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zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu   
                       Mechanizmy i konteksty funkcjonowania języka, nt.

Przemoc w komunikacji

która odbędzie się 29-30 listopada 2018 roku w Częstochowie

Szanowni Państwo,

serdecznie  zapraszamy do wzięcia  udziału  w konferencji  naukowej,  w czasie  której  przedmiotem 

refleksji  chcemy uczynić wieloaspektowe zjawisko przemocy  w komunikacji,   w jego wymiarach 

językowych, komunikacyjnych i kulturowych.

 

Zaproponowana  tematyka  jest  szczególnie  ważna  w  kontekście  przemian  społecznych, 

komunikacyjno-kulturowych, cywilizacyjnych, prowadzących do poszerzania obszarów przemocy, do 

zwielokrotnienia  obecności  tego  rodzaju  zjawisk  mających  wybitnie  nieetyczny charakter.  Wobec 

powyższego  istotnym  aspektem  konferencji  jest  podjęcie  próby  (re)definiowania  przemocy  w 

wymiarze  pragmatycznym  i  aksjologicznym,  a  przede  wszystkim  zarysowanie  perspektywy  jej 

ograniczania oraz nakreślenie sposobów zapobiegania  przemocy  w komunikacji.  

Przemoc  w  komunikacji  wiążemy  ze  zjawiskami  nieetycznymi,  nieprzestrzegania  lub  swoistego 

interpretowania  społecznie  ukształtowanych  konwencji  językowych,  wzorów  komunikacyjnych  i 

kulturowych. Zjawiska te łączą się z wywieraniem wpływu na myślenie i/lub zachowanie innych osób,  

grup społecznych, bez uwzględniania ich podmiotowości.  

Celem konferencji jest prezentacja badań nad rozmaitymi przejawami i przestrzeniami uobecniania się 

przemocy w zachowaniach językowych oraz zdarzeniach komunikacyjnych.  Przedmiotem refleksji  

chcemy uczynić między innymi zagadnienia: przekraczania granic między etycznym i nieetycznym 

zachowaniem  językowym,  przełamywania  konwencji  komunikacyjnych,  przekraczania  tabu 

językowego  i  kulturowego,  konfliktu  w  interakcji  werbalnej,  agresji  w  zachowaniach 

komunikacyjnych, przemocy jako elementu strategii komunikacyjnej, manipulacji językowej, oraz  ich 

powiązania  z gatunkami i dyskursami.  



Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy, którzy zajmują się zjawiskami współczesnymi, jak i 

historycznymi.  Refleksje nad współczesnością chcemy połączyć z  rozważaniami  historycznymi na 

temat przemocy w komunikacji i jej zmienności uwarunkowanej kontekstowo. 

Na  Państwa  zgłoszenia  czekamy  do  15  września  2018  r. pod  adresem: 

konferencja.jezyk.ifp@ajd.czest.pl (załączamy formularz zgłoszenia). Opłata konferencyjna wynosi 

280  zł  i  obejmuje  koszty  wyżywienia,  jak  również  przygotowania  artykułów  do  publikacji  (po 

pozytywnej opinii recenzentów).  Opłata  nie  obejmuje  kosztów  noclegów. 

Referaty  prezentowane  podczas  konferencji  zostaną  opublikowane  w  czasopiśmie 

„Studia Slavica” oraz w monografii (data publikacji 2019).

Mamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem. 
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