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Konferencja stanowi próbę całościowego spojrzenia na wzajemne uwarunkowania i 

konsekwencje społeczne procesów marginalizacji oraz rozwoju społecznego ze szczególnym 

uwzględnieniem  doświadczeń polskich w kontekście współczesnym i historycznym. 

Zasadniczym celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad poznawczym i praktycznym 

znaczeniem marginalizacji w rozwoju współczesnych społeczeństw, zarówno 

kapitalistycznych jak i tych, poddanych ich wpływowi. 

Proponujemy, aby wystąpienia konferencyjne podejmowały wątki poznawcze i praktyczne 

związane z marginalizacją („marginesami społecznymi”), rozwojem społecznym i 

koncentrowały  się wokół następujących zagadnień: 

 Jedna czy wiele koncepcji marginalizacji w naukach społecznych i praktyce 

społecznej? Wiązanie marginalizacji z strukturą społeczną (nierówność społeczna), z 

kulturą (obcość kulturowa). Kryterium marginalizacji. Jej rodzaje, formy: 

bezwzględna i względna, obiektywna i subiektywna, współmarginalizacja, 

samomarginalizacja. 

 Czy badanie marginalizacji społecznej jest możliwe za pomocą każdej metody? 

Specyfika badań nad marginalizacją i marginesem społecznym. Zagadnienie 

negatywnych wskaźników rozwoju społecznego. 

 Czy margines społeczny to zjawisko uniwersalne i historycznie niezmienne? Margines 

społeczny, a marginesy społeczne. Margines socjalny. Zbiorowości tworzące margines 

społeczny a grupy marginalne. „Być na dnie” – metafory i fakty. Wchodzenie w 

margines społeczny, życie w nim, wychodzenie z niego. 

 Historyczny wymiar marginalizacji – margines społeczny II RP i PRL: centrum i 

peryferie. 

 Czy rozwój społeczny „produkuje” społeczne marginesy? Konsekwencje: polskiej 

transformacji ustrojowej; rozwoju niezrównoważonego; konfliktów oraz kryzysów 

ekonomiczno-społecznych. Marginalizacja a wykluczenie społeczne. 

http://marginalizacja.whus.pl/


 Marginalizacja w warunkach zmian w poszczególnych dziedzinach życia społecznego: 

gospodarce (produkcji, handlu, bankowości, usługach) i sferze konsumpcji; sferze 

pozagospodarczej – kulturze, nauce, edukacji, sztuce, służbie zdrowia, prawie, 

polityce, religii, pomocy społecznej. 

 Marginalizacja w warunkach zmian zjawisk społecznie negatywnych, które obejmują: 

szarą strefę, przestępczość, uzależnienia, problemy społeczne. 

 Przeciwdziałanie marginalizacji. Efektywność form i środków, przeciwdziałanie 

przyczynom i skutkom. 

Zapraszamy do udziału w sesjach tematycznych:  

1. Marginalizacja a rozwój społeczny – wyzwania poznawcze 
• Dyskurs społeczny o marginalizacji 

• Definicja i pomiar marginalizacji oraz zagrożenia nią 

• Osobliwość marginalizacji wobec innych zjawisk defaworyzujących, np. wobec 

wykluczenia społecznego i pauperyzacji 

• Warunki powstawania, kształtowania się i zanikania marginalizacji 

• Kryteria odróżniania marginalizacji i wykluczenia społecznego 

• Mechanizmy kształtowania się marginalizacji 

• Zbiorowe i jednostkowe konsekwencje marginalizacji, 

 

2.  Historyczne wymiary marginalizacji i marginesu społecznego 
• Historyczne procesy i zjawiska marginalizacji – wykluczenia – ekskluzji 

• Czy istnieją warstwy społeczne niehistoryczne np. „męty” i „próżniaki” (np. 

przestępcy, żebracy, kloszardzi, szulerzy, oszuści, prostytutki, bezdomni, znachorzy, 

sutenerzy, kombinatorzy, ect.) 

• „Ludzie wykluczeni” jako kategoria historyczna: alkoholicy, narkomani, chorzy 

umysłowo, homoseksualiści, ect. 

• Historyczne enklawy wykluczenia np. „getta” nędzy, dzielnice przemysłowe, baraki 

dla bezdomnych 

• Historia instytucji związanych z wykluczeniem np. przytułki, domy noclegowe, 

areszty, więzienia, stacje opieki miejskie i inne 

• Problem marginalizacji społecznej w programach historycznych ruchów 

politycznych, stronnictw, organizacji społecznych 

•Historia strajków, buntów, rebelii i rewolucji jako żywiołowych reakcji na 

marginalizację 

 

3. Formy marginalizacji a rozwój współczesnych społeczeństw – wyzwania 

praktyczne 
• Mechanizmy marginalizacji i demarginalizacji dotyczące różnych zbiorowości 

społecznych i odmiennych dziedzin życia społecznego, np. choroby psychiczne 

• Skutki marginalizacji i samomarginalizacji jako negatywne wskaźniki rozwoju 

społecznego, np. samobójstwa 

• Polityka państwa, związki zawodowe i organizacje pracodawców wobec 

marginalizacji pracowniczej 

• Polityka społeczna wobec konsekwencji marginalizacji społecznej 

• Efektywność pomocy społecznej w zapobieganiu marginalizacji i przeciwdziałaniu 

jej skutkom 

• Społeczna skuteczność działań demarginalizujących (zbiorowych i jednostkowych, 

np. terapeutycznych) 



Komitet Organizacyjny  

 Prof. nadzw. dr hab. Urszula Kozłowska, Uniwersytet Szczeciński (przewodnicząca) 
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 Dr Żaneta Stasieniuk, Uniwersytet Szczeciński  
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Opłaty konferencyjne 

Opłata standardowa (pracownicy naukowi ze stopniem doktora, doktora 
habilitowanego oraz profesora oraz inni pracujący) - 300 zł 
Doktoranci i studenci - 200 zł 
Uczestnicy bez referatu, w całości konferencji  - 100 zł 
Uczestnicy zainteresowani tylko ew. publikacją referatu – 400 zł 

Opłata konferencyjna obejmuje: catering w czasie dwóch dni konferencji, publikację 
tekstów w recenzowanej publikacji (pracy zbiorowej z e-bookiem) po otrzymaniu 
pozytywnych recenzji.  

Zgłoszenia na konferencję, wraz z abstraktem proponowanego referatu,  

prosimy przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na adres: 

marginalizacja@whus.pl do 15 lipca 2016 r. Wszystkie abstrakty zostaną poddane 

wstępnej ocenie przez Komitet Organizacyjny i recenzji przez członków Rady Naukowej 

konferencji. 

 

Terminy: 

 15 lipca – nadsyłanie abstraktów wystąpień  
 15 września  –  decyzja o przyjęciu abstraktów przez organizatorów i radę 

naukową 
 30 września – ostatni dzień wnoszenia opłat konferencyjnych dla autorów z 

referatami 
 31 października – ostatni dzień wnoszenia opłat konferencyjnych dla autorów 

bez referatów 
 

Kontakt: prof. nadzw. dr hab. Urszula Kozłowska, tel. 609 999 185, mail: marginalizacja@whus.pl 
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