
Na pocz tku kwietnia 2014 roku w Sali 

Konferencyjnej Centrum Informacji Na-

ukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowi-

cach odby a si  pierwsza konferencja naukowa 

z cyklu „Dyskurs autopromocyjny i jego wspó -

czesne ods ony”. Konferencja zosta a zorgani-

zowana przez Zak ad Lingwistyki Tekstu i Dys-

kursu Instytutu J zyka Polskiego Uniwersytetu 

l skiego oraz Katowicki Oddzia  Towarzystwa 

Mi o ników J zyka Polskiego.

 Konferencj  po wi con  tematyce szeroko 

rozumianego wizerunku uroczy cie otworzy-

a prof. U  dr hab. Magdalena Pastuchowa,  

a zaraz potem dr hab. Iwona Loewe, opiekun 

naukowy wydarzenia, przywita a przyby ych 

go ci oraz podzi kowa a za jej zorganizowanie  

mgr Aleksandrze Kalisz i mgr Ewelinie Tyc. 

Jako pierwszy wyst pi  mgr Krystian Dudek, 

cz onek Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzy-

szenia Public Relations oraz Rady Etyki Public 

Relations, który omówi  case study pt. Diabe  

tkwi w szczegó ach – czyli studium przypadku 

komunikacji osób publicznych. Dudek zwraca  

uwag  na ró nice mi dzy polskim stylem ko-

munikacyjnym a stylem ameryka skim (korpo-

racyjnym). Podkre la  równie , e warto zna  

swoje atuty w komunikacji i wykorzystywa  je 

podczas wyst pie  publicznych, poniewa  to 

redukuje stres i uwiarygodnia mówc  w oczach 

odbiorców.

Jako druga wyg osi a swój referat, zatytu o-

wany Strategie autoprezentacyjne w mediach, 

dr hab. Iwona Loewe z Instytutu J zyka Polskie-

go Uniwersytetu l skiego. Prelegentka upo-

rz dkowa a terminologi , wyja niaj c, czym

ró ni si  termin „autopromocja” od autopre-

zentacji. Wskazywa a na to, e „autoprezenta-

cja” jest to termin zaczerpni ty z psychologii 

i odnosi si  do sposobu, w jaki ka dy cz owiek 

chcia by by  widziany przez innych. Natomiast 

„autopromocja” to termin rodem z marketingu 

i medioznawstwa. Polega na promowaniu w a-

snej Þ rmy, us ug w ramach w asnych rodków. 

Loewe prezentowa a te  wyniki swoich bada , 

z których wynika o, e na jedn  godzin  emi-

sji programu telewizyjnego przypada 12 minut 

reklam (20%) i 4 minuty autopromocji (6,6%). 

Konkluzj  jej wyst pienia by o stwierdzenie, e 

w mediach jest wyra nie obecna kultura skrótu, 

która z kolei jest najta sz  form  promocji.

Kolejnym prelegentem by  dr Sebastian 

Musio  z Katedry Dziennikarstwa Ekonomicz-

nego i Nowych Mediów Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach, który przedstawi  

Narz dzia narracyjne w autopromocji marke-

tingowej. Musio  dokona  analizy kilku projek-

tów bran owych, w których by y wykorzystane 

specyÞ czne narz dzia narracyjne.

Na zako czenie pierwszej sesji wyst pi a 

dr Ewa Bia as-Pleszak z Instytutu J zyka Pol-

skiego, która przedstawi a referat zatytu owa-

ny Umar  autor – niech yje autopromocja? 

Rozwa ania o wspó czesno ci. Prelegentka 

mówi a o roli i funkcjach  tytu u w kontek cie 
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autopromocji oraz o estetyce kiczu w dyskursie 

publicznym.

Po zako czeniu pierwszej cz ci konferen-

cji w ród licznie zgromadzonych na sali s ucha-

czy rozpocz a si  dyskusja, któr  zainicjowa a 

prof. dr hab. Bo ena Witosz, proponuj c po-

strzeganie autopromocji i autoprezentacji  jako 

poj , które czy pewna ci g o , a wi c nie ma 

mo liwo ci ich rozdzielania. Nast pnie zabra y 

g os prof. U  dr hab. Magdalena Pastuchowa 

i dr hab. Iwona Loewe, które zaciekawi o pozy-

tywne rozumienie kiczu w kulturze zapropono-

wane przez dr Ew  Bi as-Pleszak. 

Po przerwie zacz  si  drugi panel, który 

otworzy o niezwykle ywe wyst pienie dr Ire-

ny Kami skiej-Radomskiej z Katedry Dzien-

nikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

zatytu owane Zachowanie zgodne z etykie-

t  – wsparcie czy zak ócenie dla komunikatu. 

Prelegentka na pocz tku swojego wyst pienia 

wyja ni a, czym jest etykieta. Zwróci a równie  

uwag  na to, e dzi  w potocznym rozumieniu 

etykieta jest kojarzona negatywnie, oznacza 

bowiem sztywny gorset. Nast pnie Kami ska-

-Radomska przesz a do analizy wyników ba-

da , które dotyczy y najcz stszych b dów mó-

wienia.

Kolejny referat by  skierowany do mi o ni-

ków bajek, ba ni i opowiada , poniewa  mgr 

Barbara Orze  z Instytutu Nauk o Kulturze 

i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu 

l skiego przedstawi a referat zatytu owany 

Opowie ci... wizerunkowej tre ci. Storytelling 

jako strategia autopromocji. Wyst pienie prele-

gentki bazowa o na czterech pytaniach: 1. Czym 

jest storytelling i dlaczego mo e on by  efek-

tywn  strategi  kreowania wizerunku, autopro-

mocji? 2. Jak zbudowa  opowie : jakie s  jej 

elementy (oparte na klasycznej narratologii, np. 

modelu bajki Leacha i Greimasa), g ówne me-

chanizmy, podej cia (Mistewicz, Tkaczyk)? 3. 

Do jakich trasformacji dosz o w obr bie tej stra-

tegii w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku 

oraz nowych mediów, jak sposób opowiadania 

historii jest modelowany przez media? 4. Jakie 

s  perspektywy, inne mo liwe kierunki rozwoju 

storytellingu? Orze  na te wszystkie pytania od-

powiada a z ogromn  fascynacj  i zaanga owa-

niem, okraszaj c swoje wyst pienie ciekawymi 

przyk adami.

Po referacie Barbary Orze  z obszaru opo-

wie ci uczestnicy mieli okazj  wcieli  si  na 

moment w uczestników wycieczki. Sta o si  to 

za spraw  mgr. Damiana Pisarskiego z Istytutu 

Filologii S owi skiej Uniwersytetu l skiego, 

który mówi  o Roli i znaczeniu autoprezenta-

cji w zawodzie pilota wycieczek. Pisarski pod-

kre la , jak wa na jest w zawodzie pilota wy-

cieczek umiej tno  zarz dzania wra eniami 

i wiadome kontrolowanie postrzegania przez 

innych. Przeanalizowa  równie  bogaty zbiór 

leksyki obrazuj cy sposoby autoprezentacji pi-

lotów wycieczek. 

Na zako czenie drugiego panelu zabra a 

g os mgr Barbara Chrobok, Rzecznik Prasowy 

Urz du Miasta w Wodzis awiu l skim, która 

przedstawi a prezentacj  na temat Samorz dy 

lokalne na Facebooku – Lubi  to! jako sposób 

autopromocji.

Po tym wyst pieniu rozpocz a si  bardzo 

o ywiona dyskusja, w której jako pierwsza za-

bra a g os dr hab. Iwona Loewe, a potem ko-

lejno w czali si  do niej prof. U  dr hab. Ur-

szula ydek-Bednarczuk, prof. dr hab. Bo ena 

Witosz, dr Sebastian Musio  oraz mgr Damian 

Pisarski.

Trzeci i zarazem ostatni panel konferencji 

otworzy a mgr Natalia Mo ko, logopeda z In-

stytutu J zyka Polskiego Uniwersytetu l skie-

go, która mówi a o Jako ci s owa w wyst pie-

niach publicznych. Prelegentka zwróci a uwag  

na to, jak z jednej strony wada wymowy mo e 

sta  si  atutem w autoprezentacji, z drugiej za  

– jakim by  utrudnieniem, swoistym pi tnem.

Kolejny referat dotyczy  Dzia a  autopro-

mocyjnych Ko cio a katolickiego i jego zwi z-

ków z now  ewangelizacj  i zosta  wyg oszony 

przez mgr Katarzyn  Treß er z Instytutu J zyka 

Polskiego Uniwersytetu l skiego. Prelegentka 
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mówi a o obrazie Ko cio a, jaki wyp ywa z re-

klam oraz gad etów promocyjnych tworzonych 

przez jego wyznawców. Przedmiotem analizy 

by y produkty (reklamy, memy internetowe, 

ró ne inicjatywy), które oscyluj  mi dzy ewan-

gelizacj  a autopromocj  Ko cio a.

Tu  po wyst pieniu Katarzyny Treß er przy 

mównicy zaj a miejsce mgr Kamila Kuros-

-Kowalska z Instytutu J zyka Polskiego U , 

która wyg osi a referat zatytu owany Sposoby 

autoprezetacji kobiet i m czyzn na przyk adzie 

reporta y podró niczych Wojciecha Cejrow-

skiego oraz Beaty Pawlikowskiej. Prelegentka 

w ciekawy sposób na wielu obrazowych przy-

k adach omówi a ró nice w sposobach autopre-

zentacji obojga reporterów.

Spotkanie zamkn o wyst pienie Karoliny 

api skiej, która zaprezentowa a referat pod 

tytu em Mówi  jak jest, czyli metody autopre-

zentacji i autokreacji Mariusza Maksa Kolonko. 

api ska w swoim wyst pieniu zwróci a uwag  

na cztery obszary: j zyk osobniczy postaci me-

dialnych, sposoby autoprezentacji, j zyk wer-

balny kontra j zyk niewerbalny i jako  s owa 

w wyst pieniach publicznych.

Na zako czenie konferencji mgr Aleksan-

dra Kalisz, wspó organizatorka konferencji, 

podzi kowa a prelegentom za wyg oszone re-

feraty, a go ciom – za przybycie i cenny g os 

w dyskusji nad zjawiskiem autopromocji i au-

toprezentacji.


