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zaproszenie do publikacji
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Na naszych oczach wyrastają nowe wojenne mity
(jak ten o dzielnych żołnierzach z Wyspy Węży czy 
o Duchu Kijowa); docierają do nas „obsceniczne
obrazy śmierci”, których nie oglądaliśmy od czasu
zakończenia II wojny światowej, a słynna rosyjska
potęga informacyjno-militarna okazuje się być
częścią symulacji produkowanej przez Rosjan.
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Dobrą tradycją naszego czasopisma jest to,
że naukowemu namysłowi staramy się
poddawać tematy najbardziej aktualne, a nie
ma wciąż tematu bardziej aktualnego niż
wojna, która toczy się w Ukrainie. Jej wybuch
niewątpliwie wiele zmienia również w tej
sferze, która najbardziej interesuje redakcję
„Dyskursu & Dialogu”, czyli w sferze informacji. 
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Co jeszcze się zmieniło? 
Czy faktycznie zmienia się wszystko, 
jak chcieliby niektórzy? 
A może wybuch wojny nie tyle 
(nie tylko) pewne sprawy zmienia, 
ile ujawnia te, które wcześniej 
były niewidoczne? 

Czy sytuacja (około)wojenna zmieniła reguły i priorytety
debaty publicznej w Polsce? Wywiad z ambasadorem Rosji
- rzecz w innych realiach mało kontrowersyjna - obecnie
budzi sprzeciw i odbierana jest jako wątpliwa. Oblanie go
czerwoną farbą znajduje wielu zwolenników, choć znawcy
dyplomacji ostrzegają, że to zwykła prowokacja ze strony
wrogiego imperium. Eksperci - częściej niż kiedykolwiek -
akcentują geopolityczne aspekty funkcjonowania Polski 
i Unii Europejskiej.



Rosyjska i ukraińska (dez)informacja w służbie wojny;

Rosyjska i ukraińska wojna informacyjna sprzed i po wybuchu
wojny: główni aktorzy, wiodące linie narracyjne;

Debata publiczna w logice wojny vs debata publiczna w logice
pokoju;

Czy istnieje “dobra” dezinformacja w czasie wojny (taka, której
nadawcą jest okupowany)?

Uchodźcy jako przedmiot (dez)informacji; 

Dyskursy wykluczenia i dyskursy wykluczonych w kontekście
wojennym;

Starcie ekspertów, czyli dyskursy analityczne i quasi-analityczne
wokół wojny ukraińsko-rosyjskiej (Jacek Bartosiak, Jarosław
Wolski, Krzysztof Wojczal, Piotr Zychowicz etc.);

Wojna i wizualność (obrazy wojny: zdjęcia, mapy, filmy w służbie
prawdy, emocji i propagandy);

Językowe zmiany spowodowane wojną  (np. “na” czy “w” 
 Ukrainie? I dlaczego?).

W odpowiedzi na powyższe pytania przydatne  – taką mamy
nadzieję – okaże się rozważenie następujących zagadnień:
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Czekamy również na recenzje ciekawych publikacji. 

Prosimy osoby zainteresowane publikacją o przesyłanie
abstraktów - propozycji tekstów do 30.06.2022 na adres

redakcja@dyskursidialog.org
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