
 

 

 

 

 

 

Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej 

Lublin, 05.06.2014r.  

Miejsce obrad: Wydział Politologii UMCS 

Plac Litewski 3 

20-080 Lublin 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną odsłonę konferencji „(Nie)obecność kobiet w 

przestrzeni publicznej”. Ubiegłoroczna edycja  wydarzenia poświęcona była pamięci Zofii Hertz,  

współzałożycielki i dyrektorki Instytutu Literackiego w Paryżu, przyjaciółki Jerzego Giedroycia. 

Druga edycja będzie upływała pod hasłem dwóch jubileuszy – rok 2014 jest poświęcony 

obchodom 70-lecia UMCS, to również 10. rocznica istnienia kierunku Dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna na Wydziale Politologii UMCS. 

Konferencja „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” odbędzie się 5 czerwca 

2013r. Ponownie pragniemy pochylić się tematem roli kobiety we współczesnym świecie, 

poruszyć temat jej (nie)obecności w przestrzeni społecznej, politycznej oraz kulturowej.  

Temat uczestnictwa, obecności oraz wykluczenia kobiet w poszczególnych sferach życia 

społecznego jest wciąż aktualny, charakteryzuje się dynamiką oraz ciągłymi przemianami. 

Rozwój mediów, przemiany społeczne i kulturowe, wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie, 

zmiany na rynku pracy,  wpływają na kondycję i sytuację współczesnych kobiet.  Intensyfikacja 

tych zjawisk skutkuje  potrzebą ponownego poruszania zagadnień związanych z kwestią kobiecą.  

Proponujemy następujące obszary tematyczne: 

- kobiety Lublina, kobiety UMCS 
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- kobieta  w mediach 

- role społeczne kobiet we współczesnym świecie 

- marketing polityczny, kampanie wyborcze, polityka a kobiety, 

- zdrowie publiczne a zdrowie kobiety 

- kobiety na rynku pracy – szanse i zagrożenia 

 - sylwetki kobiet 

Do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim młodych naukowców – doktorantów, 

doktorów oraz wszystkie osoby zainteresowane zaproponowaną tematyką.  

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.  

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 10 kwietnia 2014r. na adres:  

magdalenapataj1@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń, 

informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do uczestników do 20 kwietnia 2014 r., 

opłatę konferencyjną na wskazane konto należy uiścić do 10 maja 2014 r.  

Pełny plan konferencji zostanie przesłany do 20 maja 2014 r.  

Dane do przelewu: 

POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

ul. Koszarowa 3 

51-149 Wrocław 

Nordea Bank Polska S.A., I Oddział we Wrocławiu 

Nr rachunku bankowego:  

74 1440 1156 0000 0000 0673 0094 

Koniecznie z dopiskiem: KONFERENCJA (NIE)OBECNOŚĆ KOBIET 

 


