WARSZTATY Najnowsze wyrazy w natarciu

Poznaj naszych ekspertów
Maciej Czeszewski
Językoznawca, doktorant w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z najnowszym słownictwem w polszczyźnie,
wyrażeniami erudycyjnymi w języku oraz frazeologią europejską. Twórca Obserwatorium
Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, platformy internetowej obejmującej słownik
neologizmów polskich powstałych po 2000 r.; redaktor fanpejdża „Nowe Wyrazy” w portalu
Facebook. Autor m.in. „Słownika slangu młodzieżowego” (2001), „Słownika polszczyzny
potocznej” (2006, wyd. 2 – 2008). Współautor (z K. Foremniak) słownika „Ludzie i miejsca
w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych” (2011). Popularyzator języka polskiego
w mediach, m.in. współredaktor cyklu „Ogarnij polski” w Jedynce Polskiego Radia.

Rafał Tondera
Z zawodu tłumacz, pisarz i konferansjer, z wykształcenia językoznawca, z zamiłowania
propagator pięknej polszczyzny. Założyciel i redaktor fanpage’a na Facebooku
„Tondera ka-leczy język”, który porusza tematy okołojęzykowe z przymrużeniem oka.
Współprowadzi również audycję „Ogarnij polski” w radiowej Jedynce o nowych słowach
w Ojczystym. Prywatnie - liberalny preskryptywista o tendencjach deskryptywistycznych.

Memem w Mickiewicza – w poszukiwaniu wspólnego języka
20 listopada (poniedziałek), godz. 11.30–13.00

Bartek Chaciński
Bartek Chaciński (ur. 1974 r.) – redaktor działu kultury „Polityki”, dziennikarz muzyczny,
członek Rady Języka Polskiego. Współpracuje z Polskim Radiem, prowadzi blog
muzyczny Polifonia. Opublikował m.in. serię „Słowników najmłodszej polszczyzny” (Znak)
oraz książkę „Wyż nisz” o tym, gdzie się podziały subkultury młodzieżowe. Urodził się
w Wołominie.

Czy grozi nam mowa obrazkowa?

19 listopada (niedziela), godz. 17.00–18.30

Kacper Nosarzewski
Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego
Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu
strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak
UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla firm oraz agencji rządowych na całym
świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych,
agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii i Ministerstwa Pracy Republiki Kolumbii.
Z wykształcenia polonista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik
Obserwatorium Językowego UW.

Prawdziwe słowa w wirtualnej rzeczywistości
19 listopada (niedziela), godz. 11.30–13.00

