Katedra Książki i Historii Mediów
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku
mają przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową,
która odbędzie się w dniach

na Uniwersytecie Warszawskim

Zmiana systemu politycznego w Polsce, która dokonała się w następstwie
porozumienia zawartego przy Okrągłym Stole i wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 r.
umożliwiła wejście na polski rynek medialny zagranicznych koncernów wydawniczych, dla
których zysk stał się wiodącym wyznacznikiem sukcesu. Cenzurę państwową – Główny Urząd
Kontroli Publikacji i Widowisk, zlikwidowaną ustawą z 11 kwietnia 1990 r. – zastąpiły inne
formy ograniczania wolności słowa. Reklamodawcy – m.in. zagraniczny kapitał, Skarb Państwa
– narzucili nowe reguły gry, wpływając tym samym na sukces komercyjny dotowanego
podmiotu, który – w warunkach wolnego rynku – byłby, być może, trudny do osiągnięcia.
Wraz z powstaniem tabloidów, najpierw „Super Expressu”, następnie zaś „Faktu”, zostało
przełamane kolejne tabu – otwartość na tematy nieobecne w prasie opinii. Czy,
paradoksalnie, tzw. prasa brukowa, wpłynęła na zwiększenie zakresu wolności słowa, a tym
samym spektrum poruszanych tematów, czy wręcz przeciwnie, zbrutalizowała debatę
publiczną przekraczając kolejne granice? Cenzurę instytucjonalną wyparły nowe metody
ograniczania wolności słowa, którym pragniemy przyjrzeć się podczas proponowanej
konferencji. Chcemy zastanowić się nad mechanizmami współczesnej cenzury, wykorzystując
wiedzę i doświadczenie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Zachęcamy do
zgłaszania propozycji tematów zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i analiz lokalnych
(case studies).

















cenzura w mediach społecznościowych (blokowanie komentarzy, usuwanie wybranych
kont na Facebooku)
obraza uczuć religijnych a cenzura obyczajowa
polityczna poprawność – nowa forma cenzury?
mechanizm przemilczania jako forma cenzury
autocenzura
cenzura w nauce
cenzurowanie historii
okoliczności likwidacji cenzury państwowej
wolność słowa w Polsce na tle innych państw Europy
próby ograniczania wolności słowa dziennikarzom/wydawcom (przez polityków,
dziennikarzy, wydawców, organizacje, etc.)
wpływ polityków/polityki na wydawców
cenzura w kulturze i sztuce
wpływ zagranicznego/krajowego kapitału na stan wolności słowa
wolność słowa w Polsce w ocenie zagranicznych ośrodków medialnych
prawne aspekty ograniczania wolności słowa

Do 1.10.2017 r. ‒ przyjmowanie zgłoszeń (wypełniony formularz prosimy wysłać na adres
sekretarz konferencji – ka.kaminska@uw.edu.pl)
Do 10.10.2017 r. – informacja o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia
Do 31.10.2017 r. – uiszczanie opłaty konferencyjnej (350 PLN)
12‒13.12.2017 r. –
Do 1.02.2018 r. – przyjmowanie artykułów
2018 r. ‒ publikacja w postaci recenzowanej monografii

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN. Obejmuje wyżywienie, publikację oraz materiały
konferencyjne.

Dr Kamila Kamińska-Chełminiak – sekretarz
ka.kaminska@uw.edu.pl

Organizatorzy nie zapewniają noclegów gościom. Zachęcamy do skorzystania z usług hoteli
znajdujących się w pobliżu Uniwersytetu Warszawskiego:
DOM LITERATURY W WARSZAWIE (10 minut spacerem od budynku Wydziału, ul. Krakowskie
Przedmieście 87/89)
POKOJE GOŚCINNE IH PAN (Pokoje gościnne IH PAN mieszczą się w siedzibie Instytutu, przy
Rynku Starego Miasta w Warszawie)
BRISTOL, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
GROMADA, Pl. Powstańców Warszawy 2
HARENDA, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
IBIS, ul. Muranowska 2
SOFITEL WARSAW VICTORIA, ul. Królewska 11
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