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Co oczywiste, książki stanowią nieodłączny element kultury, są wielowiekowym „towarzyszem” ludzkości, a ich obecność łączy się 

z wieloaspektowym ich postrzeganiem. Jak funkcjonują książki współcześnie? Jak ewoluowały? Jaka jest ich rola dzisiaj? Co stanie 

się w przyszłości? Jaki wpływ na wytwarzanie, a tym samym obecność książek w naszym życiu ma kryzys i inflacja? W jaki sposób 

zmieniło się ich postrzeganie, ale też tworzenie na poziomie artystycznym, ich dystrybucja, lecz i aspekty ekonomiczne czy inne 

walory. W związku z tymi – a także innymi pytaniami – organizatorzy konferencji proponują nad takimi kwestiami, jak choćby: 

• Historia książki; 

• Czasopisma, czasopiśmiennictwo – dawniej i współcześnie; 

• Brukowce; 

• Proces tworzenia książek; 

• Ekonomia i dystrybucja; 

• Kryzys; 

• biblioteki, księgozbiory, księgozbiory specjalistyczne; 

• E-booki; audiobooki; 

• Czasopisma rozrywkowe; 

• Czasopisma i czasopiśmiennictwo naukowe; 

• Media i social media; 

• Reklama i marketing; 

• Wydawnictwa; 

• Księgarnie; 

• Czytelnictwo; 

• Książka w edukacji;  

• Digitalizacja zbiorów, platformy open accessowe, otwarte zasoby i bazy; 

• Krytyka literacka, recenzenctwo amatorskie, portale etc.;; 

• Fora i serwisy opiniotwórcze; 

• Zdobnictwo i oprawa książek; grafiki książkowe, ilustracje dawniej i dziś; 

• Przekłady i tłumacze; 

• Arcydzieła i księgi przeklęte/ zakazane; 

• Plagiat i bezprawne powielanie; 

• Bookcrossing; 

• Targi i festiwale; 

• Wydawnictwa wysokoartystyczne i niszowe, wydawnictwa vanity; 

• Pisarstwo w dobie nowych mediów; 

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub 
interdyscyplinarnej. 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksn.ekonferencja@gmail.com mija 11 marca 2023 roku. Na podany 
adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, 
Tytuł referatu” i zawierający: 

• abstrakt (max. 600 słów); 

• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy 

• numer telefonu oraz korespondencyjny email. 
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. 
Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy 
Ponowoczesności” lub numerów monograficznych  
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: 
https://ksnekonferencja.wordpress.com/ 
Komitet organizacyjny:dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), dr Renata Iwicka (UJ), dr Barbara 
Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), 
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski) 
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