ZAPROSZENIE NA V OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
„NIEWYGODNE DLA WŁADZY. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA”
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
organizuje, w dniach 18–19 października 2018 r. w Toruniu, V Ogólnopolską Konferencję
Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”.
Po kilkuletniej przerwie po raz piaty toruński ośrodek bibliologii zaprasza Państwa do
podjęcia wspólnych interdyscyplinarnych rozważań na temat różnych przypadków
ograniczania wolności słowa. Tym razem konferencja odbędzie się w nieco zmienionej
formule – od bieżącego roku zrezygnowano z wprowadzania ograniczeń chronologicznych
w zakresie podejmowanych zagadnień.
Założeniem konferencji jest podjecie dyskusji na temat funkcjonowania i znaczenia cenzury,
zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej. W kręgu zainteresowań organizatorów
pozostają mechanizmy służące kontroli słowa, praktyczne przejawy działalności cenzury oraz
skutki wprowadzonych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się prezentacja stanowisk
twórców, redaktorów, wydawców i bibliotekarzy wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane
zagadnienia można rozpatrywać w kontekście druku, jak i najnowszych kanałów dystrybucji
informacji.
Komitet Naukowy konferencji tworzą: dr hab. Wanda A. Ciszewska – przewodnicząca, prof.
dr hab. Kamila Budrowska, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, prof. dr hab. Grażyna Gzella,
prof. dr hab. Jacek Gzella, dr hab. Małgorzata Kowalska.
Obrady prowadzone będą w sekcjach tematycznych. Wystąpienia uczestników z referatami
zaplanowano na 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych
tematów. Propozycje wystąpień prosimy przesyłać do 14 maja 2018 r. Szczegółowe
informacje, wraz z programem konferencji, zostaną przekazane uczestnikom do 31 maj br.,
po decyzji o przyjęciu referatu przez Komitet Naukowy.
W związku z zamiarem opublikowania materiałów posesyjnych prosimy, by teksty do druku
nie przekraczały 12 stron maszynopisu (z przypisami i bibliografią) i zostały złożone
organizatorom w trakcie konferencji. Teksty artykułów przygotowanych w oparciu o referaty,
które nie zostały wygłoszone – nie będą przyjęte.
Opłata konferencyjna wynosi:
• 400 zł (bez noclegów) – dla osób, które uiszczą opłatę do 30 czerwca 2018 r.,
• 450 zł (bez noclegów) – dla osób, które wpłacą wpisowe do 10 września 2018 r.
Opłaty za uczestnictwo w konferencji należy dokonać przelewem bankowym na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: cenzura, imię i nazwisko uczestnika konferencji.
Koszt podróży i udziału w konferencji pokrywają indywidualnie uczestnicy lub delegujące ich
instytucje. Obrady będą odbywać w Collegium Humanisticum UMK (Toruń, ul. W.
Bojarskiego 1). Organizatorzy zapewniają obiady, poczęstunek podczas obrad oraz druk
materiałów konferencyjnych. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Za stronę organizacyjną przedsięwzięcia odpowiadają: dr hab. Wanda A. Ciszewska
(tai@umk.pl) – przewodnicząca Komitetu Naukowego; dr Barbara Centek (bcentek@umk.pl)
– Sekretarz Konferencji; dr Milena Śliwińska; mgr Weronika Kortas; mgr Piotr Rudera.
Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy o wypełnienie do 14 maja 2018 r.
elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa. Szczegółowe informacje wraz z
formularzem znajdą Państwo na stronie http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/.

