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Koło Naukowe Germanistów Uniwersytetu Łódzkiego "Mehr Licht!" ma zaszczyt zaprosić
Państwa na konferencję studencko-doktorancką

!
!

NOWE MEDIA A JĘZYK, KULTURA I
LITERATURA

!
Szanowni Państwo,
!

z przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji zorganizowanej przez Koło
Naukowe Germanistów UŁ "Mehr Licht!". W poprzedniej edycji zajmowaliśmy się
Manipulacją, Marketingiem szeptanym i Manifestem tym razem proponujemy tematykę
Nowych Mediów.

!

Dla kogo?
Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów kierunków filologicznych,
psychologicznych, socjologicznych i kulturoznawczych, którzy interesują się naukowo
zjawiskiem Nowych Mediów i ich wpływem na otaczającą nas rzeczywistość językową i
pozajęzykową.

!

Kiedy?
Konferencja odbędzie się 17 (wykłady plenarne zaproszonych gości oraz dyskusja) i 18
kwietnia (obrady w 3 sekcjach) 2015 roku.

!

Gdzie?
Obrady odbędą się w nowym budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

!

W jakim języku?
Biorąc pod uwagę mnogość kierunków do których wystosowaliśmy nasze zaproszenie,
językiem wiodącym konferencji będzie język polski. Ponieważ jednak sercem i duchem
pozostajemy germanistami, zapraszamy również do wygłaszania referatów w języku
niemieckim (postaramy się o stworzenie odpowiednich paneli w wybranych sekcjach).

!

Czy będzie publikacja?
Tak. Wzorem poprzedniej konferencji mamy w planach wydanie monografii obejmującej
artykuły rozwijające tematy poruszone w referatach. Ze względu na chęć obniżenia opłaty
konferencyjnej do kwoty akceptowalnej dla kieszeni studencko-doktoranckiej, będziemy
również tak jak ostatnio szukać wsparcia finansowego u naszego partnera strategicznego,
firmy Infosys, oraz w innych źródłach zewnętrznych. Z tego też powodu nie możemy
zagwarantować, że publikacja zostanie wydana do końca roku.

!

Ile to kosztuje?
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Wliczone są w nią koszty materiałów biurowych i
promocyjnych, "wsparcie kawowe" oraz wspólny obiad na koniec konferencji.

!

A co z noclegiem?
Z powodów wymienionych powyżej nie wliczaliśmy noclegów do opłaty konferencyjnej.
Proponujemy jednak zapoznanie się z ofertą centrum konferencyjnego UŁ, które znajduje się
niedaleko Wydziału Filologicznego.
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Do kiedy zgłoszenia?
Zgłoszenia wraz z abstraktami przyjmujemy drogą mailową na adres:
konferencja.nowe.media@hotmail.com

!

do 15.03.2015 (niedziela). Wzór zgłoszenia dostępny jest tu:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij)

!
Strona konferencji: https://www.facebook.com/konferencja.nowe.media
!

Do kiedy decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu?
Do 20 marca otrzymają Państwo informację o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanego
tematu.

!

Do kiedy wpłaty?
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu tematu, prosimy o dokonanie wpłaty na podany
wówczas numer konta do 10 kwietnia 2015 roku. Nie będziemy w stanie przyjmować wpłat w
trakcie konferencji.
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