
Konferencja naukowa  

„Książka i technologie w przeszłości i dziś” 

Warszawa 15-16 marca 2016 r. 

 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 

zapraszają na wspólnie organizowaną konferencję naukową nt.: „Książka 

i technologie w przeszłości i dziś”. 

 

Przedmiotem konferencji będą różnorodne relacje pomiędzy życiem książki, 

a technologiami związanymi m.in. z przygotowaniem publikacji, dystrybucją, 

promocją oraz odbiorem książki. Interesuje nas zarówno ujęcie historyczne, jak 

i spojrzenie na współczesność, refleksja nad starymi drukami, książką XIX i XX 

wieku oraz nowe zjawiska w XXI stuleciu. 

 

Chcemy też spojrzeć na książkę jako na narzędzie służące rozwojowi techniki. 

Szczególnie interesujące wydają się zagadnienia dotyczące historii 

i współczesności publikacji dotyczących procesów wytwarzania książki. 

 

Do udziału w konferencji oprócz bibliologów i informatologów zapraszamy 

przedstawicieli innych dyscyplin, jak na przykład historyków, 

literaturoznawców, historyków nauki i techniki oraz wszystkich, których 

zainteresowaniom badawczym bliska jest proponowana tematyka. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać adres mailowy: ksiazka.technologie@uw.edu.pl 

do dnia 07 lutego 2016 r. 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł. 



O przyjęciu referatu przez komitet naukowy poinformujemy do 15 lutego 

2016 r. Wraz z informacją przekażemy numer konta bankowego, na który 

należy wpłacić opłatę konferencyjną. 

Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych UW: ul Nowy Świat 69, III piętro. 

Formularz zgłoszeniowy w załączniku. 

 

Z wyrazami szacunku 

w imieniu organizatorów 

Mikołaj Ochmański 

 



Konferencja „Książka i technologie w przeszłości i dziś” 

Warszawa 15-16 marca 2016 r. 

 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 
 
 

Formularz zgłoszeniowy z referatem/bez referatu1 
 
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres Instytut Informacji Naukowej i 
Studiów Bibliologicznych UW ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa z dopiskiem „Książka i 
technologie” lub mailem: ksiazka.technologie@uw.edu.pl lub faxem na numer: 22 826 85 69 
do dnia 7 lutego 2016 r. (na nazwisko dr. Mikołaja Ochmańskiego). 
 
Dane osobowe 
 
Imię i Nazwisko:  
Tytuł/stopień naukowy: 
Instytucja: 
Adres do korespondencji: 
e-mail: 
 
Dane do faktury 
 
Nazwa instytucji: 
Adres instytucji: 
Numer NIP: 
 
Temat wystąpienia w języku polskim i angielskim: 
 
Abstrakt w j ęzyku polskim (ok. 500 znaków): 
 
Abstrakt w j ęzyku angielskim (ok. 500 znaków): 
 
 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego referatu w recenzowanej publikacji 
pokonferencyjnej i redagowanie przez wydawcę przygotowanego tekstu bez ingerencji 
w zawarte w nim idee. 
 
 

 
 
 

        Data i podpis uczestnika konferencji 
 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 


