
Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „20 lat multimediów 
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”, która odbędzie się w trybie online w 
nowym terminie w dniach 11-12 stycznia (poniedziałek i wtorek) 2021 roku.  Jest ona 
bezpośrednio związana z organizacją wystawy zatytułowanej „Multisensoryczne 
mediacje” oraz z obchodami dwudziestej rocznicy samodzielności akademii. 
Z naszych wspólnych ustaleń wyłonił się cel spotkania, który ma być prezentacją 
materiałów związanych z realizowanymi w katowickiej uczelni programami 
dydaktycznymi i badawczymi w obrębie multimediów. Stawiamy sobie jednocześnie 
zadanie odtworzenia dziejów tej – stosunkowo jeszcze młodej – dyscypliny w 
Katowicach. Zachęcamy Państwa do przypomnienia programów studiów oraz 
eksperymentów podejmowanych na naszej uczelni. Będziemy niezmiernie wdzięczni 
za wyrażenie chęci podzielenia się zgromadzonymi archiwaliami: sylabusami, 
dokumentacją badań, pracami studentów oraz własnymi refleksjami, które 
uświadomią słuchaczom postęp, jaki dokonał się w dziedzinie multimediów w ciągu 
ostatnich 20 lat.
Jednocześnie zobowiązani jesteśmy do uprzedzenia o zamiarze nagrania przebiegu 
całej konferencję narzędziami platformy G Suite, by zarchiwizować te – niezwykle dla 
nas cenne- wspomnienia.



Dziękujemy za żywą reakcję i przychylne ustosunkowanie się do naszej inicjatywy. 
Żywimy przekonanie, że dzięki tej konferencji uda nam się utrwalić ważny zapis 
przemian w historii kształcenia studentów katowickiej akademii.
Załączamy listę z proponowaną kolejnością wystąpień.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Irma Kozina
prof. dr hab. Bogdan Król
(pomysłodawcy konferencji)

Harmonogram konferencji 20 lat multimediów w ASP w Katowicach

11 stycznia, poniedziałek 2021

1 Prof. dr Grzegorz 
Hańderek – otwarcie 
konferencji
dr hab. Irma Kozina – 
przedstawienie 
programu

10.00 – 
10.30

2 dr Marian Słowicki 10.30 – 
11.00

3 prof. Dr hab. Marian 
Oslislo

11.00 – 
11.30

4 prof. Dr hab.Antoni 
Porczak
dr Mariusz Front

11.30 – 
12.00

 5 mgr Wojtek 
Kucharczyk

12.00 – 
12.30

6 prof. dr hab. Adam 
Romaniuk

12.30 – 
13.00

7 prof. dr hab. Bogdan 
Król

13.00 – 
13.30

8 prof. dr hab. Piotr 
Muschalik

13.30 – 
14.00

9 dr hab. Ksawery 
Kaliski

14.00 – 
14.30

10 prof. dr hab. 
Grzegorz Hańderek
dr. Małgorzata 

14.30 – 
15.00



Szandała
11 prof. Sławomir Brzoska 15.00 – 

15.30
12 mgr Michał Meiser 15.30 – 

16.00
13 dr Marcin Nowrotek 16.00 – 

16.30
14 Podsumowanie 

pierwszego dnia 
konferencji

16.30 – 
17.00

12 stycznia, wtorek 2021

1 prof. dr hab. Adam 
Romaniuk
dr Marta Pogorzelec

10.00 – 
10.30

2 prof. dr hab. Dariusz 
Gajewski
dr Jakub Cikała

10.30 – 
11.00

3 prof. dr hab. Ewa 
Zawadzka
dr  hab. Judyta Bernaś

11.00 – 
11.30

4 prof. dr hab.  Lesław 
Tetla
prof. dr hab. Paweł 
Mendrek

11.30 – 
12.00

5 dr Marceli Sławiński
dr Katarzyna Sobańska
mgr  Dagmara 
Walkowicz

12.00 – 
13.30

6 mgr  Piotr Ceglarek 13.30 – 
14.00

7 mgr  Aleksander Caban 14.00 – 
14.30

8 mgr  Michał Rodziński 14.30 – 
15.00

9 mgr  Krzysztof Zygalski 15.00 – 



15.30
10 Dr Anna Lorenc 15.30 – 

16.00
11 Podsumowanie 

konferencji i dyskusja
16.00-
17.00


