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Na seminarium składają się dwa zasadnicze komponenty: przekładoznawstwo oraz 
socjojęzykoznawstwo. 

Komponent pierwszy – przekładoznawstwo – jest poświęcony teorii oraz 
praktyce przekładu tekstów literackich (proza, poezja, poezja śpiewana), tekstów 
specjalistycznych (technicznych: np. z dziedziny medycyny, rolnictwa, czy handlu, itp.), 
e-tekstów (strony internetowe), tekstów prawnych/prawniczych (np. umowy handlowe, 
a także tłumaczenia poświadczone), tekstów audiowizualnych (np. audycji radiowych, 
telewizyjnych spotów reklamowych oraz filmów), a także tekstów prasowych (np. 
artykuły prasowe, wywiady).  

Komponent drugi niniejszego seminarium: socjojęzykoznawstwo – to szerokie 
spektrum badań nad społecznymi zachowaniami językowymi w ramach całych 
społeczności narodowych (American English a British English: amerykanizmy a 
brytycyzmy, Ponglish), etnicznych (etniczne odmiany języka: AAVE – African American 
Vernacular English, Yinglish – Yiddish English, Cockney, etc.), zawodowych (żargony, 
języki specjalistyczne oraz gwary środowiskowe) ale także tych środowiskowych (różne 
odmiany slangów), zarówno otwartych jak i zamkniętych, które wpływają i rzeźbią 
każdy język narodowy czy dialekt. Tematem uzupełniającym seminarium będzie także 
warsztat tworzenia słowników oraz korpusów językowych. 
 

M.A. Seminar Course: 2022-2024 
Title: Translation Studies and Linguistic Investigations 

 
This seminar covers two general research areas: Translation Studies and Linguistic 
Investigations: 
 

The first one – Translation Studies – is devoted to the theory and practice of 
translation of the following types of texts: literary texts (prose, poetry and sung poetry), 
specialized texts (technical texts: i.e. medical, agricultural, business discourses, etc.), e-
texts (i.e. the Internet pages), legal texts (i.e. business agreements, certified translations 
included), audiovisual texts (i.e. the radio announcements, TV commercials, and films), 
and the press articles.  

The second part of the seminar will cover the following selected aspects and 
topics of Linguistic Investigations as Sociolinguistics (national and ethnic varieties of 
English (Briticisms vs. Americanisms, Ponglish, AAVE – African American Vernacular 
English, Yinglish – Yiddish English, Cockney, etc.), professional varieties of English (i.e. 
jargons, cants and specialized vocabulary), sociolectal varieties of English (slangs)) and 
rhetoric of professional communication (e.g. ethics and etiquette in business contacts). 
Additionally, a practical insight into lexicographical workshop of dictionary and corpus 
making is part of the M.A. Seminar Course. 
 
All seminar participants are strongly encouraged to come up with their own language 
research or investigation projects regarding the scopes displayed above. 
 


