
21-22  MAJA 2020 r. 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO   

INSTYTUT RUSYCYSTYKI I STUDIÓW WSCHODNICH  
 
KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA   

ma zaszczyt zaprosić językoznawców, literaturoznawców, medioznawców, politologów, psychologów, 
socjologów i specjalistów innych dziedzin naukowych do udziału  

w  III Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
 
 
MOWA – CZŁOWIEK – ŚWIAT: PERSWAZJA JĘZYKOWA   
W RÓŻNYCH DYSKURSACH 

 
 

Perswazja jest obecna w zachowaniach komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach 
i na wszystkich etapach życia człowieka: począwszy od płaczu niemowlęcia przekonującego 
opiekunów, by się nim zajęli, poprzez wychowanie w domu i w szkole skupione na 
wpojeniu dziecku systemu wartości i wzorów zachowania, po informacje generowane we 
współczesnym zmediatyzowanym i stechnicyzowanym świecie sugerujące przykłady 
właściwego postępowania w sferze prywatnej oraz publicznej. Każda forma oddziaływania 
językowego rozumiana jako specyficzne działanie społeczne ukierunkowane na 
przekonywanie kogoś do czegoś jest zjawiskiem wielowymiarowym, implikującym złożoną 
refleksję o sztuce komunikacji perswazyjnej. Ciągle rodzą się nowe pytania o specyfikę 
mechanizmów wywierania wpływu, o sekrety atrakcyjności komunikatu, o językową 
i psychologiczną naturę rozmaitych technik wywierania wpływu itp. Pytania te nieustannie 
prowokują do refleksji nad skomplikowaną naturą oddziaływania językowego 
zachodzącego w różnych dyskursach codziennej komunikacji.  

Sukces pierwszej i drugiej edycji konferencji, których efektem są cztery tomy 
monografii, nie oznacza zatem zakończenia poszukiwań. Przeciwnie – chcemy po raz 
kolejny zaprosić do międzynarodowej dyskusji odwołującej się do perspektyw badawczych 
różnych dziedzin. Celem konferencji jest kontynuacja wymiany myśli pomiędzy 
naukowcami, których badania z zakresu językoznawstwa, medioznawstwa, erystyki, 
politologii, psychologii społecznej, socjologii, prawa, marketingu i in. przyczyniają się do 
zgłębienia wiedzy o sposobach oddziaływania językowego w rożnych dyskursach: 
politycznym, medialnym, religijnym czy dydaktycznym, zarówno w przestrzeni 
komunikacji narodowej, jak i międzykulturowej. 

 
 



 
Proponowana lista zagadnień obejmuje takie obszary, jak:  
o argumentacja, sugestia, manipulacja w komunikacji prywatnej i publicznej;   
o typologia i hierarchia gatunków perswazyjnych; 
o taktyczno-strategiczne planowanie wypowiedzi, współdziałanie nadawcy                    

i odbiorcy w procesie komunikacji; 
o specyfika oddziaływania językowego w dyskursie politycznym, medialnym, 

religijnym, dydaktycznym i innych; 
o sugestywny potencjał tekstów wielokodowych; 
o oddziaływanie językowe i pozajęzykowe w sieci globalnej. 

Czekamy również na ciekawe propozycje od Państwa. 
 

Języki konferencji: polski, rosyjski i angielski. 
Forma wystąpienia: wystąpienie plenarne (30 min), referat (20 min). 
Zapewniamy publikację referatów, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów 
w  tomie o charakterze monograficznym.  
Zgłoszenia (dane o autorach, dane do faktury, dane do korespondencji oraz tematy 
artykułów) prosimy przesyłać do 31 stycznia 2020 na adres: mcs@ug.edu.pl 
Termin nadsyłania tekstów artykułów upływa z dniem 30 czerwca 2020 r. 

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 450 złotych. W kwotę wliczone zostały: 
o koszty organizacyjne, publikacja referatów konferencyjnych oraz wysyłka 

egzemplarzy autorskich; 
o obiady w dniach 21 i 22 maja 2020; 
o uroczysta kolacja w dniu 21 maja 2020; 
o wycieczka w dniu 22 maja. 

 
Przy zaocznym udziale opłata konferencyjna wynosi 250 złotych (koszty publikacji 
artykułu). 
Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto: 
  

Uniwersytet Gdański w Gdańsku 
 Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk 
 59124012711111001043682415 
 KF0A-20  + Imię Nazwisko 
 

 
Noclegi w gestii uczestników (rezerwacji proponujemy dokonać z dużym 
wyprzedzeniem ze względu na liczne imprezy kulturalne, które odbywają się w Gdańsku        
w maju). Poniżej możliwe opcje: 
- Hotel Uniwersytecki (Wydział Prawa i Administracji), opłata orientacyjna 110 zł/doba, 
konieczność wcześniejszej rezerwacji, tel. (58) 523 29 62 .  
-  Hotel OLIVIA, Al. Grunwaldzka 470, tel.: (58) 343 31 00 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!                             

Z wyrazami szacunku,  
dr hab Żanna Sładkiewicz, prof. UG    dr Aleksandra Klimkiewicz 

  
                          


