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TEMATYKA KONFERENCJI: 

Tematyka konferencji nawiązuje do współczesnych problemów społecznych i związanych z nimi 

procesów zachodzących w obrębie struktury społecznej na różnych jej poziomach: indywidualnym, 

grupowym, lokalnym, regionalnym. Analizy problemów społecznych mają w socjologii długą i 

ugruntowaną tradycję, czego wyrazem jest wyodrębnienie subdyscypliny socjologii problemów 

społecznych. Zjawiska te, społeczna reakcja na ich obecność w życiu społecznym, w świadomości 

społecznej oraz dyskursie publicznym są przy tym przedmiotem refleksji interdyscyplinarnej. Badania 

problemów społecznych są podejmowane zwłaszcza na gruncie polityki społecznej i pedagogiki 

społecznej, nie są również obce na przykład demografii czy ekonomii. Natomiast działania na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych stanowią istotę funkcjonowania wielu instytucji publicznych i 

organizacji społecznych. Przyjmuje się bowiem, że mogą i powinny zostać przezwyciężone. 

Problemy społeczne są zmienne w czasie: część z nich jest eliminowana z życia społecznego, jednak w 

ich miejsce pojawiają się nowe niepokojące zjawiska, angażujące opinię publiczną, ekspertów czy 

działaczy społecznych. Współcześnie obserwowane zmiany społeczne niosą ze sobą nowe zagrożenia, 

z kolei dotychczas obserwowane zjawiska podlegają przemianom. Ta dynamika prowokuje do 

stawiania pytań o ich długofalowe konsekwencje dla jednostek, grup, rodzin, społeczności lokalnych 

czy regionów. Jednocześnie, w dobie szybko zachodzących zmian obserwuje się rozproszenie wiedzy o 

społeczeństwie i jej szybką dezaktualizację, co utrudnia tworzenie syntez na różnych poziomach 

analizy.  

W tym kontekście pragniemy, by konferencja z okazji jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej 

Profesor Jolanty Grotowskiej-Leder stała się platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń między 

badaczami reprezentującymi dyscypliny takie jak socjologia, polityka społeczna, praca socjalna, 

pedagogika społeczna oraz twórcami polityk publicznych i praktykami. 

Obrady koncentrować się będą na problematyce szeroko rozumianych problemów społecznych, ich 

skutków dla funkcjonowania jednostek, grup, rodzin, społeczności lokalnych i regionów oraz 

strategiom i działaniom wdrażanym w celu przeciwdziałania towarzyszącym im zagrożeniom 

społecznym. Spotkanie będzie okazją dla wymiany poglądów i doświadczeń oraz inspiracją do dalszych 

twórczych poszukiwań w następujących obszarach problemowych:  

1. Wykluczenie społeczne: procesy, mechanizmy, grupy ryzyka 

2. Podziały i nierówności społeczne: wymiary i mechanizmy ich dziedziczenia 

3. Więzi i sieci społeczne w kontekście inkluzji społecznej 

4. Współczesne wyzwania polityki społecznej i pracy socjalnej 

5. Polityki publiczne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

6. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

7. Konstruowanie problemów społecznych i reakcja społeczna 

8. Metodologiczne aspekty badań problemów społecznych: wyzwania, bariery epistemologiczne, 

dylematy etyczne 

9. Aplikacyjne funkcje badań problemów społecznych 

Zaakceptowane przez recenzentów referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii oraz 

planowanym numerze specjalnym czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica (20 

punktów). 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

➢ Języki konferencji:  
o polski 
o angielski 

➢ Ważne daty: 

o 31 maja 2021 – zakończenie rejestracji: prosimy o wypełnienie formularza 

rejestracji, dostępnego pod adresem:  

https://forms.gle/ftzgtqGmj8Nssppj6 

o 10 czerwca 2021 – informacja o akceptacji referatu 

o 31 lipca 2021 – ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej 

➢ Opłata konferencyjna wynosi: 
o 400 PLN – standardowa opłata 
o 300 PLN – opata dla studentów i doktorantów 
o Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, posiłki (obiady, przerwy 

kawowe, uroczysta kolacja), publikację zgłoszonego tekstu w monografii zbiorowej lub 
czasopiśmie naukowym Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica [20pkt.] (po 
otrzymaniu pozytywnych recenzji)1.  

➢ Opłaty prosimy dokonywać na konto bankowe konferencji:  
o 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436  
o z dopiskiem: „Konferencja - Problemy społeczne”. 

➢ Miejsce Konferencji: 
o Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 

(www.eksoc.uni.lodz.pl) 
o Adres: Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255 Łódź 

(https://www.eksoc.uni.lodz.pl/kontakt/centrum-obslugi-studenta/lokalizacja/#nav) 
o Wydział jest zlokalizowany blisko centrum miasta Łodzi, około 5-10 minut piechotą 

od ulicy Piotrkowskiej 

• Dojazd w pobliże Wydziału: 
▪ Tramwaje: 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15 
▪ Autobusy: 57, 70, 86, 96 (http://www.mpk.lodz.pl/lang.action?lang=pl) 
▪ Taksówki: 800 400 400; 800 500 500; 664 608 608 

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT MAILOWY: 

• andrzej.kacprzak@uni.lodz.pl  

• piotr.szukalski@uni.lodz.pl  

  

 
1 Uczestnicy Konferencji nie otrzymują od Organizatorów wynagrodzenia z tytułu prezentacji lub/i publikacji, ani 
zwrotu kosztów przejazdu i pobytu. 

https://forms.gle/ftzgtqGmj8Nssppj6
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/
mailto:andrzej.kacprzak@uni.lodz.pl
mailto:piotr.szukalski@uni.lodz.pl


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 

18 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) 

12:00-14:00 REJESTRACJA  

13:15-14:00 OBIAD  
 
14:00-14:15 OTWARCIE KONFERENCJI 
  

14:15-16:00 SESJA PLENARNA I 
 
 
16:00-16:30 PRZERWA KAWOWA  
 
16:30-18:30 SESJA PLENARNA II 

 
19:00-21:00 UROCZYSTA KOLACJA  
 

19 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 

 
9:00-10:30 SESJA PLENARNA III  
 
10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA  
 
11:00-13:00 SESJE GRUPOWE (BLOK 2) 

 
13:15-14:00 OBIAD  

 
14:30-16:00 PODSUMOWUJĄCA SESJA PLENARNA – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

 
 
Program konferencji zawierający tematy poszczególnych sesji i autorów wystąpień zostanie 
przedstawiony po 30 czerwca 2021 roku.  
 
 
 
 
 

    

 


