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szanowni państwo. 

uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnej — siódmej już — interdyscyplinarnej konferencji 
naukowej communication design: badanie i projektowanie komunikacji.  

zauważamy pewną prawidłowość związaną z naszą konferencją i chcemy się tej prawidłowości 
nadal trzymać. to różnorodność koncepcji teoretycznych, badań i projektów z zakresu szeroko 
rozumianej komunikacji społecznej, designu, reklamy i obrazów świata sprawia, że konferencja 
jurajska na stałe zagościła na mapie wydarzeń naukowych.  

serdecznie zapraszamy państwa do zgłaszania propozycji wystąpień w sesji głównej referatowej  
i w sesji posterowej, której planujemy poświęcić wieczorne dyskusje o nauce i nie tylko. dla tych  
z państwa, którzy planują po raz pierwszy odwiedzić nas w jurze krakowsko-częstochowskiej 
podpowiadamy, które obszary tematyczne są dla nas szczególnie interesujące: 

— projektowanie komunikacji: design, communication design, information design, corporate 
identity 

— wyniki badań komunikacji: ogólnie, szczegółowo, z różnych (metodologicznie) perspektyw 

— teoria komunikacji i społeczeństwa: bez teorii trudno mówić o adekwatnych badaniach  
i projektach 

— design i reklama: interesujące są zarówno przykłady udanych projektów, jak również próby 
badań wstępnych czy ewaluacje istniejących rozwiązań 

konferencję kończy publikacja w recenzowanym tomie z serii projektowanie komunikacji. na stronie 
zakładu communication design uwr udostępniamy wszystkie nasze publikacje w wersji open access 
(link).  

zgłoszenie wystąpienia. 

w celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji (z referatem lub z posterem) uprzejmie prosimy o 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego: link (goo.gl/Uzibv8).  

ważne terminy. 

— 30.03.2017 — termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji 

— 05.04.2017 — potwierdzenie uczestnictwa, wstępny program, informacje o opłatach 
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— 15.04.2017 — termin wnoszenia opłaty konferencyjnej 

— 10.04.2017 — ostateczny program konferencji 

— 24 — 26.04.2017 — obrady 

organizatorzy. 

— mariusz wszołek / mariusz.wszolek@uwr.edu.pl / 0048 664143359 

— michał grech / michal.grech@uwr.edu.pl / 0048 609088735 

— kamil olender / kamil.olender@uwr.edu.pl / 0048 602231607 

opłaty konferencyjne. 

opłata obejmuje koszty konferencji, obiady i kolacje oraz wydanie publikacji po-konferencyjnej. 
(informację o danych do przelewu podamy do Państwa wiadomości po 25.03.2017) 

— 450 PLN — samodzielni pracownicy naukowi 

— 300 PLN — doktorzy, nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci, absolwenci 

opłata nie obejmuje kosztów noclegu, które w zależności od wybranego przez uczestników miejsca 
mogą się różnić. polecamy jeden z trzech znajdujących się blisko siebie obiektów: 

— hotel ostaniec: link 

— trafo base camp: link / miejsce obrad konferencyjnych / 

— gościniec jurajski: link 
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