
 
KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
 

ma zaszczyt zaprosić językoznawców, literaturoznawców, psychologów, 
 socjologów i specjalistów innych dziedzin naukowych do udziału w cyklicznej  

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
 

  

MOWA – CZŁOWIEK – ŚWIAT: 
PERSWAZJA JĘZYKOWA  

W RÓŻNYCH DYSKURSACH 

 

która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r.  

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Polityczne i ideologiczne transformacje końca XX – początku XXI stuleci, które wstrząsnęły 

światową społecznością (zmiana geopolitycznej konfiguracji Europy, rozpad ZSSR, wstąpienie Polski 

do Unii Europejskiej, procesy globalizacyjne) spotęgowały zainteresowanie uczonych procesami 

sterowania orientacjami ideologicznymi i życiem intelektualnym mas. Wzmocnienie 

komunikatywistyki i pragmalingwistycznego podejścia do analizy zjawisk językowych i praktyk 

dyskursywnych eksplikują badania nad szeroko pojętym oddziaływaniem w rozmaitych sferach 

komunikacyjnych. Konieczność studiów nad mechanizmami perswazji językowej w dyskursie 

publicznym zdeterminowana jest aktualną sytuacją socjokulturową, która stanowi podatny grunt dla 

kształtowania przez media, trybuny publiczne czy nowoczesne narzędzia dydaktyczne postaw 

mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej. 

Celem konferencji jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, 

których badania (z zakresu językoznawstwa, erystyki, psycho- i socjolingwistyki, psychologii 

społecznej, socjologii, prawa, marketingu i innych) przyczyniają się do zgłębienia wiedzy o 

sposobach oddziaływania językowego w rożnych typach dyskursu: politycznym, medialnym, 

religijnym czy dydaktycznym, zarówno w przestrzeni komunikacji narodowej, jak i 

międzykulturowej. Novum niniejszego projektu stanowi wielokierunkowa analiza problemów 

ustalenia powinowactwa mentalnego użytkowników różnych języków w szerokim opracowaniu 

interdyscyplinarnym. 

Proponowana lista zagadnień obejmuje takie obszary, jak:  



 argumentacja i manipulacja w komunikacji prywatnej i publicznej;   

 typologia i hierarchia gatunków perswazyjnych; 

 taktyczno-strategiczne planowanie wypowiedzi, współdziałanie nadawcy i odbiorcy 

w procesie komunikacji; 

 specyfika oddziaływania językowego w dyskursie politycznym, medialnym, religijnym, 

dydaktycznym. 

Czekamy również na propozycje od Państwa.  

Języki konferencji:  język polski i rosyjski. 

Forma wystąpienia: referat (czas prezentacji 15 minut, wystąpienie plenarne – 20 minut). 

Teksty referatów, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w tomie 

konferencyjnym o charakterze monograficznym.  

 

Zgłoszenia, dane o autorach oraz dane do faktury prosimy przesyłać do 31 stycznia 

2016 na adres: mcs@ug.edu.pl  

Termin nadsyłania tekstów artykułów upływa z dniem 30 kwietnia 2016 r. 

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 400 złotych. W  kwotę wliczone zostały: 

 koszty organizacyjne, publikacja referatów konferencyjnych. 

 obiady w dniach 19 i 20 maja 2016 r. 

 wycieczka w dniu 20 maja  „Stare Miasto Gdańsk…” 

Przy zaocznym udziale opłata konferencyjna wynosi 250 zł (koszty publikacji artykułu). 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto: 

 Uniwersytet Gdański w Gdańsku 

 Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk 

 59124012711111001043682415 

 KF-60-15 + Imię Nazwisko 
 

Noclegi – w gestii uczestników. Poniżej możliwe opcje: 

- Hotel Uniwersytecki (Wydział Prawa i Administracji), opłata orientacyjna 100 zł/doba, konieczność 

wcześniejszej rezerwacji, tel. (58) 523 29 62.  

-  Hotel OLIVIA, al. Grunwaldzka 470: pokój 2os./dla 1 os. 150,00 zł/doba, tel.: (58) 343 31 00 

 

           Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału! 

                                 

   

 

Z  poważaniem, 

dr hab. Żanna 

Sładkiewicz                          

 dr Aleksandra      

Klimkiewicz  
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