Zaproszenie
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka,
która odbędzie się 1 czerwca 2015 roku
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Organizatorzy:
Emilia Kałuzińska
Natalia Moćko

Byłoby dla nas ogromnym wyróżnieniem móc gościć Państwa na naszej konferencji!
Opis konferencji
Media stały się nieodłączną częścią naszego życia, zmieniając niemalże każdy jego
wymiar. Dzieci i młodzież nie znają już świata bez telewizji, Internetu, dotykowych telefonów
czy gier komputerowych. Ta nowa, medialna rzeczywistość staje się środowiskiem socjalizacji
najmłodszych pokoleń, wpisując się na stałe w ich sposób myślenia, postrzegania, a także w
ich język. Z jednej strony media stają się przekaźnikiem wiedzy kulturowej, informują o tym,
co jest w danym momencie społecznie ważne, uczą prawidłowego odgrywania społecznych
ról etc. Z drugiej strony nowe kanały komunikacji oddziałują na sposób porozumiewania się,
i to zarówno, gdy idzie o budowę tekstu, jak i sposób mówienia, nieraz naśladujący wzorce

zza szklanego ekranu. Zorganizowanie konferencji Medialne kody w wyobraźni i języku
dziecka stanie się doskonałą okazją do wielowymiarowego spojrzenia na zagadnienie
socjalizacji medialnej. Medialne dzieciństwo zostanie poddane oglądowi z perspektywy:
kulturowej, socjologicznej, logopedycznej i językoznawczej. Przyglądanie się procesowi
dorastania najmłodszych pokoleń wydaje się nieodłącznym elementem myślenia o przyszłości
nas wszystkich, konferencja naukowa jako forum wymiany myśli umożliwi przynajmniej
częściowy wgląd w kondycję dzisiejszego dziecka. Zaprezentowane referaty staną się częścią
wieloautorskiej monografii naukowej, będącej pokłosiem wydarzenia.

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł, obejmuje ona materiały konferencyjne,
poczęstunek i obiad, a także druk publikacji.
Dane do przelewu:
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice
Bankowa 12
nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Tytuł przelewu: Opłata konferencyjna Medialne kody nazwisko uczestnika
np. Opłata konferencyjna Medialne kody Kowalski

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać do 15 maja 2015 roku.

Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
Emilia Kałuzińska: emilia.kaluzinska@gmail.com; 508225592
Natalia Moćko: natalia.mocko@gmail.com; 888926075

