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VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

„Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”
Gdańsk, 22–24 września 2022 

https://kongres.ptks.pl/

Tematem przewodnim VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) są zmiany 
w komunikacji i mediach w erze „czwartej rewolucji przemysłowej” (Luciano Floridi, 2014). Współcześni 
badacze komunikacji i mediów, w tym m.in. Nick Couldry, Ulises A. Mejias (2019), Lev Manovich (2020), 
Thomas Poell (2021) czy Slavko Splichal (2022) zwracają uwagę na postępujący rozwój technologii in-
formacyjnych, algorytmów i danych, które wykraczają poza teorie i perspektywy badawcze typowe dla 
rewolucji cyfrowej. Dodatkowo, kryzys pandemii COVID-19 na całym świecie ukazał siłę platform, sta-
nowiąc wyzwanie dla etyki dziennikarskiej, strategii rozwojowych organizacji medialnych i stosunków 
międzyludzkich, z uwzględnieniem zastąpienia komunikacji bezpośredniej (face-to-face) komunikacją 
sieciową (Tizziana Terranova, 2004; Jose van Dijk, 2020). 

Zarówno okres pandemii, jak i ewolucja badań w kierunku ery platform, algorytmów i danych zachęca 
do podjęcia dyskusji w zakresie potencjału badań medioznawczych. Zapraszając Państwa do udziału 
w Kongresie PTKS proponujemy szerokie spojrzenie na ewolucję, sposoby adaptacji oraz potencjalne 
kierunki rozwoju mediów i medioznawstwa. 

PROGRAM I TEMATYKA

W ramach VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej odbędą się sesje plenarne  
z udziałem wybitnych medioznawców z kraju i zagranicy, które uwidocznią konieczność poszukiwa-
nia nowych teorii i metod w badaniach nad mediami i komunikacją. Planujemy nawiązać również do 
tradycji okrągłych stołów dyskusyjnych, podczas których podejmiemy próbę zidentyfikowania najważ-
niejszych wyzwań w epoce zmiany. Tradycyjnie w trakcie wydarzenia odbędą się spotkania sekcji ba-
dawczych PTKS. W drugim dniu Kongresu odbędzie się Walne Zgromadzenie PTKS. 

Szeroki zakres tematyczny umożliwia spojrzenie na „czwartą rewolucję przemysłową” na wiele sposo-
bów, w tym m.in.: 

•    wpływ technologii informacyjnych na media i społeczeństwo, 
•    zacieranie się granic między komunikacją prywatną a publiczną, 
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•    zatracie różnic pomiędzy twórcami i odbiorcami i programistami mediów,
•    zmiana relacji i zależności w procesach komunikowania,
•    transformacje, strategie i zarządzanie mediami w erze danych,  
•    jakość komunikacji w obliczu zagrożeń (pandemia, zmiany klimatyczne, polityka wykluczenia),
•    rola dziennikarzy w erze danych i pandemii, 
•    prawa człowieka i dostęp do informacji publicznej,
•    polityka medialna i dyskurs polityczny w erze platform, algorytmów i danych.

LOKALIZACJA I FORMUŁA KONGRESU

Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej odbędzie się w dniach 22–24 września  
w Gdańsku:

•    22.09.2022: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1,
•    23–24.09.2022: Instytut  Mediów,  Dziennikarstwa  i  Komunikacji  Społecznej  Uniwersytetu

Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, budynek Wydziału Nauk Społecznych UG, kampus Uniwer-
sytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.  

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu obrad Kongresu ze względu na sytu-
ację epidemiczną w kraju.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Organizatorzy proponują zgłaszanie zarówno indywidualnych wystąpień, jak i paneli tematycznych.

Zgłoszenie indywidualne (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać: 

•    Tytuł wystąpienia;
•    Streszczenie/Abstract (max. 1000 znaków);  
•    Słowa kluczowe (max. 7).

Zgłoszenie panelu tematycznego (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

•    Tytuł panelu;
•    Streszczenie panelu/Abstract (max. 1500 znaków);
•    Listę max. 5 wystąpień (zgodnie z zasadami zgłoszeń indywidualnych: tytuły, streszczenia, słowa 

kluczowe). 
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Każde zgłoszenie wymaga uprzedniej rejestracji i utworzenia PROFILU UŻYTKOWNIKA na stronie inter-
netowej wydarzenia: https://kongres.ptks.pl/

WAŻNE DATY

do 30.06.2022 – rejestracja przez system internetowej rejestracji na stronie https://kongres.ptks.pl/
do 31.03.2022 – zgłaszanie paneli tematycznych przez system internetowej rejestracji na stronie 

https://kongres.ptks.pl/
do 11.04.2022 – informacja dla Autorów zaakceptowanych zgłoszeń (wczesna rejestracja)
do 11.07.2022 – informacja dla Autorów zaakceptowanych zgłoszeń (regularna rejestracja)
do 31.10.2022 – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów 
22–24.09.2022 – obrady VI Kongresu PTKS

OPŁATY KONGRESOWE 

Wczesna rejestracja 25.01.2022–31.03.2022
Opłata dla uczestników z Polski – 490 PLN (120 € dla uczestników zagranicznych) 
Opłata dla doktorantów – 290 PLN (70 € dla uczestników zagranicznych) 
Zniżka dla członków PTKS – 50 PLN

Regularna rejestracja 01.04.2022–30.06.2022
Opłata dla uczestników z Polski – 550 PLN (130 € dla uczestników zagranicznych) 
Opłata dla doktorantów – 350 PLN (80 € dla uczestników zagranicznych) 
Zniżka dla członków PTKS – 50 PLN 

Opłatę kongresową należy uiścić (po uzyskaniu od organizatorów zatwierdzenia tematu wystąpienia):
do 25.04.2022 (wczesna rejestracja)
do 25.07.2022 (regularna rejestracja). 

Opłaty obejmują:

 -    możliwość wygłoszenia referatu, 
 -    możliwość publikacji anglojęzycznych tekstów w CEJC lub Com.press (pod warunkiem 

uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych), 
 -    możliwość publikacji tekstu w serii wydawniczej PTKS, która dokumentuje dorobek Kongre-

sów oraz prezentuje najnowsze rozważania naukowe i wyniki badań empirycznych w obsza-
rze dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (pod warunkiem uzyskania pozy-
tywnych recenzji zewnętrznych, 
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 -    certyfikat potwierdzający udział w Kongresie,
 -    materiały kongresowe, 
 -    catering, dwie uroczyste kolacje oraz imprezy towarzyszące.

Uwaga: Dane do przelewów (numer konta oraz tytuł przelewu) dostępne będą na stronie PROFILU 
UŻYTKOWNIKA po dokonaniu rejestracji.

ORGANIZATORZY

Głównym organizatorem wydarzenia pt. „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i da-
nych” jest Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Współorganizatorem VI Kongresu PTKS Spo-
łecznej jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. 

Kontakt/organizatorzy:
strona internetowa kongresu: https://kongres.ptks.pl/
Sekretariat: Marta Kokoszczyńska
e-mail: kongres@ptks.pl

Adres:  
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Więcej o kongresie na https://kongres.ptks.pl/
Zapraszamy! 

Do zobaczenia w Gdańsku


