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Spis tre�sci

Genologia multimedialna

Gatunki wypowiedzi w mediach elektronicznych
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Genologia multimedialna
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Rodzaje i gatunki

Arystoteles (284 pne. � 322 pne.)

• rodzaj: genus proximum

• gatunek: di�erentia speci�ca
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Genologia
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Wypowied�z

Michai l Bachtin (1895-1975): metalingwistyka

Wypowied�z to nieroz la�czna ca lo�s�c sk ladaja�ca sie� z

• tre�sci

• stylu

• kompozycji
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Gatunki mowy

Michai l Bachtin:

�Wprawdzie ka
zda poszczeg�olna wypowied�z jest

indywidualna, jednak
ze we wszystkich obszarach

zastosowania je�zyka wypracowane zosta ly specjalne,

wzgle�dnie trwa le typy takich wypowiedzi. Nazywamy je

gatunkami mowy.�
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Gatunki mowy

Michai l Bachtin

½Wypowiedzi oraz ich typy, tzn. gatunki mowy - to

pasy transmisyjne od historii spo lecze�nstwa do historii

je�zyka. 
Zadne nowe zjawisko (fonetyczne, leksykalne,

gramatyczne) nie wejdzie do systemu je�zykowego, je�sli nie

odby lo d lugiej, zawi lej drogi gatunkowo-stylistycznych pr�ob

i sprawdzian�ow"
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Gatunki mowy

Michai l Bachtin

½Gdyby nie istnia ly gatunki mowy lub gdyby�smy nie

opanowali umieje�tno�sci pos lugiwania sie� nimi, je�sli trzeba

by by lo powo lywa�c je do istnienia dopiero w m�owieniu,

za�s ka
zda� wypowied�z tworzy�c swobodnie, jako pierwsza�,

to obcowanie je�zykowe by loby prawie niemo
zliwe�
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Klasy�kacja gatunk�ow mowy

Michai l Bachtin
• gatunki prymarne (proste)

• ustne: replika dialogu, rozkaz wojskowy, polecenie, opowie�s�c
• pisemne: list, dziennik, dokumenty s lu
zbowe, publicystyka

• wt�orne (z lo
zone) � powie�sci, dramaty, rozprawy naukowe,

rozbudowane formypublicystyczne
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Gatunek

Czym jest gatunek wypowiedzi?

½Jest powtarzalna� kombinacja� chwyt�ow - decyduja�cych

o kompozycji (morfologii) tekstu, podporza�dkowanych

jakim�s celom komunikacyjnym i zdeterminowanych przez

materia l oraz technike� przekazu (medium)�1

1Edward Balcerzan, W strone� genologii multimedialnej, ½Teksty Drugie�

1999 nr 6.
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• szeregi monomedialne: aforyzm, nowela, opowiadanie, powie�s�c

• szeregi polimedialne: opera, �lm
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Nowa Genologia wg Balcerzana

rodzaje multimedialne

• reporta
z

• esej

• felieton
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Nowa Genologia

reportersko�s�c, intencja reporterska

• istnienie rzeczywisto�sci obiektywnej, cho�c zdeformowanej przez

je�zyk

• przyk lady: komunikat (materia l), serwis informacyjny,

telewizyjny zapis zdarze�n, ekspertyza sa�dowa, studium

naukowe, praca historyczna, sztuka werystyczna,

naturalistyczna, realistyczna (malarstwo portretowe, rodzajowe,

historyczne), muzyka konkretna, d�zwie�ki natury

• mimesis
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Nowa Genologia

eseistyczno�s�c, intencja eseistyczna

• napie�cie mie�dzy wyk ladem �swiatopogla�du a ambicjami

pedagogicznymi, mie�dzy jednostkowo�scia� a og�olno�scia�

• przyk lady: sentencja, przys lowie, aforyzm, dydaktyka homilijna,

retoryka wychowawcza, dramaty i powie�sci �lozo�czne

(Wyspia�nski, Mann, Lem), ballady Le�smiana, �lmy Felliniego,

obraz (alegoria, symbol) religijny, ojczy�zniany, klasowy;

malarstwo Munka, Picassa, Nowosielskiego; muzyka powa
zna

(fuga)
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Nowa Genologia

felietonowo�s�c, intencja felietonowa

• je�zyk jako magazyn stereotyp�ow, cel - krytyczny przegla�d

• gatunki: dowcip je�zykowy, gra�czny, karykatura, gag �lmowy,

burleska, parodia plastyczna, teatralna, �lmowa, muzyczna
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Gatunki wypowiedzi w mediach

elektronicznych
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Strona internetowa

• website vs. webpage

• rodzaje: statyczna, dynamiczna

• HTML vs. CMS
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Strona domowa

• strona g l�owna (main page)

• strona startowa (start page)

• strona domowa (Home page)
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!

Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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