dzienniki
Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwisĘki porównawczej



b) (autor/autorzy, ĘtuUĘtuĘ publikacji, rok wydania, nanła wydawnictwa):

Kinga Zielińska (2016): Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne
podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwisĘki
porównawczej.Instytllt Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 267 stron.

c) omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wrarz

z omówieniem ich ewentualnego wykorrystania.

Badania nad językiem w ujęciu kontrastywnym znajdowały się w centrum moich dociekań
naukowych już od czasów studenckich. Zainteresowanie różnicami i podobieństwami w
języku polskim i niemieckim na płaszczyźnie pragmalingwistycznej zaowocowało najpierw
powstaniem pracy magisterskiej (Zu den emotionalen Inhalten deutscher und polnischer
Phraseologismen), później znalazło swoje odzwierciedlenie także w temacie rozprary
doktorskiej (Czasowniki percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim. Analiza
kontrasĘnuna pól semanĘcznych), w której uwypuklony został aspekt semantyczny.
Zważywszy na kontrastywny profil badań, przedłożoną rozprawę habilitacyjną uznać można
za kontynuację moich dotychczasowych peregrynacji naukowych: jednym z kluczowych
aspektów, na którym skupiam swą uwagę, jest porównartie działaijęzykowych o charakterze
autoprezentacyjnym, podejmowanych w polsko- i niemieckojęzycznej prasie tabloidowej.
Tak Ńierunkowana refleksja badawcza odzwierciedla się w tytule pracy (Druga twarz
tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fah i BILD-
Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczĄ i teoretycznym
wprowadzeniu, w którym postuluję, by zakrojone w analogicznym duchu analizy języka
mediów określaó mianem ,,porównawczych". W odróżnieniu od badań kontrastywnych,
skupiających się głównie na różnicach w materiale pochodzącym z różnych obszarów
językowych, badania porównawcze otwierają pole do badań także o nachyleniu
intralingwalnym, pozwalĄących uchwycić dynamikę przemian i róznorodność tekstów
medialnych zakotwiczonych w tej samej przestrzeni językowej. W tej samej części pracy
(Wprowadzenie) rozprawiam się również z §tułowym pojęciem ,,mediolingwistyka", które w
polskojęzycznej domenie naukowej jest bytem równie nowym, co określana przez nie,
konstytuująca się dopiero subdyscyplina naukowa. O ile same badania nad językiem mediów
mają w Polscę długą tradycję, o tyle ic,h zakorzęnienie ze względu na wyrywkowy charakter
w jednej, spójnej domenie badawczej nie jest tak silne, jak ma to miejsce w przypadku analtz
prowadzonych w niemieckojęzycznym obszarzę naukowym. Porównując za|<resy badań
prowadzonych przez (medio)lingwistów w obydwu kręgach naukowych należy wskazać na

Ieżący po rodzimej stronie deficy.t w badaniu języka tabloidów. Podczas gdy w
niemieckoj ęzycznej przestrzeni naukowej doczękń się juz on licznych opracowń w postaci
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monografii (zob. m.in. Bruck & Stockerl ,1996; Hóke2, 2007; Mittelberg3,1967; Schirmera,
200I; Vosss, 1999), przęz rodzimych badaczy ten nieodłączny element dzisiejszej kultury
traktowany jest wciąz z .vqYczuwalną rezerwą. Pod tym względem niniej sza praca stanowi
pierwszą, podjętą nataką skalę próbę opisu tego obszaru współczesnej mediosfery.

Tematem rozprawy są występujące w dziennikach Fakt i BILD-Zeitung - tabloidach osiągających
najv,ryższe wyniki sprzedaży na rynkach prasowych w Polsce i w Niemczech, wypowiedzi
o charakterze autoprezentacyjnym, który każdy z dzienników wykorzystuje do ,,przemycania"
określonych informacji na swój temat. ,,Przemycania", bowiem uwagę odbiorcy ptzyciągają
w pierwszej kolejności krzykliwe pod względem formy i treści nagłówki oraz matęriaĘ wizualne,
na tle których autotemaĘczne odniesienia zdają się być całkiem niewidoczne. Sposób, w jaki
obydwa dzienniki uobecniają się w przekazie, znajduje swoje odzwierciędlenie w postawionej
przęzę mnie tezie, zgodnie z ktorą sensacyjność i emocjonalizm, z którymi powszechnie
kojarzone są tabloidy, to nie jedyne atrybuty, które nadawca medialny ma do zaoferowania
swojemu odbiorcy i którym zawdzięcza tak wysokie wyniki sprzedaży, Stanowią one, \iil

moim przekonaniu, raczĄ swego rodzĄu przynętę, której zadanięmjest zwrócenie na siebie
uwagi odbiorcy, skrywającą jeszcze jedno dno. Jednocześnie bowiem, jak głosi druga część
tezy, tabloidy budują poczucie bezpieczenstwa u odbiorcy, w którym to procesie kluczową
rolę odgrywają stosowane strategie autoprezentacyjne. Epatujące dramatyzmem doniesienia
tworzą zatem idealne tło dla wyeksponowania przez nadawcę cech przeciwstawnych,
koj arzonych z zaufaniem i bezpieczeństwęm.

W celu zweryfikowania powyższej tezy zgromadzony zostaŁ obszerny materiał badawczy, na
który złożyło się 3085 wypowiedzi pochodzących z 18 wydań dziennika FAKT i 18 wydań
dzi enn ika B I L D - Z e i t un g, D ob ór m ateriału vłyznaczyły następuj ące kryteri a :

. Wypowiędzi o charaktęrzę autoprezentacyjnym powinny zostać wybrane losowo. W tym
przypadku podstawę źródłową stanowią wydania gazet z trzęch lat (20II, 201ż, 2013).
Dla każdego roku stworzony został tzw. ,,sztuczny tydzień" obejmujący po jednym
wydaniu poniedziałkowym, wtorkowym, środowym, czwartkowym, piątkowym i

sobotnim. Taka metoda doboru próby pozwoliła uwzględnić specyfikę badanych
periodyków, na których zawartość składają się m.in. stałe kolumny przypisane do

określonych dni tygodnia.
o właściwy trzon korpusu tworzą wypowiedzi zawierające informacje stematyzowane, czyli

takie, które (w odróżnieniu od informacji implikowanych) ujawniają się bezpośrednio
w znaczęniach użytych słów i zdań. Dokumentacji maksymalnej dostarcza narracja
pierwszoosobowa, która eksponuje sposób mówienia nadawcy i jednocześnie tematyzuje

1 P.A. Bruck, G. Stocker, Die ganz normąle Vielfahigkeit des Lesens: zur Rezeption von Boulevardzeitungen,
Miinster 1996.

' S. Hóke, Sun vs. Bild: Boulevardpresse in Grofrbritannien und Deutschland, Saarbriicken 2007.

' E. Mittelberg, Wortschatz und Syntax der Bild-Zeitung,Marburg 7967.n S. Schirmer, Die Titelseiten-Aufmacher der Bild-Zeitung im Wąndel: eine Inhaltsanalyse unter
Berilcksichtigungvon Merkmalen journalistischer Qualitcit, Mi,inchen 200l.
' C. Voss, Textgestaltung und Verfahren der Emotionalisierung in der BILD-Zeitung, FraŃfurt am Main ; New
York l999.
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go w okfeŚlonej roli (Okopień-Sławińska6, 1976). Ostatecznie w badaniach uwzględnione
zostaĘ wypowiedzi zawierające czasowniki i zaimki użlĄe w pierwszej osobie oraz
okreŚlające nadawcę i jego działania wyrażenia rzęczownikowę i czasowniki w trzeciej
osobie. Ze względu na swą funkcję (,,wskazywanie" nadawcy) formy te określane są
PrZęZe mnie w dalszej częŚci wywodu mianem ,,indykatorów autoprezentacyjnych".

o Materiał badawczy pochodzi z całości wydań, tj, zarówno ze strony tytułowej, strony
ostatniej, jak i wnętrza numeru. Warunkiem decydującym o włączeniu danej wypowiedzi
do korpusu było stwierdzenie w niej obecności przynĄmniej jednej z wymienionych
wcześniej form gramaty cznych.

Kierunek opisu zgromadzonego według powyzszych założefi materiału empirycznego
wyznaczyły trzy główne cęle badawcze:

o Ustalenie wzorców wizeruŃowych7 dzienników Fakt l BILD-Zeitung,
zrekonstruowanych na podstawie wypowiedzi zawierających indykatory
autoprezentacyjne;

o Określenie, na ile podobnę l różnę są wzorce przyjęte przezkażdy z dzienników;
o Stworzenie modelu opisu językowych działań autoprezentacyjnych w dyskursie

medialnym przy użyciu narzędzi językoznawczych, służących do (re)konstrukcji
wzor ca wizerunkowe go nadawcy.

Poszczególne etapy realizacji celów opisane zostały w trzech częściach, stanowiących
zawartoŚĆ przedłożonej rozprawy. Częsć I (rozdział I i 2) ma charakter teoretyczny, a celem
podjętych w niej rozwńań jest osadzenie przedmiotu badń w szerszym kontekście
interpretacyjnym. Pierwszy z rozdziałów (rozdz. L) zawiera ogólną charakterystykę prasy
tabloidowej. Choć wydawane na świecie tabloidy rożnią się pod względem zarówno
prezentowanego w nich poziomu dziennikarstwa (zob. m.in. Dobek-Ostrowska, 2O1I; Hóke,
2007),jak i pozycji zajmowanej w poszczególnych systemach medialnych, istnieje repeńuar
pewnych cech, które można uznaĆ za uniwersalne. Do wyznaczników tego typu zaliczam:
posługiwanie się potocznymi, łatwo zrozumiałymi formami językowymi (rozdz. 1.2,I.
PotocznoŚć), stosowanie strategii udramatyzowanego opowiadania (rozdz. I.2.2.
Emocjonalizm), zatrfteresowanie wydarzeniami niezwykłymi (rozdz. 1.2.3. Sensacjonalizm),
zainteresowanie sprawami zvłykłych ludzi lub przedstawianie wydarzeń z ich perspektywy
(rozdz, I.2.4. Personalizacja) oraz rzucającą się w oczy szatę graficzną (rozdz. I.2.5.
Wizualizacja).Przed omówieniemWznaczników tabloidowości (rozdz.1.2.) odpowiadam na
pytanie, czym jest współczesny tabloid. Wskazując na anachronicznośc ujęć
w funkcjonujących jeszcze ciągle w naukowym obiegu definicjach przedstawiam
kompleksowe i odpowiadające obecnemu stanowi tzęczy ujęcie badanego fenomenu. Zgodnie
z Wznaczonymi celami badawczymi, omawiając Wznaczniki tabloidowości, jak i szkicując

rys typowego odbiorcy (rozdz. 1.4.), swoją uwagę ogniskuję przede wszystkim na odmianie
prasowej tabloidu, pełniącej rolę prototypu wśród zróżnleowartej formalnie oferty medialnej

6 A. Okopień-Sławińska, ,,Relacje osobowe w literackiej komunikacji" , Problemy socjologii literątury 0g76),
ss.2943,
7 Na wzorzec wizerunkowy danej jednostki (tu; produktu medialnego, za który odpowiada nadawca medialny)
składa się repertuar cech wyodrębnionych w oparciu o ulalizę działań fięzykowych) przez nią podejmowanych.



współczesnej kultury masowej. Oferta ta jest obecnie na tyle bogata, że wymusza od
podmiotów medialnych podejmowanie bardziej niż kiedyś zintensyfikowanych dzińań
zapewniających z jednej strony rozpoznawalność produktu, z drugiej zaś słuźących
budowaniu więzi z potencjalnymi odbiorcami. Osiągniecie obydwu zamięrzęh możliwe jest

między innymi dzięki zastosowaniu technik autoprezentacyjnych, przy pomocy których
nadawca może oddziaływaó w zamierzony sposób na odbiorcę, rea|izując tym samym
lrryznaczone cele marketingowe. Temu aspektowi poświęcony jest drugi rozdział pracy. Osią
skupiającą zamleszczone w nim rozważania, jest zjawisko autoprezentacji przedstawione
kolejno z trzech perspektyw. W pierwszej kolejności prezentuję założenia (rozdz. z.I.L i
2.I.2,) i podziały (rozdz. 2,I.3.) zakotwiczone w psychologii społecznej. Wypracowane i
wykorzystywane w ramach tzw. teorii autoprezentacji ujęcia wywodzących się z rożnych
środowisk naukowych badaczy (m.in. Goffman, 1981; Leary,200I; Mummendey, 1990;

Wojciszke, 2009) odzwierciedlają złożoność badanego fenomenu, dostarczając jednocześnie

kategorii niezbędnych do dalszego opisu. Przeniesienie ich na grunt analtzy języka mediów
osadzonej w paradygmacie lingwistycznym poprzedza konieczna refleksja nad odmianami
autoprezentacji. Należy bowiem pamtętać, że choć cel zachowań o charakterze
autoprezentacyjnym pozostaje w swej istocie niezmienny, niezależnie bowiem od
podejmującego je podmiotu chodzi o wywarcie zarrieruonego wtażenia na innych
uczestnikach interakcji, to wykorzystywane techniki rożnią się pod względem sposobu
realizacjt, jak i oddziaływania na audytorium w za|ężności od sytuacji komunikacyjnej.
Kwestia ta znajduje swoje odzwierciedlenie w zaproponowanym przeze mnie rozróżnieniu na

autoprezentację interpersonalną i autoprezentację instytucjonalną, przedstawionym w
rozdziale ż.I.4, Z racji specyficznej sy.tuacji podmiotów i produktów medialnych, które z
jednej strony stanowią platformę umozliwiającą kreowanie wizerunku innym, z drugiej zaś,

chcąc ńtzymać swoją pozycję na rynku, zmuszone są do ciągłego reklamowania siebie,

konieczne okazało się spojrzenie na przedmiot badań pIzez fiItr założeń wypracowanych na

polu marketingu medialnego (tozdz, 2.2.). Omówienie marketingowego wymiaru
autoprezentacji ogniskuje się wokół trzech kluczowych pojęć: wizerunku (rozdz. 2.2,I.),
produktu (rozdz. 2,2.2.) i marki medialnej (rozdz, 2,2.3). Elementem spajającym wymienione
płaszczyzny opisu jest storytelling - jedno z narzędzi marketingołvych wykorzystywanych do

budowania wizerunku marki i tym samym wizerunku nadawcy medialnego. Przedstawiona w
tozdz. 2.2.3.2. charakterystyka wzorców wizęruŃowych będących nośnikami opowieści o
marce stanowi punkt odniesienia dla całościowej interpretacji wyników badai w rozdziale
ostatnim (rozdz.4.). W wieńczącym częśó teoretyczną rozdziale 2.3. Ąawisko autoprezentacji

ukazanę zostĄe jako przedmiot dociekań lingwistycznych. ZrelaĄonowanie
dotychczasowego stanu badań w polsko- i niemieckojęzycznej przestrzeni naukowej w
połączeniu z pogłębioną refleksją na temat potencjału i ograniczeń zastosowanych metod
(rozdz, 2.3.I.) stanowi punkt wyjścia do przedstawienia rozwiązań metodologiczno-
teoretycznych przyjętych w niniejszej pracy (rozdz.2.3.2.). Zgodnte z prezentowanym tu

ujęciem, nadawca uobecniając się w tekście podejmuje z czytelntkiem grę językową, której

przebieg Wznacza przyjęta strategia autoprezentacyjna. Odpowiednikami reguł gry są

określone techniki autoprezentacyjne, Ich zrekonstruowanie na podstawie wypowiedzi
zawierających bezpośrednie odniesienia do nadawcy prowadzić ma do ustalenia kreowanego

wzorca wizerunkowego. W tym celu stworzyłam trójpoziomowy model opisu nawiązujący do
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koncepcji gry językowej Ludwiga Wittgensteina (rozdz.2.3.2.I.). Odpowiednikami narzędzi
do gry są indykatory autoprezentacyjne (czyli środki językowe), którymi gtacz vłykonuje
określone posunięcia w ramach ustalonych reguł (czyli technik autoprezentacyjnych),
wykorzystując do tego dostępną przestrzeń (czy|i nośnik medium). Zwrcnczeniem części
teoretycznej jest rekapitulujące spojrzenie na językowę dziaŁania autoprezentacyjne przęz
pryzmat wyłożonych prawideł dotyczących poszczególnych komponentów gry językowej
(rozdz.2.3.2,2).

W części II przeprowadzona zostĄe analiza materiału badawczego. Ogniskuje się ona wokół
indykatorów autoprezentacyjnych, czyli,jak wyjaśniono wcześniej, uzytych w odniesieniu do
nadawcy rzeczowników, zaimków i czasowników. Stworzony przęze mnie model opisu
obejmuje trzy poziomy:

o Poziom MIKRO
W pierwszym kroku ,,narzędzia" (zaimki, czasowniki i rzęczowniki odnoszące się do
nadawcy) ukazane zostĄąprzęz pryzmat ich funkcji pragmatycznych, czy też posługując się
metaforyczną nomenklaturą: przezpryzmat potencjalnie możliwych ,,posunięc" (tozdz.3,2.1.
Indykatory autoprezentacyjne jako ,,narzędzia"). Jako podstawę klasyfikacji obieram
triadyczny model znaku językowego opracowany przez Karla Btihlera (2004). Wyróznione
pIzez badacza funkcje (impresywna, ekspresywna i przedstawieniowa) pełnią rolę punktów
orientacyjnych na mapie modelu funkcji, które na poziomie teorii istnieją jako odrębne

kategorie, w rzęczywistości na\<ładĄą się na siebie i przenikają, U podstaw odzwierciedlającej
się w strukturze opisu klasyfikacji, leży krYerium deiktyczności umożliwiające w ramach
każdej z trzech kategorii wprowadzenie roztożnienia na tzw. MY iŃluz}a,me oraz MY-
ekskluzyłvne. Celem tego etapu analizy obejmującej strukturę powierzchniową wchodzących
w skład korpusu wypowiedzi jest po pierwsze ukazanie potencjału autoprezentacyjnego
tkwiącego w kategoriach gramatycznych wspomnianych wykładników, po wtóre - ustalenie
częstotliwości, z jaką pojawiają się one w kazdym dzienników. Na tej podstawie

sformułowane zostaną pierwsze wnioski dotyczące tendencji w ilościowym wykorzystaniu
poszczegolnych środków językowych w kazdym z dziennlkow (tozdz. 3.2.2. Pierwsze
wnioski).

. Poziom lllEZO
W drugim kroku analizie poddana zostaje struktura głęboka wypowiedzi obejmująca
zależności syntaktyczno-semantyczne występujące między predykatem a jego argumentami.

W oparciu o przykłady użyó indykatorów autoprezentacyjnych (,,posunięcia") ukazane zostają
relacje i role semantycznę) w jakie wchodzi - czy teżnaLężałoby raczej powiedzieć: w jakich
jest obsadzany desygnowany zatch pomocą nadawca. To samo zdarzenie możę być opisane
zróżnych perspektyw, podobnie jak i na różny sposób v,ryrńane mogą być informacje

dotyczącejego uczestników. Pozaukazaniem aktywowanych struktur pojęciowych, celem tej

części pracy jest wskazanie technik autoprezentacyjnych (,,reguły") stosowanych przez

tabloidy (rozdz. 3.2.3.), jak róv,lnięż uchwycenie tendencji dotyczących sposobów
profilowania obrazu nadawcy, ujętych w formie tabe|arycznych zestawień znajdujących się na

końcu kazdego z podrozdziałów.
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o Poziom MAKRO
Przedmiotem opisu na poziomie MAKRO jest kontekst, czy mówiąc inaczej ,,przestrzeń",
w której przebiega gra i w której ,,lmieszczane" są wypowiedzi zawierające indykatory
autoprezentacyjne. Bazując na ich umiejscowieniu w gazecie i lokalizacji w tekście,
odtworzone zostaje ,,pole gry", które nadawcy wykorzystują do celów wizerunkowych
(rozdz.3,2.5.). Zbadanie lokalizacji wypowiedzi o charakterze autoprezentacyjnym ma na
celu zdekodowanie preferencji obydwu dzienników co do pól, na których prowadzona jest

,,Etd w autoprezentację". Rozwazania nad przestrzenią pojmowaną jeszcze szerzej,
mianowicie pIzez pryzmat wyznaczającej jej granice kultury (medialnej), podjęte zostają w
III części pracy) w której dokonana została całościowa interpretacja wyników (rozdz.4.).

Zastosowana w opracowaniu metoda opisu stanowi swoiste połączenie ilościowych
i jakościowych metod analizy zawartości prasy. Nie jest to rygorystyczna analiza ilościowa,
ponieważ dokładna kwantyfikacja wypowiędzi zawierających indykatory autoprezentacyjne
pozbawiona byłaby większego sensu (i wartości poznawczej). Przedmiotem statystycznych
kalkulacji mogą byó podstawowe elementy przekazu, takie jak miejsce publikacji
(usytuowanie wypowiedzi o charakterzę autoprezentacyjnym w gazecie i w tekście), które z
jednej strony vłyznaczają ogólne ramy dla analizowanej problematyki, z drugiej zaś są
źrodłem tzw. twardych danych umożliwiających prowadzenie anallz porównawczych.
Powierzchowność analizy ilościowej musi kompensować dociekliwośc analizy jakościowej,
która z drobnych śladów i cząstkowych informacji pozostawionych niby mimochodem przęz
nadawcę w tekście stara się ukazac jego ogólny wizerunek, a także coś jeszcze - sposób

myślenia o badanym zjawisku.

Interpretacj a dziŃań komunikacyjnych w kategoriach zachowań autoprezentacyjnych
wymaga zastosowania szerokiej metodologii. Należy jednak zaznaczyó, że wykorzystanie w
niniejszej pracy elementów psychologii społecznej, marketingu medialnego, socjologii ma
charakter pomocniczy wobec dominującego ujęcia lingwistycznego o nachyleniu
pragmatycznym. W centrum zainteresowania nięzmiennie pozostają działania językowe.

Spojrzenie na nie przez pryzmat metod i teorii wypracowanych w ramach innych niż
lingwistyka dyscyplin naukowych nie wynika z niekontrolowanej samowoli badawczej,lecz
narzucone jest przez usytuowanie przedmiotu badań w obszarze komunikacji medialnej,
której polifoniczność,,w sposób naturalny ewokuje polifoniczność procedurbadawczych" (B.
Skowronek, 20L3, s. 95)8. Niezwykle złożonego obiektu badawczego, jakim jest przekaz
medialny, nie da się bowiem obsęrwować wyłącznie z jednej perspektywy. Korzystanie ze
zdobyczy metodologicznych wielu dziędzin naukowych przybierać może rozmaity charakter.

Podejście metodologiczne reprezentowane w niniejszej pracy okłeśliłabym jako

transdyscyplinarne, choć niepozbawione zabarwięnia interdyscyplinarnego. Mamy tu bowiem
do czynieniazarówno ztypowądla podejścia transdyscyplinarnego rekontekstualizacjąmetod

* B. Skowronek, Mediolingwistyka: wprowadzenie,Ikaków 20 l3.



jednej dyscypliny w innej dyscyplinie, jak i z właściwą dla badań prowadzonych w duchu

interdyscyplinamym,,twórcząinterakcją podejśó" (zob. Skowronek, 20B)9.

Rekapitulując należy stwierdzić, że stworzony model analizy językowych działan
autoprezentacyjnych umożliwił realizację wyznaczonych celów badawczych, Jego

zastosowanie pozwala za:owno na odkodowanie technik autoprezentacyjnych

podejmowanych pIzez nadawcę w dyskursie medialnym i ustalenie przyjętego pIzęz niego

wzorca wizeruŃowego, jak i na wykorzystanie go w strategiach wizeruŃowych innych
podmiotów (medialnych) zainteresowanych budowaniem własnego wizerunku publicznego.

Prueptowadzona według opisanego schematu analiza dostarczyła także dowodów na

potwierdzenie postawionej tezy, zgodnie z ktorą dzienniki Fakt i BILD-Zeitung podejmując

określone działania autoprezentacyjne mogą przyczynlać się do wzrostu poczucia

bezpieczeństwa odbiorców: wzorce wizerunkowe przyjęte przez każdy z tabloidów (Fak -
Archetyp ,,Opiekuna"; BILD-Zeitung Archetyp ,,Władcy"), zgodnie z założentamt

storytellingu przypisane są do właśnie tej domeny.

5. Omówienie pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawcrych

Obszary moich zainteresowań i badań naukowych podzielić można na trzy połączone ze sobą

tematy: badania kontrastywne, badania nad językiem mediów oraz przeL<Ład tekstów. Zaktesy

prowadzonych badań w kazdym ztych obszarów przedstawiam poniZej.

5.1. Badania kontrastywne
Istotny obszar moich naukowych dociekań, jak już zaznaazorlo wcześniej, stanowią badania

kontrastywne, Wychodzę z założenia, że do podstawowych zadań germanisty / neofilologa

należy zwracanie uwagi na podobieństwa i róZnice między polskim i niemieckim obszarem
językowo-kulturowym. Interesowały mnie przede wszystkim analizy empiryczne, którym

kazdorazowo towarzyszyła pogłębiona refleksja teoretyczna. Poza wspomnianymi pracami -
magisterską i doktorską, odzwierciedleniem tego aspektu mojej działalności są liczne artykuły

powstałe po obronie doktoratu. W zależności od ujęcia, podzielió je możnanattzy kategorie:

o semantyka (m.in. o patrzeniu ukradkiem * kontrastywna analiza semantyczna

polskich i niemieckich czasowników percepcji wzrokowej wyrażajqcych intencję

'pozostać niezauważonym' l20l2l; Łaska w starodawnym (con)tekście (we

współautorstwie z dr hab. Anną Just l20I3Ą,
o Lingwistyka tekstu (m.in. Tischrede - universelles diplomatisches Ritual oder

kulturspezifisches Unikum? Zu den Ansc)tzen der kultur-kontrąstiven Textlinguistik

telrscie (we współautorstwie z prof. dr hab. Waldemarem Czachurem l2009l:

Nelrrologi dźwigniq (auto)reklamy * o hybrydach gatunkowych na przykładzie

nekrologów w języku polskim i niemieckim lż016l; O sztuce (nie)dosłownego

9lbidem.
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wyrażania siebie - autowizerunek kobiety w przestrzeni publicznej na przyWadzie

wystqpień pierwszych dam Polski i Niemiec /w drukuĄ.
o Mediolingwistvka (m.in. Koniec świata według mediów * analiza dyskursu prasowe4o

w oparciu o wybrane periodyki polsko- i niemieckojęzyczne l20l3l; Tabloidy i mity.

WykorzysĘnuanie wzorców archetypowych w narracji tabloidowej jako jeden

z elementów strategii lcreowania wizerunku /2015/; Selbstdarstellungstechniken im

Pressediskurs. Eine kontrastive Analyse anhand der Tageszeitungen BILD-Zeitung
und FAKT /w druku/; O tym, że coś moze być 'nasze', choć wcale do nąs nie należy -
gramaĘka 'posiadania' jako instrument budowania poczucia wspólnoĘ w dyskursie
prasowym (na przykładzie dzienników FAKT i BILD-Zeitung /w drukuĄ.

Konfrontując wybrane aspekty języka z perspektywy polskiej i niemieckiej lingwistyki,
koncentrowałam się na rożnicach wynikających z częściowo odmiennych pytań badawczych
i podejśó metodologicznych, Poza opisem odmienności zakorzenionych w różnych kulturach

badawczych moim celem była próba wyjaśnieniaukazanychróżnic w kontekście odmiennych

tradycji naukowych.

W zakreślony tu nurt badań wpisują się także prowadzonę przezę mnie prace nad powstaniem

polsko-niemieckiego korpusu tekstów (gatunków) medialnych (zob. zŃącznik 4, pkt. II).

5.2. Język mediów

Kolejnym obszarem będącym przedmiotem moich naukowych eksploracji jest język mediów.

Naiczęściej analizowaną przeze mnie językową odmianą medialną był język prasy,

aw szczęgólności specyfika j ęzykatabloidów. Poza artykułami wymienionymi w poprzednim

podpunkcie w nurt ten wpisują się m.in. następujące publikacje ,,Dużo krzyku w wykrzylmiku"

- Znaki interpunkcyjne i ich funkcje w nagłówkach prasowych - na przyHadzie dzienników

Fakt i BILD-Zeitung l20I3l; Zur sprachlichen Inszenierun7 von kollektiver Zugeharigkeit in

der BILD-Zeitung lw drukrr/, Poza odmianą prasową interesowały mnie równiez vłyzwania,

iakie dla badacza języka niosą ze sobą nowe technologie. Efektem tych zainteresowń było

uczestnictwo w projekcie koordynowanym przez prof. dr hab. Roberta Małeckiego,

wspieranym pTzez TVP.SA, polegającym na wdrozeniu aplikacji HBBTV (telewizja

hybrydowa) do polskojęzycznej przestrzeni medialnej. Możliwości zastosowanych rozwiązań

w ujęciu języko- i kulturoznawazym przedstawione zostały na konferencji naukowej w marcu

2014 roku w Warszawie (zob. zŃącznik 3, pkt. 10).

5.3. Przekład tekstów

Równolegle do wyzej wymienionych rozwazań naukovvych zĄmowałam się przekładem

tekstów z języka niemieckiego na język polski, Efekty mojej działalności w tym obszarze

podzielić można na dwie grupy. Do pierwszej z nich na\eżąprzel<ł,ady artykułów naukowych

napisanych przęz czołowych badaczy wywodzących się z niemieckojęzycznego obszaru

językowego (zob. załącznik 1, pkt. II D), Jako przykłady wymienió można prace autorów

takich, jak: Ingo H. WarŃe / Jrirgen Spitzmi.iller Wielopoziomowa lingwistyczna analiza

dyskursu (we współpracy z prof. dr hab. Waldemarem Czachurem); Michael Klemm / Sascha



Michel: Lingwistyka kultury mediów. Postulat na rzecz holistycznej analizy (multimodalnej)

komunikacji medialnej czy też będące właśnie w przygotowaniu tłumaczenie pracy Gerda
Antosa i Anny Lewandowskiej na temat lingwistycznych metod wykorzystywanych w
badaniu międzykulturowości (Methoden des linguistischen Zugangs zu ,Interkulturalitat).Do
drugiej grupy tłumaczęi o charakterze popularno-naukowym należą wykonane przeze mnie
przekłady tekstów prasowych (felietonów, esejów, wywiadów), pochodzących z
naiważniejszych gazet opiniotwórczych (Die Zeit, FranĘurter Allgemeine Zeitung,

Silddeutsche Zeitung, i.in.), poruszĄących bteżące kwestie z zal<tesu nauki, polityki oraz
gospodarki Niemiec. Tłllnaczenia były cyklicznie publikowane na stronach Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej orazportalu POINT (zob. zńącznik4. pkt. III C).

5.4. Inne osiągnięcia naukowo-badawcze

Choć punkt ciężkości mojej pracy badawczej opiera się głównie na wymienionych powyżej

trzech obszarach, ciekawość badacza przywiodła mnie również do innych materiałów

źródłowych i innych aspektów badawczych. Mam tu na myśli rozwój niemieckiego
słownictwa na przyhJadzie słownictwa medycznego u progu czasów nowożytnych w
publikacjach Paracelsusa (1493-1541), badania nad rozwojem złożęń z rzeczowntkiem Hirn,
rozwńanta poświęcone eponimom pochodzenia niemieckiego we współczesnym języku

polskim, czy też dociekania teoretyczne poświęcone tendencjom w rozwoju badań z zaJ<ręsu

mediolingwistyki prowadzony ch przez polskich germanistów.

Wyniki prac badawczych nad wskazanymi wyżej aspektami przedstawiłam w referatach

wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach (Kraków, Katowice, Opole,

Warszawa, Ateny) orazw publikacjach (zob. załącznik 1, pkt. 4,16,2I),

ł;ty*


