VII Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne
(Szczyrk 8 – 10 marca 2012)
Informacja szczegółowa:
1. Organizatorem Warsztatów jest Studencki Koło Naukowe
Folkloroznawców działające przy Instytucie Nauk o Kulturze
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownicy i
doktoranci Instytutu.
2. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego –
prof. UŚ dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska; opiekun
naukowy SKNF, redaktor naczelna czasopisma „Teksty z ulicy”
(ISSN 2081-3961; wersja online ISSN 2081-397X); dotychczas
ukazało się 13 numerów pisma
3. Temat wiodący Warsztatów: Powtarzalność i zmienność w
kulturze i naturze
4. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa wraz z tytułem
wystąpienia i abstraktem – 25 lutego 2012 (na adres mailowy
pidobro@interia.pl)
5. Przewiduje się uczestnictwo bez referatu; spotkanie ma
charakter sympozjonu, szerokiej dyskusji zainteresowanych z
jednym/kilkoma głosami wiodącymi
6. Opłata konferencyjna: 60 zł, obejmuje dwa noclegi w Domu
Wypoczynkowym UŚ na ul. Olimpijskiej 56 oraz kolację
powitalną. Koszt uczestnictwa bez noclegów – 30 zł.
7. Link na stronę ośrodka http://www.us.edu.pl/?q=node/5454
8. Wpłat należy dokonać do 26 lutego 2012 na konto: ING Bank
Śląski 19 1050 1360 1000 0022 0003 8111 z dopiskiem
„warsztaty”. Autorzy potwierdzonych referatów proszeni są o
niezwłoczne wpłaty, które są traktowane jako ostateczna
deklaracja uczestnictwa.
9. Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop,
ekran) konieczne przy prezentacjach

10.
Wystąpienia, referaty, komunikaty są drukowane w
„Tekstach z ulicy” po uprzednim opracowaniu autorskim i
redakcyjnym oraz - oczywiście – po pozytywnej recenzji
powołanego recenzenta i akceptacji Rady Naukowej czasopisma.
11.
Przewidywany czas wystąpień – 25/30 minut. Istnieje,
realizowana z reguły, możliwość rozwinięcia kwestii w
wieczornych dyskusjach warsztatowych.
12.
Szczegółowy program Warsztatów zostanie zawieszony na
stronie www.memetyka.pl dzień po terminie nadsyłania
zgłoszeń i odnotowaniu wpłat referentów na konto organizatora.
UWAGA: Dom wypoczynkowy UŚ w Szczyrku ma 19 miejsc
noclegowych. O rezerwacji noclegów decyduje pierwszeństwo
zgłoszeń referentów. Istnieje możliwość rezerwacji hotelu w Szczyrku
( za inną, niestety, opłatą). Potwierdzamy druki delegacji z ośrodków
macierzystych.
W imieniu organizatorów
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

