
Katedra Historii Mediów i Książki 

Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego  

oraz Instytut Historii PAN 

mają przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową,  

która odbędzie się w dniach 27–28 października 2016 r.  

na Uniwersytecie Warszawskim 

 

CCeennzzuurraa  ww  PPRRLL  
Chcielibyśmy poddać refleksji problematykę funkcjonowania i znaczenia cenzury 

instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w PRL. Interesuje nas jej wpływ na naukę, literaturę, media 

oraz skala „zniszczeń” spowodowanych działalnością, powstałego w 1946 roku, Głównego Urzędu 

Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz urzędów mu podległych. Chcemy przyjrzeć się 

okolicznościom powstania i likwidacji cenzury państwowej, mechanizmom jej funkcjonowania oraz 

zastanowić się nad stanem badań dotyczącym państwowej kontroli nad kulturą, nauką oraz 

mediami. Czy możemy wskazać „białe plamy” cenzury, a więc te obszary, które nie zostały jeszcze 

poddane naukowej analizie? Pragniemy spojrzeć na działalność cenzury instytucjonalnej w sposób 

interdyscyplinarny, zastanowić się nad działalnością GUKPPiW oraz ośrodków terenowych, 

wykorzystując wiedzę i doświadczenie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Zachęcamy 

do zgłaszania propozycji tematów zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i analiz lokalnych 

(case studies). 

 

Interesują nas następujące kwestie, choć poniższy katalog nie jest zamknięty: 

 początki cenzury w PRL 

 cenzura instytucjonalna w państwach bloku socjalistycznego 

 cenzura a kultura 

 cenzura w sztuce  

 cenzura i autocenzura 

 „poprawianie” historii 

 zniekształcanie dzieł literackich  

 cenzurowanie fotografii 

 cenzura wobec prasy  

 ostatnie lata cenzury w PRL 

 cenzura w kinematografii   

 cenzura wobec rynku książki 

 sposoby „oszukiwania” cenzury przez pisarzy/dziennikarzy 

 okoliczności likwidacji cenzury 

 problematyka cenzury prewencyjnej podczas obrad Okrągłego Stołu 



 prawne aspekty funkcjonowania cenzury w PRL 

 znaczenie ustawy z 1981 r. dla funkcjonowania cenzury w PRL 

 portret cenzora 

 cenzura a nauki historyczne 

 cenzura w okresach „polskich miesięcy” 

 cenzura w stanie wojennym/cenzura wojskowa 

 cenzura jako instrument propagandy  

 cenzura w II RP oraz PRL – analiza porównawcza 

 cenzura w okresie odwilży 

 cenzura korespondencji 

 cenzura w kartografii 

 cenzurowanie księgozbiorów religijnych 

Kalendarium: 

Do 31.06.2016 ‒ przysyłanie zgłoszeń  

Do 15.07.2016 r. – uiszczanie opłaty konferencyjnej (350 PLN) 

27‒28.10.2016 r. – konferencja 

Do 07.11.2016 r. – przyjmowanie artykułów  

2017 r. ‒ publikacja w postaci recenzowanej monografii 

Opłaty: 

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN. Obejmuje wyżywienie i publikację. 

Kontakt:  

Dr Kamila Kamińska-Chełminiak (sekretarz konferencji) 

ka.kaminska@uw.edu.pl 

 

Noclegi: 

Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych w Obiekcie hotelowym HERA. 

Uczestnicy zainteresowani rezerwacją noclegu proszeni są o wypełnienie odpowiedniego pola 

w formularzu rejestracyjnym (ceny zryczałtowane, tj. dla gości UW). 

 

Zachęcamy do skorzystania z usług hoteli znajdujących się w pobliżu Uniwersytetu 

Warszawskiego: 

 BRISTOL, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 

 GROMADA, Pl. Powstańców Warszawy 2 

 HARENDA, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 

 IBIS, ul. Muranowska 2 

 SOFITEL WARSAW VICTORIA, ul. Królewska 11 

 

Miejsce konferencji: 

Instytut Dziennikarstwa UW, ul. Bednarska2/4 

 

Rada Naukowa Konferencji: 

Prof. dr hab. Marek Jabłonowski (UW) – przewodniczący 

mailto:ka.kaminska@uw.edu.pl
http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/hera/
http://www.hotelbristolwarsaw.pl/
http://www.gromada.pl/
http://www.hotelharenda.com.pl/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3378-sofitel-warsaw-victoria/index.shtml


Prof. IH PAN, dr hab. Zbigniew Romek (PAN) 

Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (UW) 

Prof. dr hab. Rafał Habielski (UW) 

Prof. dr hab. Wiesław Władyka (UW) 

Dr hab. Andrzej Kozieł (UW) 

Dr hab. Marek Tobera (UW) 

 

W imieniu organizatorów:  

Prof. IH PAN, dr hab. Zbigniew Romek (PAN) 

Dr Kamila Kamińska-Chełminiak (UW) 

 

 
 


