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 III Konferencja Gerontologiczna  

z cyklu: Refleksje nad starością 

              „Być i Stawać się w starości” 

16-17 lutego 2018 -  Łódź 

   Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego 

                                                 we współpracy z: 

   Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 

                                Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

 

Szanowni Państwo,  

          mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej - III Konferencji 

Gerontologicznej z cyklu Refleksje nad starością, tym razem skoncentrowanej wokół  

tematu „Być i Stawać się w starości”. 

 Informujemy przy tej okazji, że konferencje z tego cyklu będą odbywać się co 

dwa lata, w miesiącu lutym, na przemian z Łódzkimi Konferencjami Biograficznymi z 

cyklu Biografia i badanie biografii. 

Nasze konferencje gerontologiczne, z założenia, które zawarte jest w nazwie cyklu 

konferencyjnego, mają wzbudzać pogłębiony namysł nad ostatnim okresem życia 

ludzkiego, sprzyjać rozważaniom  wydobywającym może do tej pory nie dostrzegane 

wymiary starości, skłaniać do wymiany poglądów ukazujących procesy starzenia się w 

innym niż dotychczas świetle, prowokować dyskusje wokół mniej lub bardziej 

konwencjonalnego lub krytycznego postrzegania starości. Wszystko to ma służyć 

poszerzeniu naszej wiedzy o starości a przez to i pogłębianiu społecznej świadomości, 

czym starość może być i jaka starość bardziej może „służyć” człowiekowi, społeczeństwu 

i kulturze.  

Myśląc o „Byciu” i/lub „Stawaniu się” w starości mamy nadzieję zachęcić Państwa 

do interdyscyplinarnego namysłu nad obiema tymi kategoriami poznawczymi, 

odniesionymi do starości. Cenne będą  refleksje zawierające się w szerokiej perspektywie 

filozoficznej, teologicznej, antropologicznej, psychologicznej, socjologicznej, z zakresu  

nauk o zdrowiu  i sztuce. Zachęcamy też pedagogów i andragogów do rozważań 

rozbudowujących  geragogiczną perspektywę oglądu starości w kontekście „Bycia” i 

„Stawania się”, akcentującą znaczenie procesów uczenia się (do/w) starości, obszarów 
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transgresji, transcendencji i autokreacji, poszerzania pola (samo)świadomości, 

sprzyjających osobowemu dojrzewaniu do/w starości. 

Ważnym w dyskusji konferencyjnej, poza wskazanymi powyżej, wydają się być 

odniesienia:  

• „Być” i „Stawać się” w starości jako statyczna a dynamiczna perspektywa starości  

(stałość a zmienność (w) starości), 

• Subiektywny i obiektywny wymiar „Bycia” i „Stawania się” w starości,  

• „Być” i „Stawać się” jako jednostkowe doświadczanie  starości w kontekście 

pełnego cyklu życiowego,  

• „Być” i „Stawać się” w starości jako „wynik” kontekstu społeczno – kulturowego i 

cywilizacyjnego.  

 

W programie konferencji mogą znaleźć się tak referaty naukowe, komunikaty z 

badań, postery, jak i warsztaty oraz inne zajęcia praktyczne. Zapraszamy do udziału w 

obradach konferencyjnych pracowników, studentów i absolwentów uczelni wyższych, 

zainteresowanych podejmowaniem działań na rzecz osób starych. Mamy nadzieję, że 

także praktycy wyrażą zainteresowanie uczestnictwem w naszym spotkaniu. 

Przewidujemy publikację kolejnego tomu z serii Refleksje nad Starością.   

Informujemy, że aktualnie składamy do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu 

Łódzkiego drugi tom z serii Refleksje nad Starością. Będzie on nosił tytuł: Starość w 

nurcie życia. Pierwszy tom tej serii, pod tytułem: Obiektywny i subiektywny wymiar 

starości, pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego  ukazał się drukiem w 

2016 roku. Inne teksty, związane tematycznie z problematyką I Konferencji 

Gerontologicznej, ukazały  się  w czasopiśmie „Exlibris Biblioteka Gerontologii 

Społecznej”, w numerze redagowanym przez Marcina Muszyńskiego, Starość w 

kontekście społecznym i zdrowotnym  (2016, nr (11)). 

 

Oczekując na Państwa zgłoszenia do udziału w debacie konferencyjnej, z nadzieją 

na kontynuację dyskusji merytorycznej i wymianę praktycznych doświadczeń, 

dotyczących starości i starzenia się  

 

pozostajemy z wyrazami szacunku  

 

  Komitet Naukowo - Organizacyjny Konferencji 

                    prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas -  przewodnicząca 

            dr Małgorzata Dzięgielewska - sekretarz  

               dr Marcin Muszyński - sekretarz 

                mgr Monika Chmielecka - sekretarz 
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Ustalenia organizacyjne: 

  

1. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 

Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48. 

2. Rezerwacja i opłacenie noclegu dokonywane są przez uczestników Konferencji we 

własnym zakresie. Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji zakwaterowania, 

jednakże służą wszelką pomocą w tym zakresie.  

W niedalekiej odległości od Wydziału Nauk o Wychowaniu proponujemy: 

• Linat Orchim Dom Gościnny, ul. Pomorska 18 

http://linatorchim.pl/ 

• Hotel Polonia Palast, ul. Narutowicza 38 

http://www.polonia.centrumhotele.pl/ 

• Boutique Hotel’s, ul. Rewolucji 1905 r. 8  

http://www.hotels24.com.pl/obiekty/lodz/rewolucji/ 

3. Termin konferencji: 16-17 lutego 2018 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 grudnia 2017. Rejestracji należy dokonać za 

pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie: 

https://goo.gl/forms/zcby1sbGepi2krcy1  

5. Materiały do publikacji należy przygotować według wskazań edytorskich 

znajdujących się na stronie http://zaigs.uni.lodz.pl/pliki/zapisbiblio.pdf  

Teksty należy przesłać na adres organizatora konferencji - 

konferencjagerontologiczna@gmail.com 

6. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania tekstów referatów 

(doniesień, komunikatów) do wygłoszenia i publikacji. (Za wygłoszone referaty i 

komunikaty oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Autorzy 

opublikowanych tekstów otrzymają bezpłatnie egzemplarz wydrukowanej książki).  

7. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie 

rozesłany zainteresowanym po 1 lutego 2018   

8. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł, obejmuje ona: materiały konferencyjne, 

przerwy kawowe, obiad w dn. 16.02.2018, uroczystą kolację w dn. 16.02.2018 

oraz koszty publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. 

Studenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.  

9. Podaną kwotę należy wpłacić wyłącznie w 2018 roku, w terminie 

od 1 stycznia 2018 roku do 20 stycznia 2018 roku.  

10. Uprzejmie informujemy, że wystawienie faktury możliwe jest wyłącznie na dane 

właściciela rachunku, z którego dokonano przelewu opłaty konferencyjnej. 
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W przypadku płatności w rachunku prywatnego, w tytule przelewu prosimy o 

adnotację: „imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji, na którą ma być 

wystawiona faktura”. W przeciwnym wypadku faktura nie zostanie wystawiona na 

instytucję, ale na właściciela rachunku. 

 

Konto Wydziału Nauk o Wychowaniu 

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 

32 1240 3028 1111 0010 2943 6023 

 




