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Klub Dziennikarzy Studenckich zaprasza na III Konferencję Naukową „Młode
dziennikarstwo”, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku w Instytucie Polonistyki
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W tym roku rozszerzamy formułę naszej konferencji, zapraszając zarówno
do prezentacji analiz języka i tekstu mediów, jak również do przedstawiania własnych
prac telewizyjnych, fotograficznych, prasowych i radiowych (np. reportaży, wywiadów,
filmów, esejów, recenzji).
Podczas naukowej części konferencji chcemy skoncentrować się na rozważaniach
dotyczących szeroko rozumianej problematyki mediów. Interesują nas zagadnienia
dotyczące zarówno mediów współczesnych, jak i historii publicystyki prasowej, radiowej
oraz telewizyjnej w Polsce i w Europie.
Proponujemy analizy z perspektywy językoznawczej i medioznawczej, sugerując
następujące tematy:
 Dziennikarstwo – profesja, pasja czy misja?
 Gatunki współczesnych mediów – tendencje i realizacje.
 Media tradycyjne i elektroniczne.
 Przemiany kulturowe a media.
 Tabu kulturowo-językowe w mediach.
 Granice wolności słowa.
 Etyka dziennikarska.
 Media a współczesna rzeczywistość społeczna, polityczna i gospodarcza.
 Leksykalne i pragmatyczne analizy wypowiedzi dziennikarskich.
 Zagadnienia poprawności językowej w mediach.

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
+48 17 872 12 30
ipid@ur.edu.pl
http://ipid.ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Filologiczny
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje tematów. Na zgłoszenia czekamy
do 15 marca 2019 roku. Do wyboru jest analiza medioznawcza, językoznawcza albo własny
materiał dziennikarski. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt,
a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, email, telefon) prosimy wysyłać na adres mlodedziennikarstwo@gmail.com.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (dla uczestników spoza Uniwersytetu
Rzeszowskiego) i obejmuje koszty poczęstunków w przerwach konferencji oraz koszty
publikacji artykułów pozytywnie zaopiniowanych do druku. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo wyboru tematów wystąpień oraz materiałów dziennikarskich, o czym uczestnicy
konferencji zostaną poinformowani.
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