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Rzeszów, 03.04.2008 r.
Zakład Socjopedagogiki Ogólnej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Rzeszowskiego informuje KoleŜanki i Kolegów, Ŝe planowana w dniach 13 do 15 maja
Konferencja Międzynarodowa nt. Teraźniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania
cywilizacji przyszłości – inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach
przemian edukacyjnych i społecznych zostanie przesunięta na okres późniejszy, tzn. od 22 do 24
października 2008 r..
Sytuacja ta spowodowana została sugestiami wielu osób proszących o przesunięcie
terminu ze względu na nawarstwienie róŜnych prac pod koniec roku akademickiego oraz zbyt
krótki okres, jaki był wyznaczony na zgłoszenie tematu i przygotowanie wystąpienia. PoniewaŜ
chcielibyśmy

zachęcić

do

zainteresowania

się

twórczą

myślą

Znanieckiego

w obszarach edukacyjnych szerokiego grona pedagogów, socjologów i reprezentantów innych nauk
społecznych, proponujemy nowy termin spotkania. Osoby, które zgłosiły juŜ swój udział w
obradach majowych zostaną przeproszone imiennie za tę zmianę i poproszone o włączenie się w
obrady październikowe.

Z koleŜeńskimi pozdrowieniami
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: Prof. zw. Maria Chodkowska
Sekretarz:

Dr Marzena Rorat

Członkowie:

Dr Aleksandra Mach
Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

23

marca

2008

roku

mija

50

rocznica

śmierci

Floriana

Znanieckiego

jednego

z najwybitniejszych uczonych przełomu ubiegłych wieków, humanisty uniwersalnego ze względu na
interdyscyplinarność w ujmowaniu zjawisk i procesów społecznych oraz ponadczasowość głoszonych idei,
takŜe tych dotyczących wychowania.
Po ponad 70. latach od ogłoszenia drukiem ksiąŜki Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości,
dzieła o kształtowaniu osobowości w procesie oddziaływań edukacyjnych, osobowości na miarę potrzeb
i wyzwań tworzonych przez przemiany społeczne, w gronie współczesnych badaczy problemów
wychowania chcielibyśmy podjąć dyskurs nad spuścizną nauki o wychowaniu Floriana Znanieckiego we
współczesnej teorii i praktyce edukacyjnej. W tym celu

Zakład Socjopedagogiki Ogólnej i Specjalnej
Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Rzeszowskiego
zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej,
Międzynarodowej Konferencji:
TERAŹNIEJSZOŚĆ WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH DO KREOWANIA CYWILIZACJI
PRZYSZŁOŚCI - INSPIRACJE FLORIANA ZNANIECKIEGO
WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH PRZEMIAN EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH
Rzeszów - Lwów
22-24 października 2008 rok

Do udziału w Konferencji zapraszamy pedagogów, socjologów wychowania, psychologów i innych
badaczy oraz praktyków, zajmujących się szeroko rozumianą kwestią edukacyjną w kontekście przemian
społecznych.
Zainspirowani twórczą refleksją Floriana Znanieckiego spróbujemy w pół wieku po jego
śmierci dokonać analizy następujących problemów:
1.

Warunki i bariery kształtowania we współczesnym systemie edukacyjnym osobowości twórczych, zdolnych do

tworzenia nowych, lepszych struktur społecznych w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym;
2.

Odpowiedzialność systemu edukacyjnego za kwestie moralności w sferze indywidualnej i publicznej;

3.

Odpowiedzialność systemu społecznego za wykorzystanie kompetencji i kreatywności młodego pokolenia

w optymalizowaniu struktur społecznych i gospodarczych;
4.

Wartości młodego pokolenia Polaków w perspektywie jednoczącej się Europy;

5.

Kwestie nierówności społecznych, marginalizacji i wykluczania w kontekście szans edukacyjnych Polaków

i innych Europejczyków;
6.

Kwestie wychowania rodzinnego w warunkach zagroŜeń konsekwencjami emigracji zarobkowej (od

wychowawczych dylematów Chłopa polskiego w Europie i Ameryce do polskiego robotnika i inteligenta w bogatszych
krajach Unii Europejskiej);
7.

Miejsce współczynnika humanistycznego jako dyrektywy metodologicznej we współczesnych badaniach

edukacyjnych;
8.

Miejsce współczynnika humanistycznego jako dyrektywy ontologicznej w postrzeganiu i rozwiązywaniu

współczesnych dylematów edukacyjnych;
9.

Wyzwania edukacyjne XXI wieku w kontekście inspiracji Floriana Znanieckiego.

Zakres dokonań Floriana Znanieckiego jest tak szeroki, Ŝe nie sposób

uwzględnić ich w kilku

punktach, stąd ostatecznie kierunki naszych wspólnych poszukiwań będą wyznaczone problematyką
zgłoszonych referatów i komunikatów z badań.

Na propozycje Państwa oczekiwać będziemy
do dnia 31 marca 2008 roku.
nowy termin do dnia 30 czerwca 2008 roku
Adres organizatorów:
Zakład Socjopedagogki Ogólnej i Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Ks. J. Jałowego 24
35- 959 Rzeszów
Tel. zakł. (017) 872 18 36
Adres e-mail: konfznan@univ.rzeszow.pl
Wpłaty naleŜy dokonać:
Na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Rzeszowie
48 8642 1126 2012 1119 9353 0001
koniecznie z dopiskiem: konferencja Znaniecki
Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest:
 zgłoszenie pisemne uczestnictwa udziału /karta/;
 ksero potwierdzenia wpłaty na konto UR;
 przesłanie streszczenia tekstu wystąpienia;
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy
do dnia 31 marca 2008 roku
nowy termin do dnia 30 czerwca 2008 roku

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Przewodniczący: Prof. zw. Maria Chodkowska
Sekretarz:
Dr Marzena Rorat
Członkowie:
Dr Aleksandra Mach
Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak
Komitet Honorowy Konferencji:
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Zygmunt Cholewiński
Wojewoda Województwa Podkarpackiego – Pan Mirosław Karapyta
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
Podkarpacki Kurator Oświaty – Pan Jerzy Cypryś
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli – Pani Krystyna Wróblewska
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Mieczysław Radochoński – Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego,
dr hab. Marek Paluch – Prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego,
prof. dr hab. Eugenia Laska – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
prof. dr hab. Kazimierz Szmyd – Dyrektor ds. Nauki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
prof. dr hab. Marta Wierzbieniec – Dyrektor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz,
prof. dr hab. Teresa Borowska,
prof. dr hab. Waldemar Furmanek,
prof. dr hab. Janusz Kirenko
prof. dr hab. Albert Wojciech Maszke,
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki,
dr hab. Czesław Lewicki

Ramowy program Konferencji:
DZIEŃ I /22 październik 2008 rok/ Obrady w I dniu Konferencji odbywać się będą
w Gmachu Instytutu Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83, 35-040 Rzeszów
8:00 – 9:00
rejestracja Gości w Instytucie Muzyki URZ;
9:15 – 12:30 obrady plenarne – IM URZ;
12:30 – 14:00 przerwa kawowo-obiadowa – Hotel Hetman /restauracja/;
14:15 – 18:15 obrady w sekcjach – IM URZ;
18.45
koncert – IM URZ;
20:00
uroczysta kolacja – Hotel Hetman /restauracja/;

DZIEŃ II /23 październik 2008 rok/ Obrady w II dniu Konferencji odbywać się będą
w Instytucie Pedagogiki ul. Ks. J.Jałowego 24, 35-040 Rzeszów
9:15 – 12:30 obrady plenarne
12:30 – 14:00 przerwa kawowo-obiadowa – Hotel Hetman /restauracja/;
14:15 – 18:15 obrady w sekcjach
DZIEŃ III /24 październik 2008 rok/ Wyjazd autokarem do LWOWA
9:15 -12:30
obrady plenarne w Uniwersytecie Lwowskim
(Zwiedzanie Uniwersytetu Lwowskiego, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, obiad, czas wolny, powrót
podsumowanie i zakończenie Konferencji),

Przypominamy o zabraniu waŜnych paszportów!!!

Informacje dotyczące kosztów udziału w Konferencji:
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł/1 os., w tym:
obiad w I dniu Konferencji;
udział w koncercie, uroczystej kolacji i bankiecie;
wyjazd do Lwowa;
koszt publikacji;
Opłata nie uwzględnia kosztów noclegu!
Opłata konferencyjna: 300 zł/1 os., w tym:
obiad w I dniu Konferencji;
udział w koncercie, uroczystej kolacji i bankiecie;
koszty publikacji;
Opłata nie uwzględnia kosztów noclegu
i udziału w wyjeździe do Lwowa!
Opłata za druk artykułu w publikacji /bez czynnego udziału w Konferencji/ wynosi 150 zł.
W sytuacji zbyt małej liczby chętnych do udziału
w wyjeździe do Lwowa, organizatorzy będą zmuszeni do skrócenia Konferencji do dwóch dni.
Stąd, prosimy Państwa o dotrzymanie terminu zgłoszenia uczestnictwa
do dnia 31 marca 2008 roku.

nowy termin do dnia 30 czerwca 2008 roku

Informacje dotyczące moŜliwości noclegów:
Miejsca noclegowe - Hotel Hetman
Rezerwacja telefoniczna w recepcji Hotelu
Adres Hotelu Hetman:
ul. Langiewicza 29 b
35-085 Rzeszów
Tel./fax 0-17 850-71-91
0-17 850-71-92
Więcej informacji o Hotelu i jego lokalizacji znajdziecie Państwo na stronie: WWW.hotelhetman.rzeszow.pl

Informacje dotyczące przygotowania tekstu do publikacji:
artykuł naleŜy przygotować w edytorze tekstów WORD dla WINDOWSA:
rozmiar czcionki – 12 punktów;
krój pisma – Times New Roman CE;
odstępy między wierszami – 1,5 wiersza;
rozmiar papieru A4;
numery stron – pozycja: dół strony (stopka);
lewy górny róg: imię i nazwisko, nazwa uczelni;
tytuł pracy: wyśrodkowany;
tekst: rozmiar tekstu maksymalnie 7 stron;
tabele i rysunki, wykresy naleŜy przygotować
w osobnym pliku z zaznaczeniem ich miejsca
w tekście (Np.: Tabela 1. Tytuł – nad tabelą), szerokość tabeli i rysunków nie powinna przekraczać 12,5
cm;
 przypisy: dolne w stopce;
 streszczenie artykułu (słowa kluczowe, streszczenie – maksymalnie 0,5 strony);
Artykuł do publikacji naleŜy dostarczyć organizatorom Konferencji w trakcie trwania Konferencji –
prosimy o wydruk i materiał na dyskietce lub płycie CD;












UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel. + 48 17 872 10 00
tel/fax: + 48 17 852 20 44
WWW.univ.rzeszow.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
TERAŹNIEJSZOŚĆ WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH DO KREOWANIA CYWILIZACJI
PRZYSZŁOŚCI - INSPIRACJE FLORIANA ZNANIECKIEGO WE WSPÓŁCZESNYCH
BADANIACH PRZEMIAN EDUKACYJNYCH
I SPOŁECZNYCH
Rzeszów 13 – 15 maja 2008 rok
Rzeszów 22-24 październik 2008 roku

1. Imię nazwisko, stopień lub tytuł naukowy
.......................................................................................................................................................
2. Miejsce pracy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.3, Tytuł wystąpienia z zaznaczeniem (referat, komunikat z badań)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Sprzęt niezbędny do prezentacji (rzutnik pisma, rzutnik multimedialny)
.......................................................................................................................................................
4. Adres do korespondencji
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………..
6. Adres e-mailowy ……………………………………………………………………….
7. Rezerwacja noclegów ……….. 21/22…… 22/23……. 23/24…
.........................................................................................................................................................
10. Dane do wystawienia faktury:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Wraz ze zgłoszeniem prosimy nadesłać dowód wpłaty /ksero/, z wpłaconej kwoty wnioskować
będziemy zadeklarowaną formę udziału w Konferencji.
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy
do dnia 31 marca 2008 roku.
nowy termin do dnia 30 czerwca 2008 roku

