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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
INSTYTUT SOCJOLOGII
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej
Uniwersytet w Białymstoku
mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiej
interdyscyplinarnej KONFERENCJI NAUKOWEJ

"Znane i nieznane oblicza starości
jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku",
która odbędzie się dnia 8 listopada 2017 r. w SGGW w Warszawie.
W Polsce, jak i w wielu innych społeczeństwach, mamy do czynienia z procesem
starzenia się ludności. Osoby starsze nie stanowią jednorodnej kategorii. Co więcej,
zgodnie z prognozą demograficzną GUS, do 2050 roku z jednej strony nastąpi znaczne
zmniejszenie liczby dzieci oraz osób dorosłych, a z drugiej zwiększy się udział osób w
wieku co najmniej 60 lat, wydłuży się dalsze trwanie życia. Sytuacja ta jest źródłem
wielu pytań, a konferencja będzie okazją do wymiany refleksji oraz doświadczeń dla
osób zajmujących się tematyką starzenia się i starości, bądź nią zainteresowanych.
Ma nie tylko pogłębić zrozumienie problemów związanych ze starością, ale także
umożliwić dostrzeżenie potencjału osób starszych, w oparciu m.in. o badania i
koncepcje teoretyczne nauk społecznych i humanistycznych.
Proponujemy obrady w następujących grupach tematycznych:
1. SPOŁECZNA PERCEPCJA LUDZI STARYCH I STARZENIA SIĘ
(postrzeganie starości przez ludzi młodych; starość w perspektywie osób
starszych; współczesny język – sposoby mówienia o starości)
2. ROLE SPOŁECZNE OSÓB STARSZYCH W DAWNYCH I DZISIEJSZYCH
SPOŁECZEŃSTWACH (osoby starsze w rodzinie i dla rodziny; osoby starsze
na rynku pracy; relacje międzypokoleniowe; późne macierzyństwo i
ojcostwo; związki intymne w okresie starości)
3. ŚWIAT (nie)PRZYJAZNY OSOBOM STARSZYM (osoby starsze w systemie
usług medycznych i opiekuńczych; wzornictwo i architektura dla osób
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starszych; osoby starsze jako konsumenci dóbr i usług; wizerunek osoby
starszej w mediach)
4. STARZENIE SIĘ A PŁEĆ
5. METODOLOGICZNE APEKTY BADAŃ NAD PROBLEMATYKĄ STARZENIA
SIĘ I BADAŃ OSÓB STARSZYCH
6. SESJA POSTEROWA dla młodych naukowców – studentów oraz
doktorantów wpisująca się w tematykę konferencji (wytyczne dotyczące
sesji posterowej zamieszczono na końcu niniejszego komunikatu).
Jesteśmy otwarci także na inne tematy mieszczące się w ogólnej
tematyce konferencji.

Terminarz konferencji:
Konferencja odbędzie się Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w dniu 8.11.2017.
Kartę
zgłoszenia
uczestnictwa
(dostępna
na
stronie:
wns.sggw.pl/category/konferencje/) wraz z propozycją tematu i abstraktem
proszę
przesłać
drogą
elektroniczną
na
adres:
konferencjastarosc2017@sggw.pl oraz mh2009@o2.pl do dnia 30.09.2017.
Do dnia 5.10.2017 zostaną przesłane potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń
oraz ramowy program konferencji. Do dnia 25.10.2017 – program
szczegółowy konferencji.
Do dnia 20.10.2017 roku należy wnieść opłatę konferencyjną.
Uczestnictwo w Konferencji wynosi 280 PLN (opłata zawiera VAT), dla
Studentów: 50 PLN; prosimy przekazać ją na konto o numerze:
111240 6003 1111 0000 4946 9501
W tytule przelewu prosimy napisać: "Konferencja Znane i nieznane oblicza
starości 2017, nr konta księgowego: 507-20-120200-P00120-99 oraz imię i
nazwisko uczestnika".
Uwaga: SGGW w Warszawie wystawia faktury na daną instytucję, jeżeli
opłata została dokonana z konta instytucji. W przypadku wniesienia opłaty
konferencyjnej z konta prywatnego uczestnika, który chce otrzymać fakturę należy dołączyć pismo, w którym będzie zaznaczone, że opłata została
wniesiona w imieniu danej instytucji (potwierdzone przez dział księgowości
bądź kierującego na konferencję i dysponenta środków).
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy otrzymanie wydanej
monografii naukowej, wyżywienie (bufet kawowy, obiad). Organizatorzy
konferencji nie zapewniają uczestnikom noclegu. Osobom zainteresowanym
noclegiem organizatorzy polecają Pokoje Gościnne „Ikar” SGGW. Hotel
znajduje się na terenie Kampusu SGGW, bardzo blisko miejsca, gdzie odbędzie
się konferencja (ok. 10 min. pieszo). Informacje dotyczące cennika, dojazdu do
hotelu oraz dane kontaktowe (wraz z numerem telefonu pod którym można
dokonywać
rezerwacji)
znajdą
Państwo
na
stronie
internetowej www.ikar.sggw.pl
Do dnia 15.01.2018 należy przesłać artykuł w wersji elektronicznej na
adres: konferencjastarosc2017@sggw.pl oraz mh2009@o2.pl
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Wymogi redakcyjne zostaną przesłane wraz z programem konferencji.
Teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane
w monografii naukowej.
Imprezy towarzyszące
Wystawa fotografii Studentów: ”Starość w obiektywie ludzi młodych”
PATRONAT HONOROWY:
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Prof. dr hab.
Wiesław Bielawski
PARTNERZY:

Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Sekcja Pracy Socjalnej
Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH w Warszawie
dr hab. Beata Bugajska, USz
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, UW
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, SGGW w Warszawie
dr hab. Anna Michalska, prof. UAM w Poznaniu
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW w Warszawie
dr hab. Monika Podkowińska, SGGW w Warszawie
dr hab. Marek Rymsza, UW
dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ
prof. dr hab. Zbigniew Woźniak, UAM w Poznaniu
dr hab. Joanna Wyleżałek, SGGW w Warszawie
dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM w Poznaniu
Komitet organizacyjny konferencji:
dr Małgorzata H. Herudzińska (przewodnicząca komitetu organizacyjnego)
dr hab. Agnieszka Kampka
dr Iwona Błaszczak
dr Emilia Paprzycka
dr Agnieszka Maj
dr Barbara Post
dr Wojciech Połeć
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---------------------------------------------------------------------------------------------SESJA POSTEROWA. Wytyczne:
Dane techniczne posteru:
Format: B7 (88 x 125 cm)
Orientacja: pionowa
Uwaga: Autorzy muszą być obecni obok swoich posterów w czasie
przeznaczonym na sesję posterową. Prosimy o przygotowanie miniatury
posteru w formacie A4 w pełni kolorów (kilka sztuk) np. z dodatkową treścią
na odwrocie miniatury.
Organizatorzy konferencji nie zapewniają wydruku posterów. Postery należy
dostarczyć do godz. 9.00, 8.11.17 do recepcji konferencji.
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