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Odnaleźć się w sieci 
Sprawozdanie z konferencji

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Media for Man: 
Lost or found in Web, Kraków, 5 grudnia 2018 roku, Instytut Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

5 grudnia 2018 roku w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wy-
dziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie miała 
miejsce konferencja naukowa Lost or found in Web. Konferencja jest częścią cyklu Media 
for Man. Po zeszłorocznym sukcesie było to drugie spotkanie w auli przy ul. Bernardyń-
skiej 3 w Krakowie, podczas którego wykłady wygłosili naukowcy z wyższych uczelni 
ze Stanów Zjednoczonych, pracujący na uczelniach w Norwegii, Irlandii czy Czechach, 
a także wykładowcy z uczelni na Słowacji i w Polsce. Gości powitał przewodniczący 
konferencji ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, wieloletni dyrektor Instytutu 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, a obecnie dziekan Wydziału Nauk Społecz-
nych UPJPII. Pierwsza sesja przedpołudniowa należała do mówców anglojęzycznych, 
a tematyka dotyczyła głównie algorytmów internetowych oraz poszukiwania wrażli-
wości i sprawiedliwości w internecie, społecznej odpowiedzialności sieci web, a także 
wpływu internetu na dzieci i młodych użytkowników. W ramach tej sesji wygłoszono 
następujace referaty: dr Chris Ingraham, University of Utah (USA), Fulbright Professor 
in Digital Culture at the University of Bergen (Norway): The Perils and Promise of Re-
commendation Algorithms; prof. Anne Driscoll, Brandeis University (USA), Fulbright 
Scholar Communications at the National University of Ireland in Galway (Ireland): 
Losing Innocence and Finding Justice in the Age of the Internet; dr Janis Teruggi Page, The 
George Washington University (USA), Fulbright Scholar in Communications at Masaryk 
University (The Czech Republic): Social Responsibility in Action on the World Wide Web; 
dr Pavel Izrael, Head of Department of Journalism at Catholic University in Ružomberok 
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(Slovakia): Lose-lose or win-win? Children and young people interacting on the Internet. 
Po wykładach miała miejsce długa dyskusja z prelegentami, podczas której zebrani 
studenci pytali naukowców przede wszystkim o specyfikę podejmowanych przez nich 
tematów, a także odmienny kontekst analiz medioznawczych reprezentowanych przez 
nich jednostek badawczych.

Sesja popołudniowa należała do wykładowców związanych z Uniwersytetem Papie-
skim Jana Pawła II w Krakowie. Ks. dr hab. Michał Drożdż wprowadził uczestników 
konferencji w problematykę szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyfrowa plastyczność 
logiczna. Dr Klaudia Cymanow-Sosin podjęła tematykę oddziaływania public relations 
na mediosferze. W rzeczywistość kompetencji informacyjnych w cyfrowym świecie 
danych wprowadziła dr Katarzyna Drąg. Czy dziennikarstwo internetowe ma szanse 
funkcjonować w darmowym modelu finansowym? – na to pytanie odpowiadał dr Sła-
womir Soczyński SDS. Dr Maja Bednarska przedstawiła paradoksy egzystencji wirtualnej 
i sposoby bycia w sieci. Na koniec popołudniowej sesji zabrała głos mgr Bernadeta Cich, 
która omówiła „smartfonowe” gatunki dziennikarskie. Po wystąpieniach prelegentów 
była możliwość dyskusji, z której skorzystało wielu uczestników spotkania. Po sesji 
popołudniowej dr Katarzyna Drąg, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej, podsumowała i zakończyła konferencję. Podejmowana tematyka oraz mię-
dzynarodowy charakter spotkania były dobrą okazją do poszerzania horyzontów i debaty 
o bieżących kwestiach interesujących zarówno młodych badaczy, jak i doświadczonych 
naukowców z dziedziny nauk o komunikacji społecznej i mediach.


