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Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu mają
zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Religia i kultura w cyfrowych mediach
Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie,
w budynku głównym uczelni przy ul. Kopernika 26.
Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zainteresowanych tematyką wzajemnych
relacji kultury, religii i mediów. Organizatorzy szczególny nacisk kładą na kwestię obecności
religii i kultury w nowoczesnych, cyfrowych mediach.
Celem konferencji jest analiza funkcjonowania we współczesnym świecie religii i kultury,
w warunkach dynamicznego rozwoju mediów i przemian w społeczeństwie informacyjnym,
w którym komunikacja w coraz większej części oparta jest na formach zapośredniczonych
przez media.
Proponujemy następujące obszary tematyczne i zagadnienia:

Mediatyzacja religii – szanse i zagrożenia
Komunikowanie wiary w cyfrowym świecie. Różnorodność form wypowiedzi religijnej
w przestrzeni medialnej
- religia, wiara, duchowość w mediach
- Internet jako narzędzie rekrutacji i ewangelizacji
- nowe praktyki religijne w cyfrowych mediach
- nowe formy komunikowania w cyfrowej przestrzeni (memy internetowe, blogi religijne,
religia w sieciach społecznościowych)
- religia w grach komputerowych
- religijne aplikacje mobilne – pomiędzy rozrywką a pobożnością

Media religijne w zglobalizowanym świecie. Wizerunek chrześcijaństwa
w mediach
- wspólnoty chrześcijańskie w Internecie
- kościoły w telewizji

- chrześcijańskie stacje radiowe
- kościoły w mediach cyfrowych
- prasa religijna
- ważne wydarzenia religijne w mediach
- promocja kościołów wobec wyzwań rynkowych XXI wieku

Medialne oblicza instytucji religijnych i kulturalnych w XXI wieku
- media cyfrowe w instytucjach kultury
- instytucje kultury w mediach cyfrowych
- nowoczesne technologie medialne w teatrze, kinie, muzeum
- promocja instytucji kultury w cyfrowym świecie
- teatr, kino, nowe media – przestrzenie kultury XXI wieku
- wieloetniczność i wielokulturowość przekazów emitowanych przez media
- cyberkultura
- nowa relacja twórca-odbiorca w cyfrowym świecie
- nowe media a uczestnictwo w kulturze
- gry komputerowe w kulturze
- kreacja imprez kulturalnych w cyberprzestrzeni
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE KONFERENCJI:
http://nauka.ignatianum.edu.pl/
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje:



materiały konferencyjne;
bufet dostępny podczas trwania konferencji;



publikację artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym (po uzyskaniu
pozytywnych recenzji).

Komitet organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji
o zakwalifikowaniu tekstu wystąpienia i jego opublikowania. O decyzji poinformujemy
Państwa do 15 października 2016 r.
Osoby które chcą uczestniczyć w konferencji bez wygłoszenia referatu i publikacji, wnoszą
opłatę w wysokości 200 zł.
Wpłaty należy dokonać do 30 października 2016 na konto:
BANK BPH O/KRAKÓW
53 1060 0076 0000 3210 0016 0058
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
W tytule przelewu proszę wpisać:
Kultura i religia w cyfrowych mediach
Uwaga:
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.
Ważne terminy
do 30.09.2016

– zgłoszenie udziału

do 15.10.2016

– informacja o zakwalifikowaniu

do 30.10.2016

– opłata konferencyjna

1.12.2016

– konferencja
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