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Ideologie
Konferencja naukowa [on-line]

17–18 listopada 2022 r.
Konferencja zorganizowana przez I nstytut

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego poświęcona będzie ukazaniu roli komunikacji piśmiennej w kształtowaniu, rozwoju i upowszechniania różnych ideologii, oraz wzajemnie – wpływu tychże ideologii na
komunikację piśmienną.

Rola komunikacji piśmiennej w rozpowszechnianiu poglądów ideologicznych, obecna od
starożytności, wzrastała w ciągu dziejów wraz ze zwiększaniem się społecznego oddziaływania pisma. Do swego apogeum doszła w czasach najnowszych, dzięki rozwojowi
technik drukarskich i cyfrowych pozwalających na masowe multiplikowanie tekstów
oraz pojawieniu się coraz nowocześniejszych narzędzi komunikowania się (w tym
w ostatnich latach ekspansji mediów społecznościowych). Świadectwem tego zjawiska
były wydawane w XX w. w wielomilionowych nakładach książki i prasa, służące propagowaniu określonych światopoglądów.
Nie można jednocześnie zapominać, że ideologie, będąc – najogólniej mówiąc – systemami wartości i przekonań, służącymi do całościowego interpretowania i przekształcania świata, wpływały bardzo mocno na rozwój komunikacji piśmiennej. W ideologiach
liberalnych znajdowało to wyraz w programowej wolności różnych form tej komunikacji, natomiast w ideologiach mniej lub bardziej totalitarnych, nie respektujących praw
podmiotowych społeczeństwa, wolność ta była ograniczana, a to w celu zapewnienia monopolu na głoszenie własnych poglądów i narzucania ich społeczeństwu. W sytuacjach
skrajnych dochodziło w imię panującej ideologii do ścisłego podporządkowania
i kontrolowania komunikacji piśmiennej, czego najbardziej znanym przejawem jest zjawisko cenzury.
Dzięki konferencji chcielibyśmy z różnych perspektyw badawczych i w różnym kontekście historycznym spojrzeć z jednej strony na to, jakie ideologie i przez kogo były i są rozpowszechniane za pomocą narzędzi komunikacji piśmiennej, z drugiej zaś – jak zmieniają
się te narzędzia oraz jaki był i jest udział instytucji kultury książki i pisma w rozpowszechnianiu rozmaitych światopoglądów.
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Konferencja będzie się koncentrowała wokół następujących tematów:

1. Stosunek różnych ideologii do komunikacji piśmiennej, występowanie teorii
komunikacji piśmiennej w poglądach ideologicznych;

LINK
DO
FORMULARZA
REJESTRACYJNEGO
KLIKNIJ

2. Wpływ ideologii na komunikację piśmienną, stymulowanie i ograniczanie jej

rozwoju;

3. Miejsce komunikacji piśmiennej w kształtowaniu się, rozwoju i propagowaniu
ideologii – znane (i mniej znane) dzieła piśmiennicze promujące rozmaite światopoglądy;
4. Komunikacja piśmienna w służbie ideologii władzy;
5. Skuteczność i możliwości różnych form i narzędzi komunikacji piśmiennej – zarówno tradycyjnych (książki, prasa, ulotki, plakaty) jak i nowych (Internet: media
społecznościowe) – w rozpowszechnianiu poglądów ideologicznych;

6. Rola instytucji wytwarzających, gromadzących i upowszechniających komunikaty piśmienne (np. wydawnictwa, biblioteki, redakcje prasowe, redakcje portali
internetowych itp.) w kształtowaniu i propagowaniu rozmaitych ideologii.
Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się komunikacją piśmienną
w różnych postaciach i różnych okresach historycznych, od starożytności po czasy
współczesne. Chcielibyśmy, aby stała się ona forum wymiany doświadczeń i obserwacji
dotyczących ideologii w komunikacji piśmiennej w szerokim kontekście geograficznym,
historycznym i kulturowym. Szczególnie zapraszamy badaczy mediów i komunikacji społecznej, historyków, filologów, socjologów i prawników.
Językami konferencji będą polski i angielski. Opłata konferencyjna wynosi 235 PLN.
Chętnych do udziału w konferencji prosimy o nadsyłanie abstraktów do 15 czerwca 2022 r.
(Link do formularza rejestracyjnego znajduje się po lewej stronie). Informację o akceptacji
abstraktu uczestnicy otrzymają do 30 czerwca 2022 r.
Teksty pokonferencyjne przewidywane są do publikacji w czasopiśmie „Roczniki
Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej”
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; https://wuwr.pl/rbibl).
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