Ogólnopolska konferencja naukowa

OBLICZA DUŻEGO MIASTA
INSTYTUCJE, ORGANIZACJE, PROCESY

29-30 listopada 2018 r.
Białystok
Do udziału w konferencji mają zaszczyt zaprosić
INSTYTUT SOCJOLOGII I KOGNITYWISTYKI
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
STUDENCI I DOKTORANCI WYDZIAŁU
HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNEGO UwB

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji poświęconej dużym
miastom, których znaczenie, choć zawsze było duże, nadal rośnie we współczesnym świecie.
W Polsce do dużych miast zalicza się ośrodki liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Są one
centrami życia gospodarczego, społecznego, kulturowego i politycznego. Ze względu na
pełnione funkcje administracyjne szczególnie interesującym przypadkiem są miasta
wojewódzkie, którym także chcielibyśmy się wspólnie przyjrzeć.
Konferencja składać się będzie z trzech części tematycznych. Pierwsza poświęcona będzie
refleksji teoretycznej nad dużym miastem oraz zasadami życia miejskiego. W centrum uwagi
znajdą się instytucje i organizacje oraz procesy, jakie współcześnie zachodzą w dużych
miastach i jakim duże miasta podlegają. Część druga poświęcona będzie przedstawieniu i
omówieniu wyników badań empirycznych przeprowadzonych w ostatnich latach, w których
pojawił się temat dużych miast. Trzecia część będzie dotyczyła wyborów samorządowych
2018 roku i do udziału w tej części chcemy zaprosić praktyków życia publicznego oraz
obserwatorów i komentatorów kampanii wyborczych.
Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy i refleksji na temat życia w dużym mieście oraz
prezentacja najnowszych wyników badań na ten temat. Mamy nadzieję, że konferencja stanie
się forum wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk oraz sprzyjać będzie
nawiązaniu kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej.
Pragniemy, by w konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych,
w tym zwłaszcza humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, którzy swoje badania
koncentrują wokół zjawisk i procesów zachodzących w obrębie dużych miast. Za istotne
uważamy też obrazy miast utrwalone we współczesnej literaturze, filozofii czy też
filmoznawstwie.

Zapraszamy do Białegostoku!

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB – Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB,
e-mail: cieslinskabarbara@gmail.com
dr Maciej Krzywosz – Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział w Białymstoku,
e-mail: uwb@wp.pl
dr Iwona Kulesza-Woroniecka – środowisko doktorantów Wydziału HistorycznoSocjologicznego UwB, e-mail: kuleszai@poczta.onet.pl
Tomasz Gęsina – środowisko studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB,
e-mail gesina.tomasz@gmail.com

ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO:

» Termin konferencji: 29–30.11.2018
» Miejsce obrad: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, 15-420 Białystok
» Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.
Opłata ulgowa: 100 zł – dla doktorantów; 50 zł – dla studentów
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy bufet kawowy oraz 2 obiady. Część opłaty
posłuży do opłacenia publikacji materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanej
monografii naukowej.

Opłaty konferencyjne prosimy wnieść do dnia 15.11. 2018 r
na konto: 23 1160 2202 0000 0002 4179 4327
W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę konferencji („Oblicza dużego miasta”) oraz imię i
nazwisko uczestnika

» Zgłoszenia udziału (na załączonej karcie wraz z abstraktem) prosimy przesłać
do 31.10.2018, na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl

» Informację o przyjęciu referatu na konferencję przekażemy Państwu do 05.11.2018
Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu, ani nie zapewniają noclegów uczestnikom
konferencji. Nie wyrażają również zgody na odczytanie referatu w imieniu prelegentów bez
fizycznej obecności na konferencji.

