
W meandrach  Wydziału Nauk Humanistycznych UMCS…  
 
 

Dnia 10 stycznia 2011 roku Wydział Nauk Humanistycznych znajdujący się na UMCS –ie 
gościł  ponad pięciuset licealistów z  różnych miast naszego regionu. Spotkanie miało na 
celu zainteresowanie uczniów studiami humanistycznymi. Organizatorzy dla swoich gości 
przygotowali ciekawy program a  także wielką niespodziankę.  
 
   Wszyscy zgromadzeni w dwóch połączonych aulach  nowej humanistyki o godzinie 10:00 
zostali powitani  przez władze UMCS, dyrekcją IFP, organizatorów spotkania oraz zaproszeni 
do  wysłuchania interesującego wykładu prof. dr hab. Ryszarda Tokarskiego pt. „Manipulacja 
w języku”. Profesor ciekawie przestawiał, jak łatwo można ulec manipulacji. Zaprezentował 
także sposoby manipulacji oraz podał przykładowe sytuacje, które zapewne słuchaczom były 
znane z autopsji, a zarazem rozśmieszyły ich.  
   Po wykładzie zainteresowani skorzystali ze studenckiej stołówki, gdzie zjedli pyszny obiad, 
a następnie przenieśli się do Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Tam czekała 
na nich ogromna niespodzianka. O godzinie 12:30 na scenie wystąpiła lubelska grupa 
taneczna Underground Dance Studio (UDS) – jej tancerze to Finaliści III Edycji programu 
„Mam talent”. Między występami Mistrzów Polski przedstawiono prezentacje multimedialne, 
które miały na celu zapoznanie z  nowymi kierunkami, specjalizacjami, jakie teraźniejsi jak 
 i  przyszli maturzyści mogą brać  pod uwagę przy wyborze studiów.   
   O godzinie 14:00 wszyscy zebrani uczestniczyli w warsztatach dydaktycznych. Uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju brali udział w zajęciach tematycznych, 
dotyczących japońskich animacji. Wykładowcy za pomocą rzutnika pokazywali najciekawsze 
i najstarsze fragmenty filmów animowanych stworzonych przez japońskich producentów. 
Opowiadali,  jak z biegiem lat zmieniały się sposoby tworzenia tego typu filmów. W tym 
samym czasie całe grono pedagogiczne spotkało się z dyrekcją i pracownikami IFP UMCS.  
   Program współpracy humanistyki UMCS  ze szkołami średnimi skupia obecnie 14 szkół  
z Lublina i całego regionu. Chętnych do uczestnictwa w tego typu spotkaniach jest wielu, lecz 
ze względów organizacyjnych jego to niemożliwe, by przyjąć ich więcej. Cieszymy się, że 
należymy do tego elitarnego grona. 
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