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Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej 

Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje) 

organizowanej przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie naukowe 

odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 roku w Brennej (miejscowość wypoczynkowa w pobliżu Bielska-

Białej). 

Badania nad dyskursem, które rozwijają się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w sposób niezwykle dynamiczny, mają 

charakter interdyscyplinarny i z konieczności wieloaspektowy. Odwołują się do różnych paradygmatów, teorii i metod 

interpretacji. W tę wielodyscyplinową i zróżnicowaną metodologicznie przestrzeń pragnęlibyśmy wpisać tematykę 

naszej konferencji i zaprosić do udziału w niej członków różnych środowisk naukowych, akademickich oraz 

przedstawicieli organizacji społecznych, którym bliska jest problematyka społecznej komunikacji analizowanej z 

perspektywy dyskursu. Dlatego też – ze względu na zamierzony interdyscyplinarny charakter naszego spotkania – 

posłużyliśmy się w tytule pojemną i spopularyzowaną we współczesnej humanistyce nazwą reprezentacja, obejmującą 

wszelkie typy przedstawień.  

Celem konferencji jest wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń skoncentrowanych wokół problemu 

modelowania rzeczywistości przez poszczególne odmiany dyskursu. Obiektem zainteresowania chcemy uczynić 

zarówno same konstrukty rzeczywistości, jak i uwarunkowania ich manifestacji – reguły, konwencje, normy, wartości, 

konteksty, środki wyrazu (werbalne i pozawerbalne).  

Pozostawiając Państwu wybór zagadnień wymagających głębszego zbadania, refleksji i dyskusji, pragniemy 

zaproponować następujące obszary tematyczne: 

1) swoisty dla poszczególnych wspólnot (kulturowych, etnicznych, zawodowych, ideologicznych, płciowych, 

pokoleniowych itp.) wybór segmentów rzeczywistości konstytuujących świat dyskursu; 

2) organizacja świata poszczególnych dyskursów (sposoby widzenia, reguły, normy, hierarchie, koherencja bądź 

niespójność składników obrazu świata i właściwa dla zaludniającej ów świat społeczności aksjologia); 

3) czynniki powodujące różnego rodzaju „zniekształcenia” widzenia  rzeczywistości; 

4) obraz wspólnoty wyłaniający się z poszczególnych konstruktów rzeczywistości; 

5) wewnętrzna dynamika dyskursowych światów (zmiany w zakresie aksjologii, „mapy”, konceptualizacji itp.); 

6) relacje między konstrukcjami rzeczywistości (przystawalność vs nieprzystawalność kreowanych światów);  

7) społeczna percepcja „dyskursowych światów”.  

Prosimy, aby załączony formularz zgłoszeniowy przesłać do 30 czerwca 2017 r. na adres: 

dyskursoweswiaty@gmail.com 

Opłata konferencyjna wynosi 380 zł i obejmuje wyżywienie, w tym uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz 

druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru 

referatów. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane uczestnikom konferencji w kolejnym komunikacie. 

Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia 

 

 

 

 

 

Sekretarze konferencji 

dr Bernadetta Ciesek 

dr Beata Duda 


