
 
 

ZAPROSZENIE  
 
 W ramach festiwalu naukowo-kulturalnego AKCJA / REAKCJA (www.festiwalar.pl) 
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Fundacja 1138 zapraszają 
do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w dniach 10 – 11 czerwca 2015 roku 
pt. 
 
 
 

PROPAGANDA LĘKU W XXI WIEKU. 
POMIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ POLITYCZNĄ 

 

 
 
IDEA KONFERNECJI  
 
 W naukach społecznych kategoria lęku pozostaje zagadnieniem podstawowym. W wielu 
analizach jest traktowana jako punkt zwrotny do wyjaśnienia i zrozumienia złożonych postaw 
bądź zachowań we współczesnych społeczeństwach. Na poziomie jednostkowym badania nad 
lękiem koncentrują się na wszechstronnym omówieniu poczucia niepokoju bądź fobii 
w określonych warunkach społeczno-strukturalnych. Natomiast w ujęciu makroanalitycznym, 
jak słusznie zauważył Antoni Kępiński, lęk w przestrzeni politycznej badany jest zarówno jako 
element integrujący, wręcz wzmagający aktywności narodu czy grupy, z drugiej zaś strony jest 
przesłanką do naukowej refleksji nad zjawiskiem chaotyczności, bezcelowości czy  
impulsywności określonych wspólnot politycznych.  
 W nauce o polityce pojęcie lęku jest stosowane do badania m.in. takich fenomenów, jak: 
władza; przywództwo; partycypacja; aktywność/bierność polityczna; podmiotowość polityczna; 
konformizm społeczny; terroryzm państwowy i międzynarodowy; mechanizmy stereotypizacji 
oraz manipulacji w przestrzeni publicznej. Pomimo tak zróżnicowanej problematyki chcemy 
skoncentrować się na fenomenie propagandy lęku, gdzie podczas obrad konferencyjnych 
zamierzamy odnieść się m.in. do takich zagadnień, jak:  
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– teoretyczne podstawy propagandy lęku  
 
– idea lęku jako podstawa do działań manipulacyjnych, kształtowania percepcji,  
ukierunkowania zachowań czy zaistnienia stereotypów w społeczeństwie  
 
– socjotechnika zagrożenia – wzbudzanie i/lub tłumienie lęku jako narzędzie uzyskania 
pożądanego zachowania w wymiarze jednostkowym i zbiorowym  
 
– propaganda werbalna, wizualna, audytywna itd. a wielopostaciowość lęku w przestrzeni 
publicznej  
 
– cyberlęk jako nowa forma działań propagandowych w rzeczywistości wirtualnej    
 
– poczucie zagrożenia państwowego, narodowego, etnicznego, wyznaniowego, cywilizacyjnego 
itd. z perspektywy politologicznej    
  
– syndrom oblężonej twierdzy jako element manipulacji politycznej  
 
– formy tłumienia lęku w społeczeństwach – od agresji, przez integrację, do afirmacji 
 
– wielowymiarowość propagandy lęku – ujęcie językoznawcze, psychologiczne, dyskursywne, 
kulturoznawcze itd.  
 
– konflikty zbrojne a poczucie zagrożenia indywidualnego vs zbiorowego   
 
– współczesna polityka zagrożenia w kontekście funkcjonowania propagandy wewnętrznej 
(państwowej) i zewnętrznej (polityka zagraniczna)     
 

KOMITET NAUKOWY 
 
prof. zw. dr hab. Roman Bäcker / Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
dr hab. Janusz Golinowski, prof. UKW / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
prof. zw. dr hab. Mirosław Karwat / Uniwersytet Warszawski  
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG / Uniwersytet Gdański  
dr hab. Leszek Porębski, prof. AGH / Akademia Górniczo-Hutnicza  
prof. zw. dr hab. Małgorzata Święcicka / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
prof. zw. dr hab. Marek Żyromski / Uniwersytet Adama Mickiewicza  
 

OTWARTA DEBATA 
 
 W drugim dniu konferencji przewidziana jest otwarta debata z udziałem zaproszonych 
ekspertów i mieszkańców Bydgoszczy na temat „Współczesna polityka - między manipulacją 
a powinnością”. Debata będzie retransmitowana w radiu PiK.  
   

 



ZGŁOSZENIA I OPŁATA    
 
 Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą za pośrednictwem załączonego 
formularza zgłoszeniowego do 15 kwietnia 2015 roku. Wypełniony formularz proszę przesyłać 
na następujący e-mail: festiwalar@gmail.com. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:  
1. Termin I – 300 PLN dla pracowników naukowych, 50 PLN dla doktorantów – płatność 
do 31 marca 2015 roku 
 
2. Termin II – 350 PLN dla pracowników naukowych, 75 PLN dla doktorantów – płatność 
do 15 kwietnia 2015 roku 
 
Opłata nie obejmuje noclegu, jednak organizatorzy chętnie pomogą w wyborze hotelu.   

 
MIEJSCE KONFERNCJI  
 
 Konferencja odbędzie się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz 
Klubokawiarni 1138. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji, dojazdu oraz obrad 
przedstawione zostaną Uczestnikom w późniejszym terminie.  
 

PUBLIKACJA  
 
 Organizatorzy planują wydać materiały konferencyjne w formie recenzowanej publikacji 
naukowej. Termin nadsyłania artykułów 31 października 2015 roku.  
 

KONTAKT  
 
 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: festiwalar@gmail.com  

 
 

Z wyrazami szacunku  
 

 

dr hab. Filip Pierzchalski  
Współorganizator festiwalu Akcja/Reakcja  

Instytut Nauk Politycznych  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

 

  
 

 

 

 


