IV EDYCJA KONFERENCJI DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Z CYKLU „M ANIPULACJA W MEDIACH”
Sekcja Naukowo-Badawcza Koła Naukowego Studentów
Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz redakcja serii naukowej „Nowe Media i Kościół”
serdecznie zapraszają na
Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.
Manipulacja – media – Kościół
Kościół jest ważnym elementem współczesnej rzeczywistości, a jednocześnie istotnym polem analiz dla badaczy
różnych dziedzin – medioznawców, socjologów, politologów, specjalistów zajmujących się komunikacją społeczną i
kreowaniem wizerunku. W IV edycji cyklu konferencji dla młodych naukowców „Manipulacja w mediach” pragniemy
badać i analizować różne aspekty związane z relacjami mediów i Kościoła w kontekście manipulacji. Serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konferencji.
Oczekujemy na referaty poświęcone następującym zagadnieniom:
 Kościół a polityka w państwie demokratycznym,
 rola Kościoła w debacie publicznej: stereotypy, uprzedzenia, manipulacje,
 media świeckie versus media kościelne,
 stereotypy medialne dotyczące Kościoła,
 autorytet Kościoła a autorytet mediów,
 wartości chrześcijańskie w mediach,
 polityka informacyjna Kościoła,
 wizerunek Kościoła w mediach,
 reklama i public relations instytucji eklezjalnych,
 dyskurs medialny o Kościele w Internecie,
 komunikacja instytucji kościelnych w mediach społecznościowych.
Do 26 lutego 2015 r. czekamy na Państwa zgłoszenia. Załączony formularz prosimy przesłać na adres:
manipulacja@uksw.edu.pl. Informacja o zakwalifikowaniu tematu zostanie niezwłocznie przekazana prelegentom.
Konferencja odbędzie się w czwartek 26 marca 2015 r.; początek o godz. 9.45 w Auli Muzycznej
UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Zakończenie planowane jest na godz. 16.00.
Program konferencji zostanie umieszczony w Internecie 16 marca 2015 r. W czasie konferencji
organizatorzy zapewniają napoje i ciastka. Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji „Manipulacja – media –
Kościół” jest bezpłatne. Do dyspozycji uczestników – bistro „Luna” w budynku uniwersyteckim.
Artykuły przesłane po konferencji zostaną wydane w recenzowanej książce (w formie elektronicznej).
Ostateczna akceptacja artykułów zależy od recenzentów naukowych publikacji.
Serdecznie zapraszamy!
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Warszawa, dnia 24 stycznia 2015 r.
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