XII Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne
Szczyrk, 3 – 5 marca 2017
PROGRAM:
Piątek, 3.03.2017
16. 15 – otwarcie OWM, informacje o projektach badawczych i edycji „Tekstów
z Ulicy…” za r. 2016 oraz na lata 2017 i 2018. Informacje organizacyjne.
16.30-17.00 dr Antonina Szybowska (UŚ): <<Pieśń ujdzie cało..>>. Polskie pieśni
patriotyczne jako nośniki pamięci narodowej
17.00 – 17.30 mgr Rafał Miśta (UW): Melodie dawnej wsi - mechanizmy
pamiętania i zapominania w kulturze oralnej
17.30 – 18.00 dr Jadwiga Tarsa (UO): Skrzydlate słowa – (nie)stałe elementy
pamięci zbiorowej
Przerwa na kawę i dyskusję
18.30 – 19.00 dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (UŚ): „Kultura jest
pamięcią”. Koncepcje symbolistów rosyjskich w aspekcie kulturologicznym
19.00 – 19.30 mgr Stach Masłowski (UŚ): Triumf czasu i prawdy. Możliwość
wyboru/wybór możliwości ( z Haendlem w tle)
Dyskusja, kawa dla chętnych
20.00/20.30 wspólna kolacja, czyli składkowy bankiet memetyczny 
Sobota, 4.03.2017
10.00 – 10.30 dr hab. Tomasz Nowak (UŚ): Jak mózg/umysł przetwarza
kategorię czasu w języku/mowie?
10.30. – 11.00 dr hab. Piotr Łaszczyca (UŚ): Pamięć: zapamiętać memy
11.00 – 11.30 dr Andrzej Stępnik (Warszawska Szkoła Reklamy): Memy a
funkcjonowanie pamięci człowieka
Przerwa na kawę i dyskusja
12.00 – 12.30 dr hab. Adam Bodzioch prof. UO: Pamięć izotopów
12.30 – 13.00 dr Wojciech Borkowski (SWPS): Pamięć w modelu wpływu
Nowaka-Latane

dyskusja
13.30 – 15.30 przerwa na obiad
15.30 – 16.00 dr Michał Derda-Nowakowski (UŁ): Usieciowiona pamięć. Między
folksonomią i ustanawianiem agendy medialnej
16.00 – 16.30 dr Barbara Wolek-Kocur (WSZOP): Internet nie zapomina. Social
media - granice prywatności i bezpieczeństwa
16.30 – 17.00 dr Sebastian Skolik (Politechnika Częstochowska): Pacynki, spam,
trolle i wandalizmy. Mechanizmy wykrywania oszustów w przestrzeni Wikipedii
dyskusja, kawa
17.30 – 18.00 mgr Magdalena Mrowiec (UŚ): Mikroboty w popkulturze i
inżynierii -- przyszłość robotyki? Między memami a temami
18.00 – 18.30 lic. Agnieszka Karpiel (UŚ): Fotografia z podróży czyli jak obraz
fotograficzny kształtuje naszą pamięć.
18.30 – 19.00 dr Anna Maj (UŚ): Problemy wiedzy i pamięci w kulturze cyfrowej
dyskusja, kawa dla chętnych
20.00 wspólna (lub nie) kolacja, ciąg dalszy dyskusji oraz biesiadowania
Niedziela, 5. 03.2017
10.30 po śniadaniu podsumowanie i zamknięcie obrad.
Dom opuszczamy do godz. 13.00.

UWAGA: W domu wczasowym UŚ (Szczyrk, ul. Olimpijska 56) można kwaterować się od piątku rano.
Rezydentka, Pani Ewa Howaniec, obiecała być na miejscu. Bardzo proszę, abyście Państwo jednak nie
zajmowali dowolnie wybranych pokoi, ponieważ ( z powodu liczby uczestników) miejsca są dokładnie
rozparcelowane. Przepraszam za tę niedogodność.
Dojazd http://www.beskidslaski.pl/Szczyrk/dojazd.html (wysiadamy Szczyrk Wodospad)
Warunki lokalowe http://www.us.edu.pl/?q=node/5454
Opłata konferencyjna, jak informowałam, obejmuje wyłącznie druk kolejnego tomu „TzU”, co
oznacza, że wyżywienie realizujemy we własnym zakresie.
Opłatę za noclegi realizujemy na miejscu, gotówką, u rezydentki. U niej także stemplujemy druki
delegacji – potwierdzenie pobytu.

