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Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Zróżnicowanie społeczne a praktyki komunikacyjne w 
świecie realnym i wirtualnym”, organizowanej przez Zakład Pedagogiki Mediów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się 29.09.2017 r. w Instytucie Pedagogiki UWr. przy ul. J. Dawida 1 we Wrocławiu, 
w godz. 10.00-16.00.  
 
Założenia konferencji 
 Mottem konferencji chciałybyśmy uczynić wypowiedź Kwame’a Anthony’ego Appiah: „Model, do którego będę 
powracał (…), jest modelem rozmowy – a w szczególności rozmowy między ludźmi o odmiennych sposobach życia. (…) W 
zależności od okoliczności, rozmowy odbywające się ponad granicami mogą być urocze lub po prostu irytujące: jednak tego, 
że w większości przypadków się odbywają, nie da się uniknąć”1. Żyjąc „bardzo blisko siebie w społeczeństwach, w których 
nigdy nie poznaliśmy większości osób mówiących naszym językiem, podlegających tym samym prawom, co my, i 
zapewniających jedzenie na naszych stołach”2, jesteśmy na nie skazani. 
 Rozmowa, czy inne formy komunikacji, mające miejsce w płynnej, współczesnej rzeczywistości, prowadzone są w 
szczególnych warunkach ogromnego zróżnicowania społecznego. Zróżnicowanie to „jest negacją identyczności i 
odpowiednikiem szczegółowego podziału; rozumiane jako proces jest wyłanianiem się nowych podziałów i ról”3 w obrębie 
struktury społecznej.  
 Trudno wskazać istnienie wspólnoty (ludzkości, społeczeństwa, narodu, klasy, zrzeszenia, grupy społecznej, w tym 
rodziny), ponieważ brakuje tak konstytuującego, charakterystycznego dla wspólnoty elementu, jakim jest język, w którym 
znane jest wszystkim członkom rozumienie słów, desygnatów bez konieczności ustalania ich znaczeń, definiowania. Każda 
jednostka w komunikacji posługuje się odmiennymi, własnymi narzędziami, stylami, kodami kulturowymi, które wynikają np. 
z jej: biografii, wieku, płci, przynależności etnicznej, stosunku do religii, statusu materialnego, pozycji w hierarchii społecznej, 
zawodowej, itd. Istotne są również warunki, w jakich następuje kontakt, które towarzyszą wypowiadanym komunikatom.   
 Brakuje nie tylko jednego, zunifikowanego języka, ale także respektowania idei egalitaryzmu społecznego, który 
broni przed szczególną formą zróżnicowania społecznego, jaką jawi się nierówność. Nierówności społeczne dotyczą sytuacji, 
gdy ludzie są nierówni sobie nie tylko z racji cech fizycznych czy psychicznych, ale z powodu przynależności do różnych grup, 
bądź zajmowania różnych pozycji społecznych, z czym wiążą się nierówne szanse dostępu do pewnych cenionych społecznie 
dóbr, jak bogactwo, władza, prestiż, ale także nierówności wobec prawa4.  
 Próżno szukać także kolejnego, fundamentalnego wyznacznika obecności wspólnoty, jakim jawi się granica 
oddzielająca jej wnętrze od zewnętrza i wskazująca jednocześnie dobrych, swojskich nas oraz wrogich, niebezpiecznych ich. 
Brak granic, jak twierdzą psychologowie i psychoterapeuci, budzi w ludziach lęk, a ten generuje agresję, a przecież wspólnota 
- jak metaforycznie zauważał Zygmunt Bauman - powinna stanowić opatrunek na wszelkie rany, zadrapania, jakich 
doświadczamy w życiu. Wspólnota to nie tylko pewność kontaktów z jednostkami takimi samymi jak ja, ale nade wszystko 
schronienie przed innymi, obcymi5.  
 Zamierzamy ześrodkować uwagę uczestników konferencji na sposobach praktykowania in statu nascendi 
komunikacji w zróżnicowanych okolicznościach. Interesuje nas codzienność w komunikacji oraz codzienna komunikacja 
jednostek, grup i instytucji, jaka przebiega w świecie braku bądź zmiennych granic, wartości, zasad. Korzystając z metafory 
Waltera Benjamina, uważamy że ważne są zarówno narracje chłopów, jak i opowieści marynarzy. Dlatego oprócz ustalenia 
obrazu dnia powszedniego komunikacji, pragniemy zaproponować namysł badawczy nad niezwykłymi, oryginalnymi, dopiero 
wyłaniającymi się zagadnieniami współczesnej komunikacji. Ciekawi nas uwzględnienie w konferencyjnym dyskursie 
perspektywy komparatystycznej.  
 Z ustaleń współczesnych naukowców wyłania się aksjomat, zgodnie z którym istnienie jednostek możliwe jest w 
dialogu, w komunikacji. Bauman podkreśla, że nie ma realnej alternatywy dla pokojowego, solidarnego, subsydiarnego 
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trwania podzielonej, zróżnicowanej ludzkości, jedynie odwołanie się do konwersacji. Paul Watzlawick stwierdził, że „nie 
można się nie komunikować”6. Konsekwencją przyjęcia tego aksjomatu jest konstatacja, iż wszystkie praktyki społeczne, 
rozumiane jako działania (podejmowane z rozmysłem, posiadające z założenia sens) oraz zachowania, stanowią przykład 
praktyk komunikacyjnych7. 
 Komunikacja, którą można odczytać poprzez odwołanie do łacińskiego communicare, co znaczy dzielenie się czymś, 
czynienie czegoś dostępnym dla innych, sprzyja nawiązaniu współpracy, a tym samym gwarantuje osiągnięcie licznych 
korzyści. W przypadku, gdy takie modele kohabitacji, wynikające z prowadzenia rozmów, negocjacji, nie zostaną 
wypracowane, trudno oczekiwać, aby życie współczesnych ludzi było znośne, lekkie, łatwe.   

W nawiązaniu do postulatu powszechnej gościnności Immanuela Kanta8, zapraszamy Państwa do udziału w 
konferencji poświęconej debacie nad wzajemnymi relacjami między zróżnicowaniem społecznym a praktykami 
komunikacyjnymi w świecie realnym i wirtualnym. Proponujemy następującą problematykę dyskursu: 

1. Obecność zróżnicowania społecznego (uwzględnienie np.: płci oraz wieku, statusu materialnego, przemian 
związanych z rynkiem pracy, systemu edukacyjnego, kwestii narodowościowych, regionalnych, religijnych oraz 
etnicznych; podziałów terytorialnych i lokalnych; różnic między miastem a wsią) oraz jego komunikacyjne 
implikacje.  

2. Dekompozycja, wielowymiarowość działań i zachowań komunikacyjnych, związanych z praktykami społecznymi, 
występującymi w różnych obszarach nauki, kultury (w tym edukacji i sztuki), ekonomii, prawa, religii, itd.  

3. Nowe technologie a nowe wymiary zróżnicowania społecznego i towarzyszących im praktyk komunikacyjnych. 
 

Liczymy na Państwa zainteresowanie naszym przedsięwzięciem oraz udział w konferencji. Przewidujemy publikację książki 
pokonferencyjnej (w załączeniu podajemy wymogi edytorskie dotyczące tekstów składanych do publikacji). Przesyłamy także 
formularz karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. Kartę zgłoszenia udziału w konferencji, abstrakt wystąpienia, a także 
pełny tekst artykułu  należy przesłać na adres e-mail: beata.krawiec@uwr.edu.pl lub: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl 
 
Warunki uczestnictwa: 
Wypełniona i przesłana organizatorom karta zgłoszenia uczestnictwa (w załączeniu), uiszczona opłata konferencyjna.  
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (w tym: opłata organizacyjna, materiały konferencyjne, przerwa kawowa i lunch, 
publikacja artykułu w recenzowanej monografii naukowej w 2018 r.). 
Ważne terminy: zgłoszenie uczestnictwa oraz opłata konferencyjna: do dnia 20.09.2017 r.; pełny tekst artykułu w wersji 
elektronicznej w formacie MS Word: do dnia 31.12.2017 r. 
 

W imieniu komitetu organizacyjnego, 
Jolanta Kędzior 
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