Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej
i Języka Polskiego jako Obcego
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
serdecznie zapraszają na
Konferencję Naukową
Bariery i pomosty w kulturze i języku
W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”
Opole, 18-20 października 2017 roku

Na konferencji pragniemy rozważać problematykę bynajmniej nie nową, jednak wciąż aktualną. Zapraszamy
do refleksji nad komunikacją międzyludzką we współczesnym świecie, którego zróżnicowanie umożliwia zarówno
budowanie wielokierunkowych więzi, jak i staje się przyczyną napięć między poszczególnymi regionami, nacjami,
kulturami i językami.
Tematykę referatów i dyskusji zakreślamy szeroko, ujmując język(i) i komunikację (werbalną i niewerbalną) w szerokim kontekście społeczno-kulturowym, widzianym zarówno w skali makro (między wielkimi strefami globalnymi,
jak np. Zachód i Wschód), jak i mikro (między grupami ludzi czy pojedynczymi jednostkami). Interesować nas będą
zjawiska (w języku, w tekstach, stylach i dyskursach, w modelach komunikacji, zwyczajach językowych, polityce
językowej oraz w szeroko rozumianym kontekście glottodydaktycznym), które sprzyjają i nie sprzyjają przepływowi
informacji, porozumieniu i – ogólnie – współżyciu społecznemu, czy to w wymiarze międzynarodowym, czy to
w lokalnym lub międzyludzkim. Szczególnie oczekiwane są ujęcia tej problematyki w perspektywie glottodydaktycznej, w kontekście doświadczeń w nauczaniu/uczeniu się języków, a zwłaszcza polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego.
Inspiracją do badań nad barierami i pomostami w komunikacji mogą stać się obszary (rzeczywistych lub potencjalnych)
napięć, indukowanych przez takie czynniki, jak np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wielojęzyczność i wielokulturowość świata,
wewnętrzna dyferencjacja języka(-ów) (terytorialna, socjalna – żargony, slangi, style osobnicze itp.),
globalizacja a (ksenofobiczna) lokalizacja,
uniwersalizacja i separatyzmy,
ideologie,  fanatyzm etc.,
kultura wysoka (elitarna) versus kultura niższa (popularna),
wielość (konkurencja) wspólnot dyskursywnych i dyskursów,
różnorodność rasowa, etniczna, płciowa,
różnice międzypokoleniowe,
różnorodność ról i celów komunikacyjnych,
wielojęzyczność, różnojęzyczność oraz sposoby jej promowania i upowszechniania,
transmisja języka w dobie globalizacji,
innowacyjne rozwiązania w kształceniu polonistycznym w kontekście pracy w grupach wielokulturowych
i wieloetnicznych, rola różnic indywidualnych w procesie kształcenia językowego

Tytuł wystąpienia wraz z abstraktem prosimy nadesłać do 31 maja br. na adres: bristol@us.edu.pl

Na spotkanie zapraszamy zarówno glottodydaktyków, którzy zechcieliby spojrzeć na bariery i pomosty w komunikacji
językowej z perspektywy nauczania języków obcych, jak i językoznawców, kulturoznawców i specjalistów innych dyscyplin
naukowych zajmujących się interesującą nas problematyką.
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