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Olsztyn, 19.04.2017 r. 

 

Ko mu nik a t  n r  2  

 
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

W stronę socjologii mediów. Tematy (nie) obecne  

10.05.2017 r. 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dziękujemy za przesłanie kart zgłoszeniowych. Miło będzie nam gościć Państwa na 

konferencji organizowanej przez Katedrę Socjologii UWM. W niniejszym komunikacie 

przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących konferencji, a także związanej z nią 

monografii naukowej. 

 

1. Opłatę konferencyjną w kwocie 400 zł (lub 250 zł dla doktorantów i osób, które 

pragną opublikować tekst w monografii pokonferencyjnej, a nie mogą uczestniczyć  

w obradach) prosimy wnieść do dnia 30 kwietnia 2017 r., na konto: 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

67 1030 1986 2700 0000 1988 0053 

Tytułem: W stronę socjologii mediów, imię i nazwisko uczestnika 

2. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na to, czy przy wpłatach zostało podane imię  

i nazwisko uczestnika konferencji. 

3. Faktury VAT zostaną wystawione w maju i czerwcu br., a następnie przesłane na 

adres podmiotów wskazanych przez Państwa w kartach zgłoszeniowych. 

4. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy otrzymanie egzemplarza autorskiego 

wydanej książki i wyżywienie (bufet kawowy, obiad oraz uroczysty bankiet). Opłata 

nie pokrywa kosztów noclegów. 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Wydział Nauk Społecznych 

KATEDRA  SOCJOLOGII 

10 - 007 Olsztyn, ul. F. Szrajbera 11 

 
tel. (89) 524-65-70 
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5. Bufet kawowy oraz obiad będą przygotowane w miejscu obrad tj. w Katedrze 

Socjologii UWM. 

6. Po zakończeniu obrad odbędzie się uroczysty bankiet w Restauracji Kortowskiej, 

która znajduje się nad Jeziorem Kortowskim w dzielnicy akademickiej Kortowo przy 

ul. Jana Heweliusza 28. Dogodny dojazd zapewnia komunikacja miejska (autobusy 

linii 103, 109, 309 z Placu Roosvelta w kierunku przystanku Uniwersytet-

Prawocheńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Juliana Tuwima). Podróż samochodem 

wynosi około 10 minut, przy restauracji znajduje się bezpłatny parking. 

 

 

 

7. Szczegółowy program konferencji zostanie Państwu przesłany pocztą elektroniczną 

na początku maja br. 

8. Konferencja odbywać się będzie w budynku Katedry Socjologii przy ulicy Feliksa 

Szrajbera 11 (punkt A) – tuż przy Starym Mieście, 15 minut od dworca PKP Olsztyn 

Zachodni (punkt B). Bezpłatny parking samochodowy znajduje się za budynkiem 

Katedry (wjazd od ulicy Maurycego Mochnackiego). Prosimy o informację, kto  

z Państwa byłyby zainteresowany rezerwacją miejsca postojowego. 
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9. W pobliżu Katedry Socjologii znajduje się kilka hoteli oraz niskobudżetowe miejsca 

noclegowe: 

Hotel „Pod Zamkiem”; ul. Nowowiejskiego 10; http://www.hotel-olsztyn.com.pl/; tel. 

 (89) 535 12 87 

Hotel „Kopernik”; ul. Warszawska 37; http://hotelkopernik.com/; tel. (89) 522 99 29 

Hotel „Wileński”; ul. Ryszarda Knosały 5; http://www.hotelwilenski.pl; tel.  

(89) 535 01 22 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM; ul. Tadeusza Kościuszki 72/74; 

http://ssmolsztyn.pl; tel. (89) 527 66 50 

Hostel „Podgrodzie”; ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13; tel. (89) 527 27 80 

10. Istnieje również możliwość zarezerwowania noclegu w pokojach gościnnych Fundacji 

„Żak” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w miasteczku studenckim w Kortowie: 

Fundacja „Żak”, ul. Czesława Kanafojskiego 2; http://www.zak.olsztyn.pl;  

tel. (89) 523 33 66, (89) 523 33 21 

11. Wymogi redakcyjne tekstów pokonferencyjnych precyzuje Wydawnictwo UWM  

w Olsztynie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/news/7/czytaj/5/uwagi-ogolne.html 

oraz http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/news/7/czytaj/6/zasady-przygotowania-prac-

humanistycznych.html  

12. Teksty referatów, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku 

angielskim oraz krótki biogram prosimy przesłać drogą elektroniczną sekretarzom 

konferencji do dnia 31 sierpnia 2017 r.  

http://www.hotel-olsztyn.com.pl/
http://hotelkopernik.com/
http://www.hotelwilenski.pl/
http://ssmolsztyn.pl/
http://www.zak.olsztyn.pl/
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/news/7/czytaj/5/uwagi-ogolne.html
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/news/7/czytaj/6/zasady-przygotowania-prac-humanistycznych.html
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/news/7/czytaj/6/zasady-przygotowania-prac-humanistycznych.html
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13. Referaty nie powinny zajmować więcej niż jeden arkusz wydawniczy. W razie 

przekroczenia objętości artykułu prosimy koniecznie o kontakt z sekretarzami 

konferencji. 

14. Teksty dostarczone po terminie, niespełniające wymogów reakcyjnych oraz 

negatywnie ocenione przez recenzentów mogą nie zostać uwzględnione w planowanej 

monografii. 

15. Szczegóły organizacyjne proszę uzgadniać z sekretarzami konferencji dr. Michałem 

Łyszczarzem (tel. 507-974-166) lub dr. Radosławem Sierockim (tel. 500-684-810). 

 

 

Zapraszamy Państwa do Olsztyna! 

 

prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski 

dr Michał Łyszczarz 

dr Radosław Sierocki 


