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 I Konferencja Gerontologiczna  

z cyklu: Refleksje na starością 

„Obiektywny i subiektywny wymiar starości” 

26-27 września 2014 -  Łódź 

                    Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu 

                                                       Łódzkiego 

   Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

Szanowni Państwo,  

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji gerontologicznej 

dotyczącej wymiany myśli i wyników badań w zakresie szeroko rozumianej refleksji nad 

starością. 

 

Rozpoczynając ten cykl spotkań naukowych przywołujemy tradycję łódzkich badań 

i konferencji gerontologicznych, realizowanych w Zakładzie Oświaty Dorosłych UŁ w 

latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Skłaniały one nie tylko ku 

diagnozie obiektywnych uwarunkowań życia w starości ale także akcentowały bogate 

subiektywne tło życia starego człowieka, uwidocznione między innymi w badaniach 

biograficznych. 

 

Przedmiotem tej pierwszej z cyklu konferencji jest teoretyczny namysł i badania 

empiryczne nad obiektywnymi i subiektywnymi wymiarami życia człowieka w starości. 

Mamy świadomość  wzajemnego przenikania się tych wymiarów. W ramach 

przedstawionego zagadnienia proponujemy skoncentrować uwagę na poniższej 

problematyce: 

 

Obiektywne uwarunkowania życia w starości  

• funkcjonowanie w społeczeństwie i kulturze 

• człowiek stary w instytucjach 

• sytuacja rodzinna  

• sytuacja materialna 

• człowiek stary i mass media  

• aspekty zdrowia, choroby i opieki 



 2 

• aspekty demograficzne i ekonomiczne 

• polityka społeczna wobec osób starszych 

• obiektywne wskaźniki jakości życia w starości 

• i inne 

 

Subiektywne konteksty życia w starości 

• filozofia życia w starości 

• potrzeby życiowe osób starszych 

• przygotowanie do starości 

• troski egzystencjalne (samotność, cierpienie, śmierć, choroba, 

niepełnosprawność….) 

• rozwój i zmiana 

• czas życia – czas starości 

• bilansowanie życia 

• kryzysy starości 

• biografie osób starych 

• uczenie się w wieku starym  

• międzypokoleniowy przekaz wiedzy 

• biografie edukacyjne 

• subiektywne wskaźniki jakości w życia w starości 

• i inne 

 

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 opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.  

Liczymy na owocną dyskusję merytoryczną i wyminę praktycznych doświadczeń, co 

niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia obrazu starości i starzenia się oraz pełniejszego 

zrozumienia tych aspektów ludzkiego życia.  

 

Z wyrazami szacunku  

 

Komitet Organizacyjny Konferencji 

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas  

dr Małgorzata Dzięgielewska  

dr Marcin Muszyński  
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Ustalenia organizacyjne  

1. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w 

Łodzi  przy ul. Rogowskiej 26 

2. Na życzenie uczestników organizatorzy mogą zarezerwować nocleg w Centrum 

Konferencyjnym UŁ w cenie 110zł za pokój 1- osobowy lub 160 zł za pokój 2 - 

osobowy lub tzw. studio 80 zł za pokój 1 osobowy lub 120 zł za pokój 2 osobowy. 

Opłaty za noclegi należy uiszczać na miejscu, w CK 

3. Termin konferencji: 26-27.09.2014 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.06.2014, na adres mailowy – Marcin Muszyński 

konferencjageron@gmail.com    

5. Materiały z konferencji zostaną opublikowane. W celu usprawnienia prac 

edytorskich komitet organizacyjny uprzejmie prosi o przygotowanie tekstów 

według wskazań edytorskich znajdujących się na stronie www.gerontolodzy.pl w 

zakładce – Biblioteka Gerontologii Społecznej. Teksty wystąpień należy przesłać 

na adres organizatora konferencji. 

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. Uczestnicy 

konferencji – referenci – otrzymają bezpłatnie materiały pokonferencyjne). 

7. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie 

rozesłany zainteresowanym po 10 września 2014   

8. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł  

9. Podaną kwotę należy wpłacić w terminie do 15 września 2014 roku  

10. Obiad w pobliskiej restauracji z własnych funduszy uczestników 

 

Konto: Bank Polska Kasa Opieki S. A. 

II Oddział w Łodzi 

14 1240 3028 1111 0010 0434 7782 

z dopiskiem „Obiektywny i subiektywny wymiar starości” 

 

 

 

 


