
 

 

Biuletyn Instytutu Badań Informacji i Komunikacji jest dwumiesięcznikiem, w którym znaleźć można wszelkie informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej jednostki. Jest przeznaczony dla pracowników, doktorantów, studentów oraz wszystkich 

zainteresowanych naszą działalnością. Informacje, które mają się w nim znaleźć należy przesyłać na adres: wald@umk.pl 

(Waldemar Cieślak), piorud@umk.pl (Piotr Rudera), wojtkowski@umk.pl (Łukasz Wojtkowski) lub adamnan@umk.pl (Adam 

Fedyniuk). 

 

III Konferencja Naukowa z cyklu „Lustro mediów” 

8 listopada 2019 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się III Konferencja Naukowa z cyklu 

„Lustro mediów”. Temat tegorocznej edycji brzmiał: "Social media – od wolności słowa do mowy nienawiści", będąc 

wyrazem potrzeby krytycznej refleksji nad współczesnym dyskursem publicznym w cybermediach. Nadużywanie 

wolności słowa, zwłaszcza w mediach społecznościowych, staje się ważnym problemem badań naukowych 

prowadzonych w ramach wielu dyscyplin. Dlatego w konferencji wzięli udział naukowcy z krajowych                         

i zagranicznych ośrodków naukowych, zajmujący się nowymi mediami, zarządzaniem mediami, dziennikarstwem, 

komunikacją społeczną, psychologią i socjologią, kulturą i jej zarządzaniem, marketingiem, komunikowaniem 

politycznym i prawem. Dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK z Katedry Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa 

wygłosiła podczas konferencji referat "Satyra polityczna w nowych mediach: gatunki i środki wyrazu". 

 

Konferencja naukowa pn. Przemocy mówimy - Nie! 

30 listopada 2019 r. w Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowa pn. Przemocy mówimy - Nie!, w czasie której 

rozmawiano o szerokim postrzeganiu przemocy, jej podłożu neurobiologicznym, związkach z empatią, skutkach, 

ale też o tym, co może zrobić każdy, by jej się przeciwstawiać. W konferencji wziął udział dr Tomasz Komendziński 

z Katedry Kognitywistyki oraz Anna Mielczarek-Taica, kierownik dziekanatu naszego wydziału. Więcej na ten temat 

w mediach: https://bydgoszcz.tvp.pl/45570911/przemocy-powiedzieli-nie 

 

IBIK na konferencji "Textus et Pictura III" 

W dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się konferencja pt. "Textus et 

Pictura III". Podczas tej imprezy dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK wygłosił prelekcję pt. "Oprawa jako 

integralny element kodeksu rękopiśmiennego", mieszczącą się w ramach panelu dyskusyjnego pt. "Opisywanie 

średniowiecznego rękopisu". 
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IBIK w "Panoramie TVP2" 

W świątecznym wydaniu "Panoramy TVP2" (26.12.2019) dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK wystąpił                   

w charakterze eksperta od dawnych ksiąg rękopiśmiennych, w felietonie poświęconym słynnemu "Manuskryptowi 

Wojnicza" ("Voynich Manuscript"), przygotowanym przez red. Joannę Bukowską-Kasprzak. 

 

Studenci Kognitywistyki ze Stypendium Ministra! 

Miło nam poinformować, że studenci Kognitywistyki, pan Olgierd Borowiecki i pan Bartosz Hamarowski, otrzymali 

za znaczące osiągnięcia Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2019/2020. 

 

Debata studentów Toruńskiego Koła Kognitywistycznego 

17 stycznia 2020 r. studenci Toruńskiego Koła Kognitywistycznego zorganizowali debatę połączoną z projekcją 

filmu "Matrix", z udziałem gości specjalnych: prof. Włodzisława Ducha, dr. Piotra Złomańczuka oraz dr. Marcina 

Leźnickiego. Debata dotyczyła tego, jak z perspektywy sztucznej inteligencji, neuronauk i bioetyki może wyglądać 

nasza przyszłość, a także na ile prawdopodobne są scenariusze rodem z filmu science fiction. 

 

W składzie emerging field Logic and Philosophy of Science 

Dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK weszła w skład emerging field Logic and Philosophy of Science, 

kierowanego przez dr. hab. Tomasza Jarmużka, prof. UMK. 

 

Nowa monografia słynnej Srebrnej Biblioteki 

Na międzynarodowym rynku wydawniczym ukazała się książka prof. Janusza Tondela i prof. Arkadiusza Wagnera 

pt. The Silver Library of Duke Albrecht of Prussia and his Wife Anna Maria. Jej wydawcą jest oficyna akademicka 

LIT-Verlag (Berlin-Münster-Wien-Zürich-London), która zadbała o elegancki layout i bogatą szatę ilustracyjną,         

w tym tablice fotograficzne.  Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki MNiSW przy wsparciu Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Toruniu i Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

 

Cykliczne Seminarium Naukowe 

27 stycznia otwarto nowe cykliczne seminarium Science Bridges, mające na celu przyciągać badaczy z rożnych 

dyscyplin naukowych. Seminarium zorganizowano pod patronatem Centrum Badawczego IMSErt w ramach IDUB, 

jak również widocznych oddziałów na UMK ISKO (International Society of Knowledge Organization) i Dariah-PL. 

Pierwszy wykład wygłosił dr Tomasz Komendziński pt. "Od Deep Medicine do Compassion Omics, czyli jak na 

nowo humanizować medycynę i unaukowić studia nad uważnością i współczuciem. Propozycja nowych 

kompetencji na XXI wiek". 

Seminaria będą się odbywały w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 w s. 3.15 CH. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Badań Informacji i Komunikacji  

ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, Polska, tel./fax +48 56 611 44 15, e-mail: ibik@umk.pl  

www.ibik.umk.pl 


