Redaktorzy spotkali się
w Częstochowie

Widok ogólny sali obrad w Politechnice Częstochowskiej

Redaktorzy czasopism akademickich, dorocznym zwyczajem, spotkali się w dniach 4-7 września br. w Częstochowie na 26 Konferencji, której gospodarzami były Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Obrady pod hasłem Czasopisma
akademickie − nowe czasy i nowe wyzwania były częścią
obchodów 70-lecia Politechniki Częstochowskiej, a Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła Izabela Walarowska,
kierownik Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej. Konferencja zgromadziła około 40 redaktorów czasopism uczelnianych, w tym także redaktorów Forum Akademickiego. Interesującym i ważnym elementem programu
było spotkanie z podsekretarzem w MNiSW Piotrem Mülle-

rem, który w wystąpieniu zatytułowanym Konstytucja dla
Nauki − główne cele oraz harmonogram wdrażania reformy
zapoznał uczestników Konferencji z przyjętą już przez Sejm
ustawą oraz odpowiedział na szereg pytań dotyczących
terminarza i sposobu wdrażania reformy w roku akademickim 2018/2019. Na część merytoryczną złożyły się ponadto
trzy warsztaty. Pierwszy, zatytułowany Prawo autorskie a publikacja artykułów poprowadzony był przez dr Annę Bazan-Bulandę, drugi pt. Dziennikarz − projektant − czytelnik,
czyli o zależnościach przy projektowaniu gazet i czasopism
przygotowany przez Żanetę Wojtalę, a trzeci warsztat poświęcony wystąpieniom medialnym Jak mówić, żeby nas
słuchano przeprowadziła Iwona Flanczewska, dziennikarka
telewizyjna, redaktor naczelna TV Politechniki Śląskiej.
Tradycyjnie program Konferencji obejmował kilka interesujących wycieczek turystycznych, zwiedziliśmy miasto
i klasztor na Jasnej Górze z bardzo interesującą wizytą w Bibliotece Jasnogórskiej. W programie znalazł się wyjazd do
gminy Olsztyn położonej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej − miejsca o wyjątkowych walorach krajobrazowych
i turystycznych. Były też spotkania z władzami obu Uczelni,
które były gospodarzami Konferencji, a wieczorami podejmowani byliśmy kolacją przez rektorów − 5 września br.
przez prof. Norberta Szczygła, rektora Politechniki Częstochowskiej, a 6 września br. przez prof. Annę Wypych-Gawrońską, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.
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Uczestnicy konferencji, na pierwszym planie podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller w otoczeniu władz obu Uczelni
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