02.03.2020
Data wydarzenia: 15.06.2020 - 17.06.2020
Retoryka (nie)równości
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Poznań
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Retoryki i
Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN zapraszają do
udziału w konferencji naukowej „Retoryka (nie)równości”, która odbędzie się
15-17.06.2020 r. w Poznaniu.

Jest to piąte spotkanie poświęcone zagadnieniom retorycznym organizowane w
Poznaniu. Tym razem retoryka pomoże nam przyjrzeć się problematyce równości,
niezmiernie interesującej w języku i kulturze XXI wieku.
Równość to jedna z podstawowych wartości w myśli społeczno-politycznej, w
filozofii i etyce. Warto się zastanowić, w jaki sposób za pomocą narzędzi
retorycznych przezwycięża się powszechne przekonanie, że skoro ludzie są różni,
to nie mogą być równi, oraz jak popularyzuje się idee równości wobec prawa, praw
politycznych, równość społeczną, ekonomiczną, moralną czy równość płci.
Zapraszamy do zgłaszania wystąpień, podejmujących między innymi takie
zagadnienia, jak:
- dawne i współczesne sposoby rozumienia równości i nierówności;
- argumentacja w dyskursie
ekonomicznych, płci itd.);

o

równości

i

nierównościach

(społecznych,

- komunikacyjne uwarunkowania równości i nierówności;
- retoryczne narzędzia polityki równościowej;
- retoryczne mechanizmy włączające i wyłączające w debacie publicznej;
- retoryka negowania równości i nierówności;
- różność a równość w komunikacji społecznej;
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- sposoby mówienia o prawach grup dyskryminowanych;
- poprawność polityczna, równość,
definiowanie i redefiniowanie pojęć;

seksizm,

feminizm,

szowinizm

itd.

–

- językowe formy dyskryminacji;
- aksjologia (nie)równości;
- równość a inne wartości: wolność, solidarność, sprawiedliwość;
- (nie)równość w kulturze posthumanizmu.

Nasze zaproszenie kierujemy również do wszystkich zainteresowanych udziałem w
obradach w roli słuchaczy i dyskutantów.

Miejsce obrad: Poznań, Collegium Maius, ul. Fredry 10.
Kalendarium:
do 5.04.2020
Zgłoszenie propozycji
ZGŁOSZENIOWY

referatu

Wypełniony
formularz
zespol.retoryki@gmail.com

(wystąpienie

zgłoszeniowy

20-minutowe).

należy

odesłać

FORMULARZ

na

adres:

15.04.2020
Decyzja o przyjęciu referatu.

15.05.2020
Wniesienie opłaty konferencyjnej.
Koszt 450 zł (opłata obejmuje publikację, materiały konferencyjne, wyżywienie, nie
obejmuje noclegów).

30.09.2020
Przesłanie tekstu do publikacji
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(o opublikowaniu tekstu decydować będą pozytywne
pokonferencyjny wyjdzie w Wydawnictwie UAM (100 pkt.).

recenzje).

Tom

Komitet Organizacyjny:
prof. UAM dr hab. Agnieszka
Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa

Kula

-

kierowniczka

Zakładu

Retoryki,

prof. dr hab. Ewa Kołodziejek - przewodnicząca Zespołu Retoryki i Komunikacji
Publicznej RJP
dr hab. Luiza Rzymowska
prof. UAM dr hab. Joanna Smól
prof. UAM dr hab. Barbara Sobczak - sekretarz konferencji

Kontakt:
zespol.retoryki@gmail.com
bsobczak@amu.edu.pl

Adres: Poznań, Collegium Maius, ul. Fredry 10.
Data zgłaszania prelegentów: 05.04.2020
Opłata: 450
Linki:
• http://retorykaipragmatyka.pl/wydarzenia/14-wydarzenia/52-konferencjaretoryka-nie-r%C3%B3wno%C5%9Bci.html
Słowa kluczowe: komunikacja, retoryka, równość, argumentacja, debata
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