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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną odsłonę konferencji „(Nie)obecność 

kobiet w przestrzeni publicznej”, która odbędzie się 18 czerwca 2015 r. Ponownie 

pragniemy pochylić się tematem roli kobiety we współczesnym świecie, poruszyć temat 

jej (nie)obecności w przestrzeni społecznej, politycznej, medialnej oraz kulturowej.  

Dynamika poruszanej problematyki, wydarzenia związane z kampaniami 

wyborczymi w Polsce, dyskusje o  międzynarodowych dokumentach dotyczących tzw. 

kwestii kobiecej, sytuacja kobiet w różnych kręgach kulturowych, ruchy kobiece na rzecz 

praw człowieka sprawiają, że temat uczestnictwa, obecności oraz wykluczenia kobiet w 

poszczególnych sferach życia społecznego jest wciąż aktualny, stanowi przyczynek do 

pogłębionych refleksji i badań naukowych.   

Rozwój mediów, przemiany społeczne i kulturowe, wydarzenia polityczne w 

Polsce i na świecie, zmiany na rynku pracy, wpływają na kondycję i sytuację 

współczesnych kobiet. Intensyfikacja tych zjawisk skutkuje potrzebą ponownego 

poruszania zagadnień związanych z kwestią kobiecą. 

 

W ramach trzeciej edycji konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne: 

 

- kobiety w mediach 

- role społeczne kobiet we współczesnym świecie, płeć kulturowa 

- sytuacja kobiet w Polsce i na świecie – kontekst kulturowy 

- marketing polityczny, kampanie wyborcze, polityka a kobiety 

- zdrowie publiczne a zdrowie kobiety 

- kobiety na rynku pracy – szanse i zagrożenia 

- sylwetki kobiet 
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Do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim młodych naukowców – 

studentów, doktorantów, doktorów oraz wszystkie osoby zainteresowane zaproponowaną 

tematyką. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. 

 

Dane do przelewu:  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

mBank SA O/Lublin 

ul. Krakowskie Przedmieście 6 

20-002 Lublin 

Nr konta: 73 1140 1094 0000 2905 1600 1137 

z dopiskiem „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej” 

 

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 1 kwietnia 2015 r. na adres: 

magdalenapataj1@gmail.com  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń, informacja o przyjęciu 

zgłoszenia zostanie przesłana do uczestników do 10 kwietnia 2015 r., opłatę 

konferencyjną należy uiścić na wskazane konto do 25  kwietnia 2015 r. Pełny plan 

konferencji zostanie przesłany do 20 maja 2015 r. 

 

 

 

 


