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Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji międzynarodowej pt.
„Obcy

w Europie i u jej bram. Polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny i
skutki migracji do Europy na początku XXI wieku”,
która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 roku w Gdyni.

I. Tematyka konferencji:

Pojęcie „obcego” jest jednym z istotniejszych pojęć pojawiających się w pracach przedstawicieli
nauk społecznych opisujących procesy migracji, spotkania kultur, ich przenikania się, czy po prostu
kwestie tożsamości zbiorowych grup etnicznych, mniejszości narodowych. Georg Simmel pisał:
„Jeżeli wędrowanie jako brak związku z wszelkim konkretnym punktem przestrzeni jest pojęciowo
przeciwieństwem trwałego przywiązania do danego, konkretnego punktu, to socjologiczna forma
„obcości” stanowi w pewnej mierze syntezę obydwóch tych określeń. Zjawisko to ujawnia, że
stosunek do przestrzeni jest, z jednej strony, warunkiem, z drugiej zaś – symbolem stosunku do
człowieka”. Obcość w takim rozumieniu dotyka nie tylko kwestii stosunków między jednostkami
czy grupami, ale staje się również istotnym elementem relacji między jednostkami a szerszą
wspólnotą jaką jest państwo. Celem konferencji jest przybliżenie problemu obcości w odniesieniu
do przyczyn i skutków największej powojennej fali migracji do Europy na początku XXI wieku.
Problem ten stał się obecnie istotnym zagadnieniem zarówno w wymiarze politycznym, jak też
społecznym i gospodarczym. Początkowo dotyczył on przede wszystkim państw „starej Europy”,
głównie z powodu ich dawnej polityki kolonialnej, ale także ich wielowymiarowej atrakcyjności
jako krajów osiedlenia. Dzisiaj, na skutek niespotykanej od kilkudziesięciu lat fali uchodźczej głównie ludności muzułmańskiej z Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Afganistanu - dotyczy on
całej Europy, szczególnie państw Unii Europejskiej.
Temat migracji do Europy jest ważny zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak też z punktu
widzenia praktyki politycznej. Jako przedmiot poznania nabiera wagi w dzisiejszych czasach

mieszania się narodów i kultur. Obserwowanie tego procesu ma walor heurystyczny, gdyż stanowi –
z racji mieszania się kultur nie tylko różnych, ale często przeciwstawionych sobie – laboratorium
tego procesu w wymiarze światowym. Natomiast wartość praktyczna badania tej problematyki
polega na zdiagnozowaniu zagrożeń i szans tkwiących w tym procesie, a przez to kierowania nimi w
sposób racjonalny.
Stąd też do uczestnictwa w naszej konferencji zapraszamy w równym stopniu naukowców
parających się tymi zagadnieniami, jak też doktorantów i studentów zainteresowanych tą
problematyką. Zapraszamy także praktyków, którzy zawodowo na co dzień rozwiązują problemy
związane z migracją ludności do Europy.
II. Zakres tematyczny

1. Pojęcie „obcy” w naukach społecznych.
2. Stanowisko państw i społeczeństw UE wobec migracji.
3. Polityczne i prawne pojmowanie pojęć: migracja, emigracja, imigracja i uchodźctwo.
4. Migracje w aspekcie ochrony zewnętrznych granic UE.
5. Migracje a terroryzm.
6. Społeczno-polityczne aspekty migracji do Europy
7. Prawne aspekty procesów migracyjnych do Europy.
8. Ekonomiczne aspekty procesów migracyjnych do Europy.
9. Demograficzne aspekty procesów migracyjnych do Europy.
10. Pozycja i rola Turcji w procesach migracyjnych do Europy.
11. Zagrożenia i korzyści z procesów migracyjnych.
12. Wpływ migracji na sytuację polityczną państw UE.
III. Informacje organizacyjne
1. Zgłoszenia
udziału
wraz
z
krótkim
abstraktem
(na
załączonej
karcie)
w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r. Zgłoszenie proszę przesłać pocztą
tradycyjną na adres Instytutu Stosunków Międzynarodowych lub drogą e-mailową na adres:
p.baldys@amw.gdynia.pl Wymogi edytorskie przesłane zostaną w Komunikacie nr 2 po 15
października.
2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie rozesłana do 15 października 2016 r.
3. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 października 2016 r.

4. Nadesłanie tekstu referatu (w formie elektronicznej oraz drukowanej) do dnia 30 grudnia
2016 r.
5. 10 stycznia 2017 r. - Informacja o przyjęciu (bądź odrzuceniu) tekstu i przekazanie go do
recenzji.
Bank
Nr rachunku: 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
tytułem: Konferencja „Migracje”
IV. Formy udziału w Konferencji:
1. Uczestnictwo w konferencji i publikacja referatu:
400 PLN (pracownicy naukowi oraz uczestnicy nie będący doktorantami i studentami)
150 PLN (doktoranci i studenci)
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy otrzymanie monografii zbiorowej oraz wyżywienie (bufet
kawowy oraz obiad). Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu oraz ewentualnego noclegu.
Uwaga: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata konferencyjna nie jest zwracana. Organizatorzy

zastrzegają sobie możliwość wglądu do legitymacji doktorantów oraz studentów celem potwierdzenia
uiszczenia opłaty konferencyjnej w odpowiedniej wysokości.
2. Publikacja referatu bez uczestnictwa 150 PLN
Teksty referatów, po pozytywnej recenzji i dokonaniu opłaty, zostaną opublikowane w czasopiśmie
AMW Colloquium. W ramach opłaty zapewniamy otrzymanie wydanej publikacji.
Uwaga: Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo kwalifikowania tekstów referatów do
publikacji. Za druk referatu autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
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