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kicz w komunikacji masowej, popkulturze;
kicz promocyjny: propaganda polityczna, reklama komercyjna i społeczna;
kicz w strategiach informacyjnych;
kicz konsumpcyjny: moda, trendy, styl życia;
kiczowatość techniki (kiczowate gadżety, interfejsy itp.);
technologie kiczu: marketing wirusowy; lokowanie produktu / lokowanie
idei itp.;
sensualność kiczu / materia kiczu / kody kiczu;
kicz w przestrzeni transsemiotycznej i transmedialnej (translacje, adaptacje, parateksty, kolaż, remiks, pastisz itp.);
style kiczu;
funkcje kiczu.
Jesteśmy otwarci również na inne propozycje tematów wystąpień.
Prosimy o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki dwudziestominutowych referatów do 8 października 2017 na adres: media@us.edu.pl. Informację o przyjęciu
tematów wystąpień podamy do 13 października.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: koszty publikacji tomu pokonferencyjnego, 2 obiady, serwisy kawowe, kolację oraz materiały konferencyjne. Dane dotyczące przelewu prześlemy osobom zakwalifikowanym. Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu. W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku –
Komitet Naukowy:
prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski)
prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski)
dr Ilona Copik (Uniwersytet Śląski)
dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski)
Komitet Organizacyjny:
dr Julia Legomska (Uniwersytet Śląski)
dr Michał-Derda-Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)

