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SZANOWNI PAŃSTWO, mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej 

konferencji naukowej: 

Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. 

Kultura – Demokracja – Edukacja  

która odbędzie się 2-4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu 

 

Teraźniejszość – nasza współczesność – jest czasem końca wytwarzania podmiotu, końca 

prostego, opartego na reprodukcji kultury powielania norm i wartości przeszłych pokoleń. 

Obserwujemy dzisiaj dynamiczny rozwój ideologii osobistej wolności czy nawet dowolności. 

Dominującą narracją współczesności staje się więc pozór wolności wyboru, stanowienia 

o sobie i posiadania kontroli nad rzeczywistością. Uwiedzeni ideą wolności współcześni 

indywidualiści mają jednak nowe, nieznane dotąd problemy. Są to problemy związane 

z samoświadomością, rozumieniem i opisem otaczającego ich świata. Już nie wielkie 

zbiorowości, już nie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz wpisane w nie 

nakazy i zakazy, które były dotąd oczywistymi regułami jednostkowych zachowań, stają się 

podstawą określającą ludzką egzystencję. Dzisiaj (pozornie?) każdy może wymyślić się 

dowolnie, wielokrotnie i na nowo. Ciągłość i problematyczność tego procesu wymyślania 

albo konstruowania siebie wynika z tego, że pewne, pełniące dotychczas rolę drogowskazów 

reguły, normy i wartości straciły swoją niepodważalną pozycję kulturowych aksjomatów oraz 

tego, że niczego nie można dzisiaj przewidzieć – tak w obszarze własnego, jak i społecznego 

życia. Podstawową kategorią, określającą ludzkie życie dzisiaj jest zmiana, która dzieje się 

w wielu płaszczyznach życia społecznego, w tym przede wszystkim w sferach: 

1. kulturowej, związanej z nowymi wartościami czy ideologiami, w tym dotyczącymi 

tożsamości; 

2. społecznej, związanej z pojawieniem się nowych ruchów społecznych, 

alternatywnych wobec tradycyjnych reguł społecznego życia; 

3. ekonomicznej, związanej z przemianami gospodarczymi, nowymi sektorami 

gospodarki oraz nierównościami; 

4. technologiczno-informacyjnej, związanej z przemianami środków komunikacji 

masowej. 
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Pragniemy zachęcić Państwa do poszukiwania odpowiedzi na wyłaniające się w związku 

z tymi zmianami pytania: Jak zmiany te przejawiają się w codziennym życiu każdego z nas? 

Jak ujawniają się one w naszych praktykach społecznych? Jak wobec tych zmian zachowuje 

się jednostka oraz wspólnota? Jak sobie z nimi radzi, czy i jak je przezwycięża? Jakie nowe, 

nieznane dotąd problemy społeczne one generują? Czy i w jaki sposób odpowiedzią na nie 

może być edukacja? Czego dzisiaj potrzebuje jednostka oraz wspólnota? Jakie instytucje, 

jakie ideologie, a także jakie wizje społecznego świata mogą potrzeby te zaspokoić? 

Oto pytania, wokół których warto podjąć dyskusję przekraczającą ramy jednej dyscypliny 

naukowej.  

Kategorie demokracji, kultury i edukacji mogą tworzyć ramę dla formułowania takich pytań 

oraz poszukiwania odpowiedzi na nie. Nie postrzegamy ich przy tym jako odrębnych sfer 

rzeczywistości, ale jako wzajemnie splecione wymiary indywidualnych i zbiorowych 

doświadczeń kierujące uwagę na różne sposoby rozumienia ludzkiej sprawczości oraz 

czynników, które ją ograniczają lub określają jej potencjał. Pytania o teraźniejszość i zmianę – 

obecne zarówno w debatach publicznych, jak i w prywatnych rozmowach – wymuszają 

dyskusję nad statusem tych kluczowych kategorii zaproponowanych jako główne punkty 

odniesienia.  

Debata wokół tych problemów wpisuje się w tradycję dyskusji naukowych toczonych 

w środowisku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej od dwudziestu już lat. Niniejszym zapraszamy 

przedstawicieli różnorodnych dziedzin wiedzy (pedagogiki, filozofii, socjologii, antropologii 

kulturowej, psychologii, politologii, ekonomii, nauk o komunikacji itp.) do wspólnej rozmowy 

wokół zaproponowanych zagadnień.  

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz ze streszczeniem (maks. 1000 znaków ze spacjami) do 

20 lutego 2017 r. na adres: dorota.petru@dsw.edu.pl. 

 

                                                                                                              

 Serdecznie zapraszamy, 

                                                                                                                      Organizatorzy 

mailto:dorota.petru@dsw.edu.pl
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

 

Terminarz:  

1. przesłanie karty zgłoszenia (ze streszczeniem – maks. 1000 znaków ze spacjami) –  

do 20. 02. 2017 r.  

2. wniesienie opłaty konferencyjnej (po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia) –  

do 10. 03. 2017 r.  

Zgłoszenia (formularz dostępny na stronie DSW, www.dsw.edu.pl, w zakładce: KONFERENCJE, 

prosimy kierować na adres:  dorota.petru@dsw.edu.pl lub pocztą tradycyjną na wskazany poniżej 

adres do korespondencji, z dopiskiem: „konferencja: Kultura – Demokracja – Edukacja”. 

Opłata konferencyjna: 490 PLN. 

Opłata obejmuje: udział w obradach, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały 

konferencyjne oraz publikację. 

 

Szczegóły dotyczące przelewu:  

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać na konto: BZWBK 33109024020000000610011564  

z dopiskiem: Konferencja „Kultura – Demokracja – Edukacja” – IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI. 
 

 

Szczegóły dotyczące rezerwacji miejsc hotelowych: 

Istnieje możliwość samodzielnej rezerwacji noclegów  przez uczestników konferencji. Hotele z 

poniższej listy oferują ceny specjalne na hasło "Konferencja DSW: Kultura – Demokracja – Edukacja".  

 

BOUTIQUE HOTEL’S (Dawny HOTEL SOLO) 
ul. Kwiska 1/3, Wrocław 
tel. 512-20-80-40 
tel. 71/351-70-11 
http://www.hotels24.com.pl/obiekty/wroclaw/solo/ 

Ceny noclegu: pokój jednoosobowy ze śniadaniem 179 zł, pokój dwuosobowy ze śniadaniem  229 zł. 
 

http://www.dsw.edu.pl/
mailto:dorota.petru@dsw.edu.pl
http://www.hotels24.com.pl/obiekty/wroclaw/solo/
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Hotel Duet 
ul. Świętego Mikołaja 47, Wrocław 
 tel. 48 71 785 51 00 
www.hotelduet.pl 
 
Ceny noclegu: pokój jednoosobowy 245 zł, pokój dwuosobowy ze śniadaniem 275 zł. 
 

Hotel Diament 

ul. Muchoborska 10, Wrocław   
tel. 48 71 735 03 50,  tel. 48 71 735 03 52 
http://www.hotelediament.pl/park-hotel-diament-wroclaw/ 
 

Cena noclegu: pokój jednoosobowy ze śniadaniem 239 zł.  

 

Wszelkie informacje organizacyjne uzyskacie Państwo także dzwoniąc pod numer prof. DSW 

dr. hab. Pawła Rudnickiego 605 674 043. 

 

Adres do korespondencji:  

Dolnośląska Szkoła Wyższa  

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław  

z dopiskiem: konferencja „Kultura – Demokracja – Edukacja” 
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