
 

 

Wrocław,  dnia 7 października 2016 r.  
 

Szanowni Państwo, 

 

w dnia16-17 marca 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. Wojna i konflikty zbrojne – 

media, propaganda, komunikacja. Chcemy poddać refleksji medialne, 

komunikacyjne i propagandowe obrazy wojen i konfliktów zbrojnych w 

perspektywie współczesnej (XX i XXI wiek) oraz historycznej. Mamy nadzieję, że 

nasza konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy oraz 

będzie służyła wymianie poglądów, metod i osiągnięć badawczych – z zakresu 

humanistyki i nauk społecznych. Proponujemy poddać refleksji naukowej m.in. 

następujące obszary tematyczne: 

 Władza, polityka, dyplomacja w czasie wojny i konfliktu zbrojnego i/a jej 

wpływ na komunikację międzykulturową, etniczną i społeczną. 

 Propaganda, manipulacja, perswazja w dyskursie medialnym, publicznym i 

politycznym na temat wojny. 

 „Wojna i pokój” – narracja o wojnie, pamięć społeczna, historia mówiona.  

 Media wizualne a propaganda wojenna; media wizualne – a relacja na temat 

konfliktów zbrojnych. 

 Dokumenty społeczne i prywatne czasów wojny – dziennik, kronika, 

wspomnienie, archiwum historii mówionej.  

 Językowe i kulturowe aspekty komunikacji o wojnie w tekstach dawnych i 

współczesnych.  

 Totalitaryzm a walka w obronie praw człowieka i wolności. 

 Mitologizacja, ideologizacja, rytualizacja konfliktu zbrojnego – w języku, 

literaturze i mediach. 



 

 

 Konflikty zbrojne a dyskursy pamięci i tożsamości. 

 Gatunki czasów wojny i propagandy (anty)wojennej – druki ulotne, bibuła, 

dokumenty życia społecznego. 

 Dyplomacja (anty)wojenna i/a jej mediatyzacja. 

 Wychodzimy z założenia, że interdyscyplinarny charakter naszego spotkania 

pozwoli na wnikliwą i wszechstronną analizę proponowanych tematów.   

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji.  
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