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W dniach 30 sierpnia – 2 września 2017 r. w amsterdamie odbyła się druga edycja 
konferencji „Metaphor Festival”, poświęcona wykorzystywaniu języka figuratywnego 
i innych form ekspresji figuratywnej. Problematyka ta stanowi doskonałą okazję do 
zaakcentowania wartości, jaką jest język oraz podkreślenia znaczenia języka metafor 
w edukacji i życiu codziennym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Metaphor 
lab amsterdam z myślą o możliwości zaprezentowania i poznania wyników badań 
dotyczących języka figuratywnego w różnych typach komunikacji oraz ich funkcjach 
poznawczych, kulturowych, narracyjnych, poetyckich, retorycznych, politycznych 
i społecznych.

W obradach wzięli udział specjaliści, doktoranci, studenci, osoby zainteresowane 
dziedziną nauki związaną z formami języka metaforycznego. Prelegenci reprezento-
wali ośrodki naukowe z australii, austrii, azerbejdżanu, Belgii, Brazylii, Chile, Chin, 
Finlandii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Hong kongu, Indii, Iranu, Japonii, 
Łotwy, niemiec, norwegii, Polski, Południowej afryki, Rosji, Rumunii, serbii, stanów 
zjednoczonych, szwajcarii, tajwanu, turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

W ramach czterodniowej konferencji zostały wygłoszone dwa wykłady plenarne, 
a podczas sesji panelowych zaprezentowano 70 referatów oraz przeprowadzono pięć 
warsztatów naukowo-metodycznych. tematyka sesji panelowych, podzielonych na 
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22 sekcje, objęła zagadnienie metafor w obrębie dyskursu, edukacji, interakcji, języka, 
komunikacji politycznej, moralności, nauki, prawa, religii, uczuć.

z zainteresowaniem audytorium spotkały się referaty koncentrujące się wokół tema-
tyki metafor w edukacji, w których zwrócono uwagę na różnorodne aspekty kształcenia, 
zaznaczając złożoność tego procesu. zaakcentowano w nich również wartość języka 
metaforycznego, będącą w centrum działań edukacyjnych, która powinna stanowić 
fundament w budowaniu osobowości młodego człowieka, w obrębie której wyróżnia 
się: przestrzeń wewnętrzną, tożsamość, sposób widzenia siebie i świata zewnętrznego.

yulia Clausen z uniwersytetu Ruprecht-karls-universität Heidelberg w niemczech 
zaprezentowała wykład dotyczący sposobów upraszczania metafor w dyskursie, wy-
stępujących w podręcznikach dla dzieci.

ayumi tamaru z kyoto university w Japonii zwróciła uwagę na nietypową często-
tliwość występowania metafory czasu w japońskich piosenkach dla dzieci, określając 
czas jako oczekiwanego gościa.

Justyna sala-suszyńska z Instytutu Pedagogiki uMCs w lublinie, pod kierunkiem 
promotor dr hab. urszuli Oszwy, prof. uMCs, i dr katarzyny Wiejak, przedstawiła no-
watorskie wyniki badań na temat pomiaru form języka metaforycznego u młodzieży.

konstantin khomutskii z national Research university Higher school of Eco-
nomics w Rosji wygłosił referat na temat modeli metaforycznych, których studenci 
uniwersytetów używają do opisywania edukacyjnych aspektów swoich studiów.

tina krennmayr z Vrije universiteit amsterdam w Holandii w referacie doty-
czącym metafor poglądowych w edukacji dowodziła, iż w kontekście edukacyjnym 
wspólne zrozumienie języka metaforycznego między nauczycielami i uczniami jest 
niezbędne dla odniesienia sukcesu w procesie uczenia się.

Elena Isakova i Maksim Isakov tver state university w Rosji w wykładzie poświę-
conym metaforycznym broszurom edukacyjnym zaprezentowali nowatorską metaforę 
„promocji wiedzy”, będącą sposobem na skuteczne komunikowanie się z czytelnikiem 
oraz przyczyniającą się do wywoływania pozytywnych emocji i postaw, które mogą 
prowadzić do wizyty w określonym miejscu docelowym podróży lub w instytucji 
edukacyjnej opisanej w folderze.

Oferta warsztatów, które przeprowadzono w ramach konferencji, była zróżnico-
wana. uczestnicy spotkania mogli więc poszerzyć swoją wiedzę, biorąc pod uwagę 
wiele aspektów języka metaforycznego.

lorena Bort-Mir z universitat Jaume w Hiszpanii przeprowadziła warsztat na 
temat metafor kinematograficznych, który cieszy się dużym zainteresowaniem bada-
czy z różnych dziedzin. Celem było zilustrowanie procedury identyfikacji filmowej 
metafory oraz zastosowanie i przetestowanie tej metody w przypadku niektórych 
reklam telewizyjnych.

Roland Pfau z university of amsterdam w Holandii zaproponował praktyczny warsz-
tat o występowaniu metafor w języku migowym. uczestnicy mieli okazję sprawdzić, 
w jaki sposób różne rodzaje metafor są językowo zakodowane w językach migowych.
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niek d’Hondt z Break It Down Organization z Belgii przedstawił uczestnikom 
przydatne wskazówki odnoszące się do posługiwania się językiem metaforycznym 
w komunikacji poprzez kreatywne ćwiczenia w grupach. Warsztaty miały na celu 
uświadomienie istotności występowania języka figuratywnego oraz wskazanie przy-
kładów świadomego używania go w codziennych sytuacjach.

Giulia Frezza z Metaphor lab, university of amsterdam z Holandii, zaprezento-
wała warsztat, który przyczynił się do omówienia przez uczestników różnych metafor 
stosowanych przez pacjentów cierpiących na demencję w celu opisania ich odczuć. 
Okazało się, że poprzez metafory – jako wszechstronne i interaktywne narzędzia – 
przekazywane są złożone zjawiska i choroby.

anneke schat, artystka z Holandii, tworząca biżuterię i obrazy, podczas swojego 
wystąpienia wyjaśniła istotność metafor w pracy artysty oraz zachęciła słuchaczy do 
dzielenia się swoimi pomysłami, a także do tworzenia rysunków za pomocą form 
języka figuratywnego.

W trakcie forum wielokrotnie podkreślano, iż język pełni funkcję nośnika war-
tości. to dzięki niemu można budować własną tożsamość i świadomość, rozwijać 
osobowość, porządkować doświadczenie i tworzyć własny obraz świata. Język ma 
swoiste położenie w świecie wartości, a dzięki użyciu języka figuratywnego człowiek 
potrafi wyrażać i nazywać inne wartości. należy wdrażać młode pokolenie do po-
sługiwania się językiem metafor już od wczesnych etapów edukacji, aby wykształcić 
u uczniów sprawne językowe instrumenty, przy pomocy których będą przekazywane 
i przyswajane treści nauczania (merytoryczne i wychowawcze). skuteczność procesu 
dydaktycznego, który jest oparty na komunikacji językowej pomiędzy nauczycielem 
a uczniem, w dużej mierze zależy od jakości używanego języka oraz wyznawanych 
wartości.

konferencja „Metaphor Festival” w amsterdamie była specyficzna ze względu 
na bardzo specjalistyczny, wąski charakter i skoncentrowanie się wielu specjalistów 
na jednym zagadnieniu. Była to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy, refleksji 
i wymiany doświadczeń między specjalistami z całego świata w dziedzinie języka me-
taforycznego. należy podkreślić, iż różnorodność podjętych obszarów tematycznych 
w zakresie sesji plenarnych w obrębie języka metaforycznego sprawiła, iż wydarzenie 
to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem naukowców z całego świata, o czym 
świadczy duża liczba uczestników. konferencja była zarazem możliwością zapoznania 
się z prowadzoną edukacją w zagranicznym ośrodku naukowym. Ponadto pozwoliła 
na wymianę doświadczeń, przyczyniła się do pozyskania kolejnych inspiracji do 
podejmowania badań oraz do nawiązania kontaktów z przedstawicielami uczelni, 
które mogą w przyszłości zaowocować podjęciem współpracy na gruncie badawczym 
i dydaktycznym.


