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Forum Przemysłów Kreatywnych organizowane jest przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundację Centrum
Przemysłów Kreatywnych „ArtCloud” oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej
w dniach 16-17 listopada 2016 roku w Zielonej Górze. Konferencja jest wydarzeniem
z cyklu spotkań poświęconych innowacji i kreatywności w biznesie, które odbędą się
w Zielonej Górze.
Po raz pierwszy w województwie lubuskim naukowcy, przedsiębiorcy, artyści spotkają się pod jednym dachem. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum jest Go spodarka a kreatywność w cyfrowych czasach. Chcemy wspólnie z Państwem porozmawiać o tym, jak w najbliższych latach mogą i powinny rozwijać się organizacje
i przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze kreatywnym oraz przedyskutować problemy i wyzwania które stają przed nimi.
W ramach dwudniowego Forum nie zabraknie prezentacji i przykładów rozwijających się przedsiębiorstw – zarówno tych już sprawnie działających, które mogą pochwalić się zdobyciem rynku - jak i nowo powstałych. Podczas paneli dyskusyjnych
i prezentacji drugiego dnia Forum proponujemy Państwu praktyczne omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji i przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze CCI, wspólne i kreatywne poszukiwanie pomysłów na promowanie
usług i towarów kreatywnych.
Udział w Forum jest bezpłatny !
Forum jest skierowane do:
• korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw działających w dziedzinie ICT, mediów cyfrowych, gier wideo;
• artystów, projektantów i twórców zainteresowanych nowoczesnymi technologiami;
• instytucji badawczych zajmujących się problematyką biznesu, branżą twórczą oraz
nowoczesną gospodarką;
• instytucji naukowych zajmujących się mediami cyfrowymi i ICT;
• dostawców systemów i rozwiązań multimedialnych, sprzętu i oprogramowania,
usług online.

Tematyka Forum:
Forum jest miejscem wymiany opinii i doświadczeń a także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów. Zapraszamy Państwa do zgłaszania referatów, raportów, posterów oraz komunikatów. Wszystkie zgłoszone teksty, spełniające wymogi formalne, zostaną umieszczone w materiałach pokonferencyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie recenzowanym.
Zaproszenie do publikacji skierowane jest do ludzi o szerokim spektrum zainteresowań (m.in.):
• przemysły kreatywne;
• cyfrowa ekonomia (digital/on-demand economy, peer-to-peer economy, the freelance nation);
• rozwój gier video, systemów mulimedialnych, nowoczesnych interfejsów HCl;
• interaktywna sztuka (innowacyjne instalacje interaktywne), augmented performing
arts (nowatorskie spektakle i pokazy wzbogacone o technologie ICT), augmented
reality aplikacje w sztuce i projektowaniu, grafika 3D w designie;
• ICT, Big Data, sieci społecznościowe, wizualizacja informacji;
• badania naukowe na pograniczu dziedzin biznesu, sztuki i wzornictwa oraz technologii cyfrowych.
Przewodniczący Forum
Dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Komitet naukowy Forum
Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr Sławomir Kotylak (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr Anna Łoś-Tomiak (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr Janina Jędrzejczak-Gas (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr Piotr Czech (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr hab. inż. Paweł Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW (SGGW)
Dr Jan Stasieńko (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Dr hab. Jacek Buko, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Dr Warren Viant (Hull Univeristy, Wlk. Brytania)
Dr inż. Tomasz Zawadzki (Girne American University, Cypr)

Miejsce Forum: Zielona Góra
Dokładne informacje odnośnie lokalizacji Forum zostaną podane w późniejszym
terminie.
Ważne daty:
31.12.2016
31.10.2016

– ostateczny termin przesyłania referatów;
– ostateczny termin rejestracji elektronicznej poprzez stronę www
www.fpk.uz.zgora.pl
;
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