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Celem naszego projektu jest uzyskanie finansowania działalności Koła Naukowego
Lingwistów Kryminalnych przeBiegli w roku akademickim 2018/2019. Koło to jest formacją
nową, która dopiero rozpoczyna swoją działalność (i już cieszy się znacznym
zainteresowaniem wśród studentów). Planowana działalność przeBiegłych ma charakter
przede wszystkim wydziałowy, jednak z nastawieniem na rozwijanie współpracy także
z innymi kołami kryminalistycznymi, które już funkcjonują na naszym uniwersytecie (Koło
Naukowe Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji, studentami kierunków: biologia
sądowa oraz chemia sądowa).
Podstawowym przedmiotem zainteresowania przeBiegłych są zagadnienia dotyczące
wykorzystania języka jako dowodu podczas postępowania policyjnego, prokuratorskiego
i sądowego. W związku z tym działalność koła koncentruje się m. in. na takich problemach
jak: ustalanie idiolektu autora, analizy porównawcze autorów, wskazywanie autorów
anonimów, analiza plagiatów, badanie tekstów uznanych za obraźliwe.
Dofinansowanie planowanych przez koło działań umożliwi nam ich realizację
i jednocześnie przyczyni się do integracji społeczności uniwersyteckiej oraz promocji
Wydziału.
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Planowane działania
W ramach śledztwa planowane są następujące działania:
1. Warsztaty z nowoczesnych metod stylometrycznych
Cykl warsztatów
„Śledztwo w sprawie stylu”

przeznaczonych dla:
1. [Historyków literatury – Śledztwo w sprawie
literatury]

Termin:

1. Czym jest styl oraz jak go odszukać i zbadać?
2. Kto pisał podobnie do kogo, czyli o śledzeniu

październik – listopad –
grudzień 2018 r.

relacji intertekstualnych.
3. Jak przeprowadzić dochodzenie w sprawie
przemian gatunkowych i stylistycznych z
użyciem narzędzi korpusowych?
2. [Językoznawców – Śledztwo w sprawie języka]
1. Gdy styl zdradza tożsamość autora... czyli czy
ten autor mógł „popełnić ten tekst”?
2. Jak wyśledzić w tekście listę frekwencyjnych
znaczeń leksykalnych?
3. Narzędzia do tropienia terminów w tekstach.
Warsztaty przygotowane zostaną we współpracy
z przedstawicielami projektu Clarin-Pl. Celem tego
projektu jest udostępnianie zasobów językowych oraz
elektronicznych

narzędzi

do

automatycznego

przetwarzania języka naturalnego badaczom we
wszystkich

dyscyplinach

naukowych,

a w szczególności z dziedziny nauk humanistycznych
i społecznych. Narzędzia dostarczane przez Clarin-Pl
są darmowe. Ponadto projekt ten rozwija i buduje
narzędzia naukowe, które umożliwią rozszerzony
dostęp do dużych zbiorów dokumentów tekstowych,
nagrań

języka
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mówionego

i

zasobów

multimedialnych oraz ich zautomatyzowaną analizę.
Narzędzia te są użyteczne w pracy badawczej
zarówno literaturoznawców, jak i językoznawców.
Praca z ich wykorzystaniem znacząco poprawia
jakość badań oraz ułatwia ich prowadzenie.
Rezultatem warsztatów będzie wyposażenie
zainteresowanych narzędziami doktorantów oraz
studentów

w

umiejętność

wykorzystania

nowoczesnych metod na potrzeby prowadzonych
przez siebie badań filologicznych.
Spotkania mają mieć charakter otwarty i przeznaczone są
dla wszystkich zainteresowanych członków wspólnoty
akademickiej.
Spotkania z gośćmi

1. Tytuł spotkania: „Kradzież stylu w świetle prawa.”
1. Zaproszony gość: sędzia sądu okręgowego lub

Termin:
listopad – grudzień – styczeń

sądu rejonowego

2018/2019 r.

2. Tytuł spotkania: „Jak obraża, jeśli nie obraża?”

(semestr zimowy)

1. Zaproszony

gość:

biegły

z

zakresu

językoznawstwa
3. Tytuł spotkania: „Kradzież nazwy w świetle prawa”
1. Zaproszony gość: biegły z zakresu onomastyki
Celem

warsztatów

jest

popularyzacja

nauki,

a w szczególności zagadnień związanych z lingwistyką
Warsztaty śledcze
dla licealistów

kryminalistyczną.
W

Termin:
styczeń – luty 2019 r.

ramach

warsztatów

licealiści

zostaną

zapoznani

z podstawowymi pojęciami dotyczącymi tej dyscypliny,
a także samodzielnie dokonają analizy, przygotowanych
przez studentów z koła, anonimów.

Przygotowanie stoiska
podczas Dnia Kół
Naukowych

Celem jest promocja działalności koła oraz zaproszenie
zainteresowanych do uczestnictwa.
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Kosztorys

Noclegi, wyżywienie oraz honoraria dla

1.100 zł

osób prowadzących warsztaty
„Śledztwo w sprawie stylu”

(Dla czterech osób – dwóch prowadzących
do jednego warsztatu)

Honoraria dla gości specjalnych

450 zł

Materiały reklamowe

300 zł

dla zaplanowanych działań koła

Materiały na warsztaty dla licealistów

100 zł

Suma: 1.950 zł
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