WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

KATEDRA DZIENNIKARSTWA, NOWYCH MEDIÓW
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

V ogólnopolska konferencja naukowa
z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry”

z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej
pod tytułem:

KOMUNIKOWANIE WARTOŚCI – WARTOŚĆ KOMUNIKOWANIA
TERMIN KONFERENCJI: 28–30 listopada 2016 roku
MIEJSCE KONFERENCJI: Plac Kościeleckich 8 w Bydgoszczy
siedziba Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Cykl konferencji „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” realizowany jest od 2007 roku. Dotąd zorganizowaliśmy
4 konferencje, na których badacze komunikacji z wielu ośrodków naukowych dyskutowali o wielu elementach sytuacji
komunikacyjnej, m.in. o specyfice aktywności nadawczo-odbiorczej, sposobach komponowania i interpretowania
tekstów, percepcji zachowań komunikacyjnych i ich charakteru w różnych dyskursach i kontekstach. Konferencja ma
charakter interdyscyplinarny i integruje środowiska naukowe reprezentujące różnorodne metodologie badań nad
komunikowaniem, szczególnie komunikatywistów, kognitywistów, a także badaczy komunikacji ze szkoły
konstruktywistycznej.
Tegoroczna konferencja ma szczególny charakter – dedykowana jest Profesor Elżbiecie Laskowskiej z okazji 70-lecia
urodzin. Długa i niezwykle owocna działalność naukowa Pani Profesor inspiruje wielu językoznawców (i szerzej także
badaczy komunikacji) do charakteryzowania zjawisk, które od wielu lat pozostają w kręgu Jej szczególnego
zainteresowania. Są to zagadnienia związane z językiem wartości, językowym obrazem świata, etyką komunikowania
w różnych dyskursach, szczególnie w polityce i mediach (także medium internetowym).
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspomnianą tematyką, zaś szczególnie gorąco
zachęcamy do udziału w naszym spotkaniu drogich Przyjaciół Pani Profesor i wszystkich znajomych, dla których cenne są
nie tylko owoce pracy Pani Profesor, ale także – a może przede wszystkim – ważna jest Jej osoba, w kontaktach
międzyosobowych zawsze niezwykle przychylna, przyjazna i dobroduszna.

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI:
etyka komunikowania społecznego i politycznego
język wartości w komunikowaniu społecznym i politycznym
wartościowanie w dyskursie medialnym
etyka i wartościowanie w mediach społecznościowych
wartościowanie w dyskursie internetowym
wartościowanie w dyskursie migracyjnym
językowy obraz świata w wypowiedziach polityków
językowy obraz świata w tekstach internetowym
język wartości w ujęciu językoznawstwa kognitywnego
korpusy językowe w badaniach wartości i etyki dyskursu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I TERMINY
ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszej konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie
formularza zgłoszeniowego (załączonego w tej korespondencji i dostępnego także na stronie Katedry:
www.komunikacja.ukw.edu.pl w zakładce: SytKom 2016) do 15 września 2016 roku.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy mgr Alicji Żardeckiej sekretarza konferencji:
alicjazardecka@gmail.com
OPŁATA KONFERENCYJNA
opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy wpłacić do 15 października 2016 r. na konto Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
KREDYT BANK S.A. Oddział Bydgoszcz
nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z tytułem: Konferencja „SytKom” 2016
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, catering, bankiet, a także
publikację pokonferencyjną, nie obejmuje zakwaterowania – osobom zainteresowanym możemy przedstawić ofertę
polecanych przez nas bydgoskich hoteli. Prosimy o rezerwowanie miejsca we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!
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