Wydział Studiów Edukacyjnych

ZAKŁAD METODOLOGII NAUK O EDUKACJI, ZAKŁAD PORADNICTWA SPOŁECZNEGO
WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM
ORAZ TOWARZYSTWO IM. FLORIANA ZNANIECKIEGO
ZAPRASZAJĄ NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
KULTURA I WYCHOWANIE. FLORIANA ZNANIECKIEGO KONCEPCJE I RECEPCJE
ORGANIZOWANĄ POD PATRONATEM
JM REKTORA UAM PROF. DR. HAB. ANDRZEJA LESICKIEGO
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W POZNANIU 28 LISTOPADA 2018R.
W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

O konferencji
100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100-lecie wydania Chłopa Polskiego to nie
jedyna okazja, by pochylić się nad dorobkiem światowej sławy socjologa, ojca polskiej
socjologii akademickiej. Współczesność, nowoczesne formy zjawisk i procesów
społecznych, w tym również zjawisk i procesów edukacyjnych, skłaniają
do reinterpretacji głównych myśli uczonego, który potrafił ledwie zauważalne tendencje
w otaczającej go rzeczywistości rozpoznawać, analizować oraz wyprowadzać z nich
ogólne wnioski.
Floriana Znanieckiego teorie, koncepcje oraz pomysły teoretyczne domagają się
należnego potraktowania, ponownego poważnego rozpatrzenia. I to nie tylko
w kategoriach historii myśli tej czy innej dyscypliny, lecz w kategoriach użytecznych
narzędzi analitycznych oraz rzetelnych metod badawczych.
Zapraszamy do debaty przedstawicieli różnorodnych środowisk naukowych:
pedagogów, socjologów, filozofów, etnologów, którym bliska jest humanistyczna
postawa badawcza Floriana Znanieckiego, przenikliwość sądów oraz odwaga
w stawianiu i dokumentowaniu tez, znacznie wyprzedzających swoje czasy.
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Proponowane obszary tematyczne konferencji:
1) Teoria społeczeństwa
2) Teoria wychowania i socjalizacji
3) Teoria grupy społecznej
4) Teoria wartości
5) Teoria osobowości społecznej
6) Współczynnik humanistyczny
7) Metoda biograficzna w naukach społecznych

Rada Naukowa Konferencji
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak (UAM) – Przewodniczący
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak (UAM) – Przewodniczący
prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma (UAM)
prof. zw. dr hab. Elżbieta Hałas (UW)
prof. zw. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, czł. rzecz. PAN
prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (UAM)
dr hab. Andrzej Przestalski (UAM)
prof. UwB dr hab. Mariusz Zemło (UwB)
Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak (UAM) – Przewodniczący
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak (UAM)
dr Urszula Tokarczyk-Bar – Sekretarz
dr hab. Małgorzata Kabat
dr Ewa Palka
dr Justyna Śmietańska
mgr Alicja Chmielewska-Kierońska
mgr Emilia Wieczorek
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Informacje organizacyjne i warunki uczestnictwa:
1) Zgłoszenia
proszę
przesyłać
mailowo

na

adres:

konferencja.metodologia@amu.edu.pl do 9 listopada 2018 roku;
2) Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku nr 1;
3) Koszt udziału w konferencji wynosi: 200 zł (opłata obejmuje: materiały
konferencyjne, posiłki – przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację; publikację
pokonferencyjną);
4) Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto bankowe UAM:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 w tytule przelewu podając cel
subkonta /K00000806/ w terminie do 16 listopada 2018 r.;
5) Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce i pokrywają koszty ewentualnych
noclegów oraz przejazdów;
6) Przewidujemy obrady w sesjach plenarnych oraz sekcjach tematycznych.
Czas wystąpienia: 15 minut;
7) Wybrane teksty otrzymają możliwość publikacji w wysoko punktowanych
czasopismach
8) Dodatkowe informacje, sprawy organizacyjne: sekretarz konferencji dr Urszula
Tokarczyk-Bar, tel. 608-609-218, e-mail: konferencja.metodologia@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku
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