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Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej  

Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju, 

która będzie stanowić forum wymiany wiedzy, poglądów, opinii i doświadczeń, zarówno środowiska akademickiego, jak i praktyków 

społecznych, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe, 

integrują i angażują mieszkańców do partycypacji obywatelskiej i działań na rzecz lokalnej społeczności. 

Świadomi, że problematyka społeczeństwa obywatelskiego jest szeroka i wieloaspektowa, nie chcemy jej ograniczać i zachęcamy  

do uczestnictwa w konferencji zarówno teoretyków różnych dziedzin, jak i praktyków. 

Wątki, które między innymi chcielibyśmy podjąć w trakcie obrad to: 

- Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje  

- Mechanizmy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

- Szanse i bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

- Instytucje demokracji bezpośredniej w procesie  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

- Zaufanie społeczne 

- Partycypacja obywatelska i jej możliwe formy 

- Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, w tym ruchy miejskie jako uczestnicy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym 

- Wolontariat i uczestnictwo w akcjach społecznych i charytatywnych 

- Dialog społeczny i jego narzędzia  

- Społeczeństwo obywatelskie w wymiarze lokalnym – case studies (funkcjonowanie konkretnych społeczności lokalnych, 

zaangażowanie mieszkańców w rozwój swoich miast/gmin, w tym także formy partycypacji mieszkańców) 

- Dialog i współpraca na poziomie lokalnym (władze lokalne, mieszkańcy, NGOs, przedsiębiorcy) 

- Strategie służące zwiększaniu poziomu partycypacji obywatelskiej oraz zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów  

i rozwój lokalnych społeczności 

 

Zaprezentowany katalog tematów nie jest oczywiście wyczerpujący i wszystkie inne propozycje wystąpień, które łączą się w jakiś sposób 

z wymienionymi wyżej wątkami, jak również z ogólnym tematem konferencji będą mile widziane. 

 



                

 

 

 

Nietypowo planujemy wydanie publikacji przed konferencją, w związku z czym po akceptacji tematu wystąpienia będziemy oczekiwali 

(do 20 października 2018 roku) na przesłanie tekstu przygotowanego zgodnie z wymogami redakcyjnymi (poniżej). Publikacja będzie 

recenzowana i opublikowane zostaną wyłącznie te artykuły, które pozytywnie przejdą proces recenzji. Pojedynczy tekst powinien 

zawierać od 20 do 30 tysięcy znaków ze spacjami.  

Istnieje też oczywiście możliwość czynnego uczestnictwa w konferencji bez publikacji artykułu. 

Na zgłoszenia udziału w konferencji z publikacją artykułu oczekujemy do 8 października 2018 roku 

Na zgłoszenia udziału w konferencji bez publikacji artykułu oczekujemy do 20 października 2018 roku 

Termin nadsyłania artykułów: 20 października 2018 roku 

Termin konferencji: 14 grudnia 2018 roku 

Zgłoszenie i artykuł należy przesłać na adres mailowy spoleczenstwo_obywatelskie@sggw.pl  

Wymogi edytorskie: 

Dane Autora (lewy górny róg pierwszej strony): imię i nazwisko, afiliacja, adres email (do kontaktu z redakcją). 

Tytuł oraz podtytuły pogrubione. Tytuł wyśrodkowany, podtytuły (bez numeracji) z wyrównaniem do lewej. 

Czcionka: Times New Roman 12 pkt. 

Układ strony: marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5. 

Akapity od wcięcia. 

Tekst wyjustowany. 

Paginacja w prawym dolnym rogu. 

Wszystkie materiały ilustracyjne: rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy powinny być umieszczone w tekście  

w odpowiednim miejscu, a dodatkowo także dostarczone osobno w formie plików graficznych (kolorystyka w odcieniach szarości). 

Objętość tekstu powinna wynosić min. 20 tys. znaków,. 

Format: doc, docx, rtf. 

 

Przypisy bibliograficzne w tzw. systemie harwardzkim, zamieszczane w nawiasach okrągłych bezpośrednio w tekście, zawierające: 

nazwisko(a) autora(ów) rok wydania cytowanej pracy, po dwukropku stronę(y) przywoływanego fragmentu, np. (Putnam 1995: 62); 

Zasady sporządzania bibliografii:  

• nie należy grupować pozycji w bibliografii wg rodzajów źródeł/literatury 

• monografie: Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 1995. 

• artykuł w pracy zbiorowej, np.: Szawiel T., Społeczeństwo obywatelskie, [w:] M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie 

demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 145-165. 

• artykuł w czasopiśmie, np. Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia 

metodologiczne, „Studia Socjologiczne”, nr 3 (182), 2006, s. 99-132. 

 

Do artykułu należy dołączyć w języku polskim i angielskim abstrakt (do 100 słów) i słowa kluczowe (od 3 do 5). Należy też zawrzeć 

anglojęzyczne tłumaczenie tytułu artykułu. 

 

Wraz z artykułem należy przesłać skan/zdjęcie odręcznie podpisanego oświadczenia o następującej treści: 

 

Oświadczam, że jestem autorem/współautorem artykułu naukowego pt. … . Praca ta nie została nigdzie wcześniej opublikowana  

w języku polskim i obcym. 

 

     …………………………………….. 

     Podpis autora/współautora 

 

Teksty wraz z oświadczeniami należy przesłać do 20 października 2018 r.  na adres mailowy: spoleczenstwo_obywatelskie@sggw.pl 


