Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych
Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz
Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko
zapraszają do udziału w IX interdyscyplinarnej konferencji naukowej
z cyklu Przestrzeń Społeczna

pt.

Socjologia codzienności. Zjawiska, rytuały, ceremoniały
organizowanej w dniu 17 kwietnia 2015 roku
na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli nauk chcących zaprezentować swój
punkt widzenia na codzienność. Konferencja będzie obejmować następujące zagadnienia:
1. koncepcje narracji i metody badań zjawiska codzienności
2. mechanizmy władzy
3. społeczeństwo obywatelskie
4. manipulacje rzeczywistością;
5. systemy aksjo-normatywne
6. teorie i modele zachowań społecznych
7. wpływ informatyzacji na współczesne społeczeństwo
8. wpływ mediów na życie codzienne społeczeństwa
9. kultura i sztuka
10. codzienność w ujęciu historycznym;
11. zjawisko nudy
12. zjawisko przeludnionego tłumu
13. współczesne problemy tożsamości
14. reklama i marka w codzienności
Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej jest zróżnicowana w zależności od
terminu wpłaty i wynosi:
-

do 1 marca 2015 r.
normalna 500 PLN lub 125 EUR ,
dla doktorantów spoza UR 400 PLN lub 100 EUR,
dla doktorantów z UR 280 PLN;

-

do 1 kwietnia 2015 r.
normalna 800 PLN lub 200 EUR ,
dla doktorantów spoza UR 600 PLN lub 150 EUR,
dla doktorantów z UR 300 PLN.

www. konferencjasocjologiczna.pl

Karta zgłoszenia i terminy:
- zgłoszenia na kartach pobranych ze strony konferencji www.konferencjasocjologiczna.pl
prosimy nadsyłać na adres jaroslawkinal@gmail.com z dopiskiem „konferencjacodzienność” do dnia 15 lutego 2015;
- informacje o akceptacji referatu będą przesłane do dnia 20 lutego 2015 roku;
- opłatę konferencyjną należy przelać na umieszczony na stronie konferencji numer konta
bankowego; termin przelewu wpływa na wysokość opłaty.
Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi oraz pokrywa koszty:
-

uczestnictwa w obradach,

-

materiałów konferencyjnych,

-

napojów i przekąsek w trakcie konferencji.
Konferencję zamierzamy podsumować recenzowaną publikacją monograficzną obejmu-

jącą pozytywnie ocenione przez recenzentów referaty spełniające wymogi pracy naukowej
oraz napisane poprawnym językiem.
Informacje

oraz

pytania

prosimy

kierować

do

sekretarza

konferencji,

mgr. Jarosława Kinala; email: jaroslawkinal@gmail.com. Strona internetowa konferencji jest
dostępna pod adresem www.konferencjasocjologiczna.pl.

www. konferencjasocjologiczna.pl

