UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
zaprasza na
międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową

DOBRE POŁĄCZENIA
Nauki społeczne a podzielone wspólnoty
Zielona Góra 16-17 maja 2017 r. (wtorek – środa)

Termin przyjmowania zgłoszeń:

31 marca 2017

Strona internetowa konferencji: www.connections.wpps.uz.zgora.pl
Email: connections@wpps.uz.zgora.pl

Cele i problematyka konferencji
Głównym celem konferencji jest próba ustalenia roli nauk społecznych w sytuacji
narastających podziałów. Rozwój sztuki tworzenia i odtwarzania „dobrych
połączeń” jest zadaniem pilnym. W ostatnich latach obserwujemy zjawisko
powstawania kolejnych podziałów, pęknięć i zderzeń - cywilizacyjnych,
kulturowych, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych. Palącym
zadaniem jest poszukiwanie skutecznych strategii przełamywania podziałów i dróg
łagodzenia
napięć,
tworzenia
programów
dialogu
międzykulturowego
i międzyreligijnego, wyrównywania szans, społecznego włączania.
Istnieje w związku z tym potrzeba zrozumienia i uporządkowania obserwowanych
zjawisk i procesów, znalezienia właściwego języka opisu, adekwatnych koncepcji
teoretycznych. Ważnym zadaniem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na
pytania: Jak się dzielimy? Dlaczego się dzielimy? Co nas łączy? W jaki sposób
przełamujemy podziały? Jak nauki społeczne identyfikują, opisują i interpretują
źródła i przejawy podziałów na wszystkich poziomach życia społecznego? Czy
właściwie spełniają swoje funkcje opisowe, teoretyczne, demaskatorskie,
praktyczne?
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Zachęcamy do opracowania referatów i artykułów o charakterze
teoretycznym, metodologicznym, empirycznym i praktycznym dotyczących
następujących zagadnień:








Od antagonizmu do współpracy
Od konfliktu etnicznego do pojednania
Od kryzysu migracyjnego do integracji
Od wykluczenia do inkluzji
Od ksenofobii do otwartości
Od fundamentalizmu do dialogu
Od degradacji do rewitalizacji
Opłata konferencyjna wynosi 500 zł (bez kosztu noclegu). Podana cena
obejmuje:





Wyżywienie – obiady, przerwy kawowe, napoje
Uczestnictwo w bankiecie i koncercie
Materiały konferencyjne

Osoby zgłaszające się z referatem otrzymają możliwość publikacji artykułu
w jednym z następujących czasopism:
 „Rocznik Lubuski” (11 pkt MNiSW),
http://www.ltn.uz.zgora.pl/rocznik_lubuski.php
 „International Forum for Education”,
http://www.marszalek.com.pl/iffe/index.php
 „Dyskursy Młodych Andragogów” (10 pkt MNiSW),
http://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/
 „RELACJE”. Studia z Nauk Społecznych”,
http://www.relacje.wpps.uz.zgora.pl/pl/main/
 „ANTEA. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne”
http://www.wpps.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1242
&Itemid=204&lang=pl

Kierownik naukowy: Mariusz Kwiatkowski
Przewodniczący zespołu organizacyjnego: Jarosław Wagner
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