Katedra Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
„Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego”
18-19 maja 2017, Biblioteka Główna UKW
Obecnie wręcz trywialne może wydać się stwierdzenie, że Europa, jako jeden
regionów poddanego procesom globalizacyjnym świata, w drugiej dekadzie XXI wieku
stanęła przed nowymi wyzwaniami. Blisko trzy dekady po demontażu żelaznej kurtyny
i kresu dwubiegunowego świata, w odmiennych już warunkach, Europa staje wobec nowych
wyzwań, problemów, wątpliwości. Podejście interdyscyplinarne wydaje się być jedynym,
które może pokazać wieloaspektowe i złożone obawy Europejczyków.
Naszym celem jest zaproszenie do dyskusji nad stanem obecnym i przyszłością
Europy. Czy Europa jako całość jest w stanie reagować i czy reaguje na współczesne
wyzwania? Czy jednak państwa oddzielnie próbują szukać rozwiązań sytuacji kryzysowych?
Czy są to tylko wyzwania chwili obecnej, czy może to wciąż próba radzenia sobie z historią
Europy? Jakie znaczenie ma Europa we współczesnym świecie?

Zapraszamy reprezentantów takich dziedzin jak: socjologia, europeistyka, dyplomacja
europejska, stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe, historia,
etnologia i antropologia kultury, religioznawstwo, filozofia, pedagogika, psychologia i inne.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na następujące zagadnienia
1. Problemy społeczno-gospodarcze Europy
Kwestie związane z rynkiem pracy i bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
systemami ubezpieczeń społecznych, unią walutową, kryzysem gospodarczym i bieżącymi
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z przysługujących praw kwestiami ochrony środowiska naturalnego, nierównościami
społecznymi, nowymi formami ryzyka obejmującymi różne sektory ponowoczesnego
społeczeństwa.
2. Przemiany demograficzne i migracje
Kwestie dotyczące demografii i migracji we współczesnej Europie były bagatelizowane
lub traktowane wybiórczo, rozpatrywane jedynie w sytuacjach konfliktowych w momencie
zaostrzania się kwestii społecznych związanych z migracją i demografią. Sądzimy, że kwestie
przemian demograficznych i migracji są jednymi z najbardziej istotnych, które będą miały
decydujący wpływ na kształt kontynentu oraz jego pozycje gospodarczą i społeczną
w obecnym stuleciu.
Mimo rozwoju technologicznego potencjał demograficzny nadal odgrywa ogromną role
we wzajemnych stosunkach miedzy państwami a regionami. Wśród najważniejszych wyzwań
na polu demograficznym stającym przed Europa jako kontynentem są problemy starzenia się
społeczeństwa i co się z tym wiąże zmianami w zakresie polityki społecznej, edukacyjnej,
zdrowotnej. Rzutuje to także na kwestie rozwoju ekonomicznego, uzmysławiając
wielopłaszczyznowość i stopień złożoności problemu.
3. Przemiany kulturowe
Kwestia przemian religijności wzrostem znaczenia religii, znaczenie fenomenu duchowości
i alternatywnych form religijnych i parareligijnych oraz kreowania przez jednostki ludzkie
i całe społeczności tożsamości religijnej
Kwestie związane z tożsamością kulturową, przemianami stylu życia, zindywidualizowania
i spersonalizowania wielu dziedzin ludzkiej aktywności, ale także idea „małych ojczyzn”,
regionalizmu czy działanie ruchów nacjonalistycznych bądź innych tendencji ideologicznych
w Europie.
Polityka historyczna krajów Europy i kwestia kulturowych podstaw Europy jako części
współczesnego świata.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zgłoszenia:
Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z krótkim abstraktem (na załączonym formularzu)
można przesłać:
• pocztą tradycyjną na adres Katedry Socjologii, M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
• drogą e-mailową na adres: konferencjasocjologiaukw@wp.pl

Opłata konferencyjna:
• 300 zł
• 200 zł dla doktorantów i studentów
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiad w pierwszym dniu konferencji, przerwy
kawowe, wycieczkę po Bydgoszczy (19 maja).

Dane do wpłat opłaty konferencyjnej:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000
tytuł przelewu: konferencja socjologia
Ważne: Dział Finansowy, Analiz i Planowania UKW wystawia faktury jedynie na osobę /
instytucję wskazaną jako nadawca przelewu.

Ważne daty:
30 marca 2017 roku - nadsyłanie zgłoszeń z krótką propozycją wystąpienia (formularz)
15 kwietnia 2017 roku - informacja o przyjęciu zgłoszenia
22 kwietnia 2017 roku - termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
18-19 maja 2017 roku - konferencja
30 czerwca 2017 roku - termin przesłania referatu
15 lipca 2017 roku - informacja o przyjęciu tekstu do druku

Publikacja:
Wybrane teksty będą opublikowane w czasopiśmie Opuscula Sociologica (ISSN 2299-9000,
w wykazie punktacji czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało
ocenione na 7 punktów).

Kontakt:
konferencjasocjologiaukw@wp.pl

Więcej informacji:
www.socjologia.ukw.edu.pl
www.facebook.com/socjologiaukw

Rada Naukowa:
• dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw.
• dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw.

Komitet organizacyjny:
• dr Joanna Janiszewska – przewodnicząca
• dr Marta Jaskulska – wiceprzewodnicząca
• dr Aneta Baranowska
• dr Michał Cichoracki
• dr Piotr Siuda
• dr Magdalena Szczepańska
• dr Anna Kurpiel
• dr Sylwester Zagulski
• pani Ewa Parszyk, Sekretariat Katedr Bibliotekoznawstwa i Socjologii

