FORUM INTERDYSCYPLINARNE

#ROZMOWA
HARMONOGRAM 18 MARCA 2021

9.00 - 9.15 - OTWARCIE KONFERENCJI

9.15 - 10.00 - WYKŁAD GOŚCINNY
ks. prof. Alfred Wierzbicki: Etyka rozmowy

10.00 - 11.35 - PANEL 1
Magdalena Przybysz: Rozmowa w literaturze - o dialogu słów kilka
Dorota Czerkies: Poetyka niewyrażalnego w wybranych powieściach
Jeana-Philippe'a Toussainta
Katarzyna Świdnicka: W kręgu spotkań z politykami - przykłady rozmów
Berty Zuckerladl
Natalia Dziedzic: Intertekstualne gry w powieści "Czterdzieści i cztery"
Krzysztofa Piskorskiego

11.35 - 13.10 - PANEL 2
Kamil Kownacki: Rozmowa jako źródło mówione w badaniach
historycznych
Arkadiusz Jaworski: Za Piastem czy Francuzem? Mowa - namowa rozmowa na sejmie elekcyjnym w 1573 roku
Justyna Jarocka: Ochrona tajemnicy komunikowania się jako wartość
chroniona na gruncie Konstytucji RP - analiza w świetle orzecznictwa
Maksymilian Kuźmicz: Porozmawiajmy o wartościach... w prawie (karnym)

14.00 - 15.35 - PANEL 3
Hubert Szyller: Dialog jako czynnik antropologiczny
Jan Tarnas: Retoryka w dobie wojen kulturowych
Katarzyna Lisowska: Dyskusja o komunikacyjnej naturze bytu osobowego
w kontekście filozofii personalistycznej w świetle relacji wychowawca wychowanek
Gabriela Joanna Legutko: Sokrates o Chrystus - zbliżone czy odrębne
paradygmaty rozmowy?

FORUM INTERDYSCYPLINARNE

#ROZMOWA
HARMONOGRAM 19 MARCA 2021

9.00 - 9.30 - WYKŁAD GOŚCINNY
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: Rozmowa w języku i komunikacji

9.30 - 11.05 - PANEL 4
Ilona Siwak: Aporie rozmowy: o milczeniu
Ewa Nowak: Czy metafory zabijają? Metafora jako sposób myślenia o świecie
oraz podstawowe narzędzie komunikacji międzyludzkiej (nie tylko) w
chorobie.
Edwin Olczak: „Między „formą podawczą” a otwieraniem się na „bycie w
dialogu” w biografiach pracowników naukowych UŁ
Anna Skiba: „Wariat to wariat” – jak rozmawiać o osobach chorych psychicznie
w Indonezji?

11.05 - 13.20 - PANEL 5
Izabela Kierepka: Nowy, wyższy poziom rozmowy. Wykorzystanie elementów
dialogu motywującego w codziennym życiu.
Magdalena Sibicka: Rozmowa ratująca
Beata Kozyra: Rozmowa jako źródło informacji w diagnozie osób z
zaburzeniami psychicznymi
Aleksandra Zadrożna: Rozmowy, które leczą – czyli o roli komunikacji między
osobami chorującymi psychicznie a zdrowymi w kontekście stygmatyzacji.
Katarzyna Mielniczek: Wpływ zaburzeń neurologicznych na proces rozmowy i
jakość życia pacjentów
Adriana Baranowska: Aktywność obywatelska jako rozmowa. Dialog społeczny
w czasie pandemii COVID-19

13.20 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Każdy prelegent ma do dyspozycji 20 minut na swoje wystąpienie, na
koniec każdej sesji nastąpi dyskusja nad przedstawionymi referatami.

