
 

 

  

  

 
 

 

EKO-KOMUNIKOLOGIA A KRYZYS WIDZENIA ŚWIATA: 
Badania nad przeżywanymi doświadczeniami wielotekstowych narracji  

i wielogłosowych sądów w erze globalizacji  
Powsin-Warszawa, Polska, 8 (środa)–11 (piątek) września 2021 roku 

https://ogrod-powsin.pl/mapa-dojazdu/ 

Międzynarodowy kongres organizowany przez Federację Naukową WSB–DSW, Gdańsk, i Wydział Anglistyki Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Komunikologii, Waszyngton, D.C., USA. 
 

KOMITET NAUKOWY KOMITET ORGANIZACYJNY KOMITET PROGRAMOWY 

Richard L. Lanigan (dyrektor i członek laurowy MIK, 

członek PAN z wyboru, honorowy prezes konferencji) 

Marcin Kalinowski (Prezydent FN WSB–DSW) 

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (profesorka tytularna 

w WA UAM i rektorka AMU) 

Romuald Zabielski (członek koresp. PAN, prof. Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 

Zdzisław Wąsik (profesor WSB we Wrocławiu, 

profesor senior WA UAM; członek laurowy, członek 

Biura i dyrektor MIK na Europę, prezydent Rady 

Naukowej Dyscypliny „Językoznawstwo” w FN 

WSB–DSW) 

Arkadiusz Nowak (dyrektor PAN OB-CZRB) 

 Paweł Kojs (z-ca dyrektora d/s 

ekonomicznych i rozwojowych PAN OB-

CZRB) 

Piotr Zakrzewski (z-ca dyrektora do spraw 

administracyjno-technicznych PAN OB-

CZRB) 

Małgorzata Szymańczyk (kierownik działu 

promocji i informacji PAN OB-CZRB) 

Beata Misczyńska (kierownik działu 

finansowo-księgowego PAN OB-CZRB) 

Anna Cisło (Kierowniczka Biura FN WSB– 

DSW) 

Elżbieta Magdalena Wąsik (Prof. 

UAM, członek MIK, główna 

koordynatorka i przewodnicząca 

organizatorów) 

William B. Gomes (prof. Uniwersytetu 

Rio Grande do Sul, członek MIK, 

organizator) 

Sevinç Gülseçen (prof. Uniwersytetu 

w Stambule, recenzent i organizator) 

Józef Zaprucki (prof. Państwowej 

Karkonoskiej Szkoły Wyższej w 

Jeleniej Górze, aspirant MIK, logistyk) 

Kongres ten wpisuje się w pola badawcza nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych, łącząc dyscypliny pograniczne komunikologii 

semiotycznej z fenomenologią stosowaną i ekologiczną teorię uwarunkowań środowiskowych roślin, zwierząt i ludzi poprzez tematy takie jak:  
 

Komunikologia jako nauka o dyskursie humanistycznym Jaźń semiotyczna w systemach modelujących rzeczywistość  
Zróżnicowanie sfer znakowych w biocenozie i antropocenozie Semiotyczne manifestacje uprzedzeń I stereotypów 

Adaptywność semiotyczna i rezyliencja systemów żyjących Indoktrynacja i propaganda w przekazach literatury masowej 
Etyka i moralność w domenach publicznych i prywatnych świata życia Epistemiczne podziały we wnioskowanym świecie zjawisk poza słowami 

 

Naukowcy, badacze i studenci zainteresowani aktywnym udziałem w kongresie są proszeni o nadesłanie streszczeń nie przekraczających 200 

wyrazów i biogram z maksymalnie 150 wyrazami, na adres: <ecosemiotic.festival@gmail.com>; streszczenia będą oceniane tajnie i przyjmowane 

na wystąpienie zwyczajne (30 min.) lub wykłady mistrzowskie (45 min.). Streszczenia przyjęte na lipiec 2020 roku będą ważne we wrześniu 2021  

Z uwagi na sytuację pandemiczną, organizatorzy oferują trzy możliwości uczestnictwa: (1) rejestrację na uczestnictwo online z możliwością 

publikacji = 135,00 PLN (= ca 30 EUR); (2) rejestrację na włączenie do programu z prezentacją online i możliwością publikacji = 315, 00 PLN 

(= ca 70 EUR); (3) rejestrację na włączenie do programu jednodniowego (łącznie z przywilejami uczestnictwa online w pozostałych dniach) 

z prezentacją osobistą i możliwością publikacji = 315, 00 PLN (= ca 70 EUR), wraz z prywatnym uczestnictwem (także dla osób towarzyszących) 

w pakietach socjalnych (napoje, poczęstunek i wycieczki) w trakcie dni kongresowych = 800,00 PLN (= ca180 EUR) płatne na miejscu. 

Opłata z dopiskiem – “Eco-Komunikologia, nazwisko uczestnika, adres prywatny lub instytucjonalny i kwota wpłaty w PLN” – powinna być 

przekazana na rzecz Ogrodu Botanicznego PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.  
 

Właściciel konta bankowego PAN Ogrod Botaniczny – CZRB w Powsinie 

Adres właściciela konta bankowego ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

Nazwa banku Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie 

Adres banku Al. Jerozolimskie 7, 00-905 Warszawa 

Numer konta polskiego 32 1130 1017 0020 1462 9420 0211 

Numer konta międzynarodowego (IBAN) PL 32 1130 1017 0020 1462 9420 0211 

SWIFT (BIC CODE) GOSKPLPW 
 

Ze względu na wymogi organizacyjne opłata nie będzie zwracana po ostatecznej rejestracji. Jeśli chodzi o kwestie zakwaterowania, to Powsin ma w okolicy 

Ogrodu Botanicznego bardzo dogodne warunki i przystępne ceny: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, Powsin, ul. Przekorna 33, 02-971 

Warszawa, www.cka-mrowka.pl. [or] Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, www.parkpowsin.pl (camping). 

WAŻNIEJSZE INFORMACJE: 

Terminy na propozycje uczestnictwa & przesłania streszczeń  Od 15 kwietnia do 15 lipca 2021 r. 

Powiadomienie o akceptacji propozycji & streszczeń Bezpośrednio po procesie ewaluacyjnym 

Ostateczna rejestracja i opłata kosztów prezentacji 15 sierpnia 2021 r. 

Termin przekazanie decyzji o prywatnym uczestnictwie 15 sierpnia 2021 r. 

Przedłożenie propozycji artykułów do publikacji Od 15 listopada 2021 do 15 stycznia 2022 r.  
 

http://www.cka-mrowka.pl/
http://www.parkpowsin.pl/

