
 

  
 

 
 

 

 
 

 
ORGANIZATOR: 
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich  
Uniwersytetu Gdańskiego 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 
dr hab. ŻANNA SŁADKIEWICZ, PROF. UG 
dr hab. URSZULA PATOCKA-SIGŁOWY, PROF. UG 
dr Marta NOIŃSKA 

ADRES:  
Uniwersytet Gdański 
Wydział Filologiczny, Neofilologia 
Ul. Wita Stwosza 51 
80-126 Gdańsk / Polska 

KONTAKT:  
jpi@ug.edu.pl 
tel. + 48 58 523 30 38 (sekretariat) 
 
JĘZYKI ROBOCZE:  
polski, rosyjski, angielski 

ZAPROSZENI PRELEGENCI:  
PROF. PIOTR CAP 
PROF. ANATOLIJ CZUDINOW 
PROF. BOGUSŁAWA DOBEK-OSTROWSKA 
PROF. MARINA GAWRIŁOWA 
PROF. IWONA HOFMAN 
PROF. RUTH WODAK 
 
FORMA WYSTĄPIENIA:  
wystąpienie plenarne – 30 minut 
referat – 20 minut 
 
OPŁATA KONFERENCYJNA:  
Składka wynosi 500 zł. i obejmuje:  
obiady (19-20.05.2022);  
uroczystą kolację (19.05.2022);  
wycieczkę (20.05.2022); 
publikację materiałów konferencyjnych 
 
DANE DO PRZELEWU:  
Uniwersytet Gdański 
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Nr konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  
Tytuł wpłaty: 512-I040-KI0H-22 
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Ko-
łobrzeska 43 
 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI: 
W ostatnich latach dyskurs publiczny znajduje się pod silnym wpływem 
różnych ideologii, np. liberalizmu, feminizmu, konserwatyzmu, nacjonali-
zmu, anarchizmu, faszyzmu, ekologizmu czy fundamentalizmu religij-
nego. Na działania zainspirowane ideologiami składają się m.in. interpre-
tacja rzeczywistości społeczno-politycznej (w tym jej wartościowanie); 
modelowanie rzeczywistości postulowanej według przyjętej wizji czy też 
dążenie do zmiany rzeczywistości zastanej na rzeczywistość postulo-
waną. We wszystkich tych działaniach wyznawcy ideologii posługują się 
oczywiście językiem. 

Już Arystoteles uważał język za niezwykle istotne uzasadnienie poli-
tycznej natury człowieka. Nie chodziło mu jednak o prostą zdolność do 
sygnalizacji stanów emocjonalnych, lecz o umiejętność formułowania 
stanowiska na temat tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.  

Tymczasem w obszarze komunikacji politycznej język bywa sprowa-
dzany do roli narzędzia mającego na celu demonizację przeciwnika. 
Oponenta ideologicznego/ politycznego atakuje się niemalże wszędzie, 
a orężem ataku jest właśnie język. Cel tych zabiegów to uzyskanie do-
minacji poprzez narzucanie swojej woli, swojej ideologii. W dyskursie pu-
blicznym ideologia nierzadko staje się ważniejsza od sensu wypowiedzi. 
Politycy posługują się językiem, w którym rzeczywistość istniejąca mie-
sza się z rzeczywistością oczekiwaną. Stosują insynuacje, posługują się 
wyrażeniami sprawiającymi wrażenie wypowiedzi konkretnej, uciekają 
się do patetycznej teatralizacji i stwarzają pozory mowy wysokiej, nasy-
conej wartościami. Używają języka, który prowadzi do stygmatyzacji 
osób, sytuacji, rzeczy. Skolonizowany przez emocje język uniemożliwia 
merytoryczną dyskusję oraz dojście do kompromisu. Wykorzystywane 
przez osoby publiczne sformułowania często upraszczają rzeczywistość, 
ale jednocześnie są atrakcyjne, gdyż pozwalają na skróty myślowe i au-
tomatyczne nacechowanie obiektów czy zjawisk. 

W ramach konferencji zapraszamy do rozważań na temat relacji mię-
dzy językiem i/lub polityką i/lub ideologią. Dyskusję proponujemy skon-
centrować wokół następujących zagadnień: 
• strategie komunikacyjne w dyskursie ideologicznym/ politycznym; 
• semiotyka dyskursu ideologicznego/ politycznego; 
• opozycja MY – ONI w dyskursie ideologicznym/ politycznym; 
• narzędzia językowej dyskredytacji przeciwnika; 
• uprzejmość i agresja językowa w komunikacji publicznej; 
• problemy pamięci historycznej i jej wyrażenia w języku; 
• dyskurs polityczny/ ideologiczny w mediach; 
• wojny informacyjne w mediach; 
• fake news a rzeczywistość polityczna; 
• język jako narzędzie oddziaływania na społeczeństwo – perswazja, 

manipulacja, propaganda, argumentacja; 
• granice między aksjologią a ideologią w języku; 
• metafora w dyskursie ideologicznym/ politycznym. 
 

Ze względu na rozległość i interdyscyplinarny charakter tytułowej proble-
matyki, zapraszamy również do zgłaszania innych zagadnień szczegó-
łowych. 

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 31 stycznia 2022. Formularz zgłoszenia znajduje się poniżej. 
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* wybór poprzez podkreślenie 

Imię i nazwisko  

Miejsce pracy   

Stopień naukowy  

Stanowisko  

Adres do korespondencji   

Telefon komórkowy  

E-mail   

Tytuł referatu i krótkie streszczenie (150 słów) 
 

* Rezerwacja obiadów 19.05.2022 r. (mięsny / wegetariański)                                               
20.05.2022 r. (mięsny / rybny / wegetariański)  

* Udział w uroczystej kolacji w dniu 19.05.2022 tak                                                     
nie 

* Udział w wycieczce w dniu 20.05.2022 tak 
nie 

 
Niniejszym upoważniam Uniwersytet Gdański do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu:  

Nazwa instytucji    

Adres instytucji  

NIP instytucji   

 
__________________________________ 

                data i podpis 
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POLE OBOWIĄZKOWE: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych w zakresie danych zawartych w 
formularzu rejestracyjnym w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konferencji naukowej pt. „Język – Poli-
tyka – Ideologia”. 
 
 

__________________________________ 
                data i podpis 

 
POLE OPCJONALNE: 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową (na adres e-mail podany w trakcie rejestracji na konferencję „Język – 
Polityka – Ideologia”) informacji o organizowanych w przyszłości przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego se-
minariach, konferencjach oraz innych wydarzeniach naukowych. 
 
 

__________________________________ 
                data i podpis 

 
 
Ponadto organizator konferencji informuje, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana 

Bażyńskiego 8. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 

24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji pt.: „Język – Polityka – 
Ideologia”.  
Ponadto, jeżeli wyrazi Pani/Pan odrębną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o 
organizowanych w przyszłości przez Wydział Filologiczny UG seminariach, konferencjach oraz innych wydarzeniach 
naukowych. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której 
dane dotyczą. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie 
danych będzie skutkowało niezapisaniem danej osoby jako uczestnika ww. konferencji oraz brakiem możliwości 
otrzymywania informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników 
wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3. 

7. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez 
okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach 
archiwalnych. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres 
niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dużej jednak niż do upływu okresu ich 
przedawnienia.  

8. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem 
usługi pocztowej. 

9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 

Wypełnione i opatrzone odręcznym podpisem karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres poczty 
elektronicznej: jpi@ug.edu.pl do 31 stycznia 2022 r. 

 


