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Memetyka
Memy to jednostki kulturowego przekazu np. melodie, 
idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby tworzenia 
ceramiki czy wykonywania łuków.

Richard Dawkins, „Samolubny gen”

Ilekroć naśladujemy siebie nawzajem, coś nieuchwytnego 
wędruje od jednej osoby do drugiej. Tym czymś jest mem.

Susan Blackmore, „Maszyna memowa”
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„… mem (ten internetowy, znaną socjologii teorię zostawmy (…) ) 
to jakaś cząstka informacji, która zostaje spopularyzowana 
poprzez sieć. To może być cokolwiek: filmik, obrazek, zdanie, 
słowo - forma nie ma znaczenia.”

Tomasz Kutera, „Memotechnika: mem czy nie mem?”



Problem podstawowy

Gdy ludzie zostają zanurzeni w kulturze z silnymi nowymi 
memami, jest to sytuacja typu "walcz-lub-giń". Albo zmienisz 
swój umysł, podając się presji uczestników i zaadoptujesz 
nowe memy jako własne, lub też zmagać się będziesz z bardzo 
niewygodnym odczuciem otoczenia przez ludzi, którzy 
uważają cię za wariata lub nieprzystosowanego. Fakt, że tak 
samo będziesz prawdopodobnie myślał o nich, jest marnym 
pocieszeniem.

Richard Brodie, „Wirus umysłu”



Internet = kultura globalna
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Typologia memów internetowych

•Symbole postaw

•Przekaźniki emocji

• Ikony popkultury (mieszanka dwóch powyższych)



Symbole postaw

• Rozpoznawalny styl tła

• Charakterystyczny krój pisma

• Skojarzenie obrazu z postawą

• Skojarzenie obrazu z charakterem



Przykłady



Ciekawe memy postaw – stereotyp i 
antystereotyp



Ciekawe memy postaw - wyszydzające



Ulubione memy Autora (subiektywnie)
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Ewolucja przekaźników emocji
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Niektóre ciekawe „rage faces”
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Ikony popkultury



Ikony popkultury cd.



Ikony popkultury



Rozdroża
Naukowo

• http://www.ted.com/talks/lang/pl/susan_blackmore_on_memes_and_temes.html

• http://www.memetyka.pl

• http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,10996679,Memotechnika__mem_czy_nie_mem_.html

Rozrywkowo

• memegenerator.net

• quickmeme.com

• memebase.com

• knowyourmeme.com
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