
KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ma zaszczyt zaprosic jezykoznawcow, literaturoznawcow, psychologow, socjologow 

i specjalistow innych dziedzin naukowych do udziału w 

II Miedzynarodowej Konferencji Naukowej 

MOWA – CZŁOWIEK – ŚWIAT:
PERSWAZJA JĘZYKOWA 

W RÓŻNYCH DYSKURSACH

ktora odbedzie sie w dniach 10-11 maja 2018 r. 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Koniecznośc studiow nad mechanizmami perswazji jezykowej w dyskursie publicznym

zdeterminowana jest aktualną sytuacją socjokulturową, ktora stanowi podatny grunt dla

kształtowania przez media, trybuny publiczne czy nowoczesne narzedzia dydaktyczne postaw

mentalnych wśrod szerokiego kregu odbiorcow poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

Celem konferencji jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiedzy naukowcami,

ktorych badania (z zakresu jezykoznawstwa, erystyki, psycho- i socjolingwistyki, psychologii

społecznej, socjologii, prawa, marketingu i innych) przyczyniają sie do zgłebienia wiedzy o

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

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

miedzykulturowej.

Proponowana lista zagadnień obejmuje takie obszary, jak: 

 argumentacja i manipulacja w komunikacji prywatnej i publicznej;  

 typologia i hierarchia gatunkow perswazyjnych;

 taktyczno-strategiczne planowanie wypowiedzi, wspołdziałanie nadawcy i odbiorcy

w procesie komunikacji;

 specyfika oddziaływania jezykowego w dyskursie politycznym, medialnym, religijnym,

dydaktycznym.

 sugestywny potencjał komunikacji w sieci globalnej.



Czekamy  rownież na propozycje od Państwa. 

Jezyki konferencji:  jezyk polski, rosyjski i angielski.

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

Zapewniamy publikacje referatow konferencyjnych w recenzowanym tomie o charakterze

monograficznym. 

Zgłoszenia, dane o autorach, dane do faktury oraz tematy artykułow prosimy przesyłac do

31 stycznia 2018 na adres: mcs@ug.edu.pl 

Termin nadsyłania tekstów artykułow upływa z dniem 31 maja 2018 r.

Wysokośc opłaty konferencyjnej wynosi 440 złotych. W  kwote wliczone zostały:

 koszty organizacyjne, publikacja referatow konferencyjnych.

 obiady w dniach 10 i 11 maja 2018 r.

 wycieczka w dniu 11 maja  „Stare Miasto Gdańsk…”

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

Wpłaty prosimy dokonywac na poniższe  konto:

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk

59124012711111001043682415

KF-60-18 + Imie Nazwisko

Noclegi – w gestii uczestnikow. Poniżej możliwe opcje:

- Hotel Uniwersytecki (Wydział Prawa i Administracji), opłata orientacyjna 120 zł/doba, koniecznośc

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

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

           Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

                            Z  poważaniem,

dr hab. Ż anna Sładkiewicz  dr Aleksandra  Klimkiewicz

 

mailto:mcs@ug.edu.pl

