Pracownia komunikacji medialnej w Kaliszu Wydziału Filologii Polskiej i Klastycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem:

Medialny obraz rzeczywistości
Relacja między przekazami medialnymi a rzeczywistością jest jednym z najczęstszych
i powracających problemów oceny środków społecznego przekazu. Założenie, że media mogą
i powinny odbijać rzeczywistość społeczną jest powszechne, lecz problematyczna pozostaje
jego słuszność. Media masowe ze swej natury nie mogą tylko wiernie odzwierciedlać
rzeczywistości, ponieważ muszą zwracać się do szerokiej publiczności, której oczekiwania są
niezwykle zróżnicowane, częściej oscylują w kierunku ucieczki od realiów.
Czy rzeczywistości prezentowanej przez środki społecznego przekazu bliżej obecnie
do jej odbicia, czy raczej świadomego jej definiowania? Chętnie poznamy Państwa wizję
medialnego obrazu rzeczywistości. Może ona dotykać prawnych aspektów środków
społecznego przekazu, jak i etycznych z naciskiem na przestrzeganie praw człowieka.
Oczekiwane są rozważania na temat organizacji przekazów informacyjnych, roli
współczesnej informacji. Frapujące będą też na pewno refleksje co do działań public
relations, w tym jakże modnego obecnie kreowania wizerunku, jak również przenikania do
PR reklamy, oraz aporemy dyskursu tej ostatniej.
Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM
w Kaliszu (ul. Nowy Świat 28-30), w dniach 10-11.05.2012. Na zgłoszenia tematów wraz ze
zwięzłym abstraktem oczekujemy do 10 lutego 2012 r.

(na adres elektroniczny: marmon@amu.edu.pl – w

temacie ‘konferencja’ lub mgr Monika Marczak, kierownik Dziekanatu Filologii Polskiej, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz),

na

gotowe teksty do 30 czerwca 2012 r. Ich objętość nie powinna przekraczać 22 000 znaków
(około 12 stron znormalizowanego wydruku). Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł
prosimy wpłacić do 30 marca 2011 r.

Numer konta podany zostanie po dokonaniu zgłoszenia.

W powyższej

kwocie zawarty został koszt druku publikacji pokonferencyjnej. Istnieje także możliwość
rezerwacji noclegu w naszym Domu Studenckim.
Serdecznie zapraszamy!
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