
Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna 

Dyskursy Władzy 
 

 

Pragniemy Państwa zaprosić na konferencje poświęconą dyskursom władzy organizowaną 

przez Katedrę Dydaktyki Ogólnej, Katedrę Pedagogiki Ogólnej oraz Pracownię Badań nad 

Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem.  

  

Konferencja ma na celu prezentacje badań z zastosowaniem Krytycznej Analizy Dyskursu 

(KAD) i Historycznej Analizy Dyskursu (HAD) w obszarze praktyk władzy. Naszą intencją jest 

propagowanie użycia powyższych metodologii. Pragniemy również przyłączyć się do obecnego 

w ostatnich latach na gruncie polskiej humanistyki nurtu badań w obszarze analizy dyskursu, a 

także refleksji teoretycznej nad nią samą.   

 

Interesować nas będzie przede wszystkim: 

 konstruowanie figury władcy 

 wytwarzanie relacji władzy 

 tworzenie „dobrych” i „złych” podmiotów (obszary włączeń, obywatel, pracownik, itp.; 

obszary wykluczeń, monstra, przestępcy, itp.) 

 metodologiczne problemy związane z zastosowaniem KAD i HAD 

 

Powyższe problemy chcemy ująć możliwie szeroko. Przecinają one dyscypliny takie jak 

socjologia, filozofia, pedagogika, językoznawstwo i literaturoznawstwo, historia, politologia. 

Interesują nas pola problemowe zaliczane do szeroko rozumianej humanistyki (w tym nauk 

społecznych). Chcielibyśmy zapytać o historyczne przemiany dyskursów władzy; społeczne 

przekształcenia koncepcji dobrych i złych podmiotowości; zmiany relacji i technik ich 

wytwarzania, a także ich dzisiejsze funkcjonowanie; przemiany paradygmatów władzy 

(suwerenna, dyscyplinarna, biowładza, kontrolna, tryb modulacji, władza performensu). 

 



Miejsce::  

Uniwersytet Szczeciński 

Instytut Pedagogiki 

Ul. Ogińskiego 16/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT   

KKKAAADDD...HHHAAADDD...UUUSSS@@@GGGMMMAAAIIILLL...CCCOOOMMM   

Ważne terminy: 

Zgłoszenia uczestnictwa do 30.08.2015 

Informacja o przyjęciu zgłoszenia 20.09.2015 

Uiszczenie opłaty konferencyjnej 30.09.2015  

Konferencja 22-23.10.2015 

 

Przewodnicząca komitetu 

organizacyjnego: 

Dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk  

 

Komitet organizacyjny: 

Dr Maksymilian Chutorański 

Dr Jacek Moroz 

Dr Oskar Szwabowski 

Mgr Dominika Gruntkowska 

 

Opłata konferencyjna 

250 zł  

(opłata obejmuje przerwy kawowe i obiad, nie obejmuje kosztów noclegu) 

Przewidziana jest publikacja tekstów w recenzowanej monografii  

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

46 1050 1000 0022 8790 4474 

W tytule: 0024 

 

  

Komitet naukowy: 

 

Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak 

Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Sulikowski 

Dr hab. Anna Murawska 

Dr hab. Jan Sowa 

Dr hab. Witold Wojtowicz 

Dr hab. Teresa Żółkowska  

Dr Piotr Stańczyk 

 


