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Zakres seminarium obejmuje literaturoznawstwo i kulturoznawstwo amerykańskie, a w 

szczególności zagadnienia literatur mniejszości etnicznych, przy szczególnym uwzględnieniu literatury 

amerykańsko-żydowskiej, afro-amerykańskiej, hispano-amerykańskiej, japońsko-amerykańskiej, 

chicano/a oraz literatury Indian północnoamerykańskich.  

Tematem seminarium jest analiza zmian zachodzących w kanonie twórczości etnicznej i 

główne nurty rozwoju literatur mniejszości etnicznych, a także problemy emigracji (asymilacja i 

akulturacja), poszukiwanie tożsamości oraz perspektywa genderowa. Seminarium ma na celu nie tylko 

zapoznanie studentów z tekstami literackimi, ale również określenie głównych obszarów 

zainteresowań pisarzy etnicznych i sprecyzowanie cech amerykańskiej literatury etnicznej. 

Jednocześnie, obok prozy etnicznej, studenci będą zapoznani z podstawami studiów etnicznych i 

etniczną krytyką literacką, co ma uświadomić im różnorodność podejść krytycznych w studiach 

etnicznych. Takie wprowadzenie teoretyczne ma na celu przełamanie myślenia o literaturze 

mniejszości jedynie w kategoriach różnicy, ale również zachęcenie do poszukiwania punktów 

styczności pomiędzy odrębnymi grupami etnicznymi przy unikaniu uproszczeń uniwersalizmu 

dominującego dyskurs amerykanistyczny w pierwszej połowie XX wieku. 
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These topics are supposed to be treated as ideas that you can tailor according to your own interests.  

 

LANGUAGE ACQUISITION 

1. Multilingual acquisition of phonetics or lexis. 

2. Cross-linguistic influence in multilinguals. 

3. Foreign accent perception and production. 

4. Influence of foreign languages on L1. 
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Zakres seminarium obejmuje: językoznawstwo stosowane, psycholingwistykę i dydaktykę 

nauczania języka obcego. Tematyka prac może dotyczyć następujących aspektów: 

1. Dwujęzyczność i wielojęzyczność dzieci i dorosłych: nauka języka przez dziecko w rodzinie 

dwujęzycznej, imigracja a nauka języka; interkulturowość. 

2. Dydaktyka nauczania języka obcego: uczenie się/ nauczanie języka obcego w różnych grupach 

wiekowych: (przedszkole, szkoła, młodzież dorośli, seniorzy); Nauczanie umiejętności i 

podsystemów języka, poprawa błędów, oczekiwania uczących się wobec nauczyciela, multimedia w 

nauce języka, nauczanie języka specjalistycznego, programy wymiany międzynarodowej 

(Erasmus). 

3. Czynniki indywidualne w nauce języka obcego (dysfunkcje, motywacja, przekonania, samoocena,  

pamięć, lęki, emocje); autonomiczność i wybory studentów kierunków neofilologicznych. 
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 Proponowane seminarium dotyczy obszaru tzw. drinking studies, interdyscyplinarnej 

dziedziny badań obejmującej tematykę alkoholu w kulturze i literaturze. Seminarium zasadniczo 

koncentruje się na współczesnej prozie angielskiej, szkockiej oraz irlandzkiej, ale możliwe są 

odniesienia porównawcze do innych literatur anglojęzycznych, a także do literatury światowej, pod 

warunkiem wykorzystania tłumaczeń na język angielski (w przypadku literatury polskiej studenci 

mogą sami tłumaczyć wybrane fragmenty na język angielski). Przykładowe tematy to alkoholizm 

kobiet w powieściach A.L. Kennedy, Agnes Owens i Janice Galloway, literatura faktu (np. Kingsley 

Amis, Lawrence Osborne), motyw whisky w powieści szkockiej, alkohol w powieści popularnej (np. 

Ian Fleming), czy też tzw. ‘recovery memoirs’.   

 

 


