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ZAPRASZAJĄ do udziału w Konferencji 
 (29-30.09.2018 r.) Aula Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3 

Organizatorzy zwracają uwagę na społeczny wymiar kategorii „zdrowie”, na jej szeroki i pilny do naukowego roz-
ważania kontekst badawczy i praktyczny. Szczegółowym problemem Konferencji jest zatem interdyscyplinarne pole 
badawcze problemów związanych z jakością głosu. Do wygłoszenia referatu zapraszamy naukowców (zwłaszcza mło-
dych pracowników nauki i doktorantów), reprezentujących różne dziedziny wiedzy, którzy zajmują się następującymi 
obszarami badawczymi:

• Szeroko rozumianą filozofią ochrony zdrowia, w świetle problemu przywództwa, kształcenia, wychowania.
• Głosem jako wartością aksjologiczną w procesie szeroko rozumianego kształcenia.
• Etycznym aspektem zdrowia w świetle odpowiedzialności „pracującego głosem” oraz odpowiedzialności pracodawcy.
• Wartością głosu w świetle estetyki.
• Ontologicznym aspektem głosu.
• Historyczno-filozoficznym aspektem wartości głosu, kształcenia, przemawiania.
• Rolą głosu podczas wystąpień publicznych.
• Rolą głosu w relacjach interpersonalnych.
• Rolą głosu w innych, niż nauczycielska, grupach zawodowych.
• Ustawodawstwem polskim, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).
• Ustawodawstwem Unijnym, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).
• Stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie roli zdrowia w życiu człowieka (zwłaszcza w grupie zawodo-

wej nauczycieli).
• Medycznym, psychologicznym i prozdrowotnym kontekstem zagadnienia.
• Wpływem stresu na jakość głosu i schorzeniami powiązanymi (np. układu pokarmowego).
• Bezpieczeństwem i higieną pracy nauczycieli.
• Diagnostyką chorób narządów głosu.
• Profilaktyką chorób narządów głosu i terapiami.
• Ekonomicznym aspektem chorób zawodowych (w szczególności odnoszących się do chorób narządów głosu).
• Innymi, zauważonymi przez Referującego, problemami.

Zaplanowane jest wydanie recenzowanej i punktowanej monografii naukowej, w której zostaną umieszczone teksty 
przygotowane przez referujących na podstawie ich wystąpień i dyskusji. Po Konferencji na stronie www.rola-glosu.pl 
zamieszczona zostanie INSTRUKCJA DLA PISZĄCYCH oraz KALENDARIUM PRAC.



Drugi dzień konferencji. Praktyka
30 września 2018 r. (9:00-16.00)

WARSZTATY Z ZAKRESU EMISJI GŁOSU!
PT. „LICZY SIĘ TWÓJ GŁOS, cz. I”

Pierwszy dzień konferencji. Teoria 
29 września 2018 r. (9:00-17.30)

WYKŁADY I REFERATY

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.ROLA-GLOSU.PL

Telefon kontaktowy: +48 518 433 689 (czynny w godz. 10.00-17.00), e-mail: konferencja@akademia-oz.pl

Zainteresowani uczestnictwem w Konferencji związanym z wygłoszeniem referatu oraz opubliko-
waniem artykułu w monografii naukowej powinni do dnia 10 września 2018 roku przesłać mailem  
na adres konferencja@rola-glosu.pl zgłoszenie, którego wzór znajduje się na stronie Konferencji. 

W zgłoszeniu należy podać tytuł wystąpienia w języku polskim i angielskim, afiliację itp. 
Referaty (10-15 minutowe) będą wygłaszane 29 września 2018 r.
Po konferencji organizatorzy będą oczekiwać na artykuły (do 0,5 arkusza wydawniczego czyli  

do 20 tysięcy znaków ze spacjami) powiązane z wystąpieniami i dyskusją.
Organizatorzy zapewniają druk w „punktowanej” monografii:
• recenzję wydawniczą
• wstępną redakcję
• wstępne korekty
• wstępną adiustację.
Opłata konferencyjna wynosi 250,00 zł i należy ją przelać na konto bankowe Konferencji  

(z dopiskiem: KONFERENCJA) Raiffeisen Polbank nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989  
do dnia 20 września 2018 r.

Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu, wyżywienia i ewentualnych noclegów.
Szczegóły na stronie www.rola-glosu.pl

ORGANIZATORZY PRZYGOTOWALI TAKŻE 
INNE FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI!!!


