Zaproszenie
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie
oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
zapraszają

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE
pt.

„100 lat uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce
(1921-2021)”
które odbędzie się w dniach 4-5. października 2021 roku
w siedzibach
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie

- jako III odsłona polsko-niemieckich seminariów naukowych z cyklu:
Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką

KOMUNIKAT NR 1
Do uczestnictwa w seminarium naukowych „100 lat uniwersytetów ludowych
w wolnej Polsce (1921-2021)” serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane
dziejami, współczesnością i przyszłością edukacji dorosłych w uniwersytetach
ludowych i pokrewnych instytucji nawiązujących do grundtvigiańskiej koncepcji szkoły
dla życia.
Chcielibyśmy gościć zarówno teoretyków i badaczy tych zagadnień, jak i osób
na co dzień animujących pracę uniwersytetów ludowych w Polsce i za granicą. Liczymy
na synergiczny efekt debaty związany z międzynarodową wymianą poglądów
pomiędzy środowiskami naukowców i praktyków UL-owskiej działalności
wychowawczej i edukacyjnej. Organizatorom spotkania zależy bowiem, by uczestnicy
seminarium stworzyli platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu
pozaformalnej edukacji osób dorosłych w Polsce i za granicą, jak również aspekty
współpracy w ramach uniwersytetów dla dorosłych wśród ludności wiejskiej.
Pretekstem do zwołania na początek października 2021 roku do Mierzyna
kolejnego międzynarodowego seminarium dotyczącego tematyki uniwersytetów
ludowych (UL) jest setna rocznica powołania do życia pierwszego polskiego
internatowego uniwersytetu ludowego w Dalkach koło Gniezna. Wydarzenie to miało
miejsce w dniu 5 października 1921 roku i dzień ten stał się symboliczną datą początku
ruchu uniwersytetów ludowych w wolnej Polsce. Warto zatem przy okazji świętowania
jubileuszu polskich UL-ów dokonać pewnych podsumowań i syntez, a także podjąć
rozważania na temat przyszłości tych instytucji w naszym kraju.
Na gruncie polskim ważnym aspektem seminarium będzie również możliwość
przeprowadzenia dyskusji na temat oceny pierwszych kilkunastu miesięcy
funkcjonowania rządowego „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych
na lata 2020-2030”, który rozbudził nadzieje na rewitalizację i rozwój UL ów w III
Rzeczpospolitej Polskiej. Liczymy, że wnioski z takiej debaty mogą pozwolić w
ewentualnym udoskonaleniu Programu w kolejnych latach jego funkcjonowania
By całości nadać szerszy kontekst, do uczestnictwa w seminarium zaproszeni
zostaną również – jak już wspomniano wyżej – referenci z innych krajów. Ich
wystąpienia niewątpliwie wzbogacą przekaz spotkania, a także pozwolą na

przeprowadzenie porównań linii rozwojowych UL-ów i wychwycenie podobieństw
i różnic w ich funkcjonowaniu w różnych państwach dając przy tym możliwość podjęcia
międzynarodowej debaty na temat przyszłości uniwersytetów ludowych w Polsce i na
świecie.
W czasie seminarium planujemy nie tylko wykłady i komunikaty z badań
poświęcone przeszłości, teraźniejszości i przyszłości uniwersytetów ludowych
(i pokrewnych instytucji edukacyjno-wychowawczych), ale także zajęcia przybliżające
uczestnikom metodykę pracy w tego typu placówkach (warsztaty, wybrane wskazówki
praktyczne, wspólny śpiew, etc.).
Zapraszamy Państwa do zgłaszania swojego uczestnictwa w seminarium –
zarówno czynnego (z referatem lub komunikatem z badań czy charakterystyką
wybranej UL-owskiej „dobrej praktyki”), jak i biernego (w charakterze uczestnika bez
wystąpienia).
Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać do 28 lutego 2021 roku na adres
e mail
sekretarza
Komitetu
Organizacyjnego
mgr
Angeliki
Felskiej:
zachodniopomorskiul@wp.pl
***
Uczestnictwo prelegentów w Seminarium jest bezpłatne. Propozycje tytułów
wystąpień (referatów, komunikatów, prezentacji „dobrej praktyki”) wraz z głównymi tezami
należy przesłać do dnia 31 grudnia 2020 r. na wskazany powyżej adres mailowy.
UWAGA: Organizatorzy planują wydanie wieloautorskiej monografii naukowej
z tekstami wystąpień (po uzyskaniu przez nie pozytywnej recenzji). O wymogach redakcyjnych
i terminie nadsyłania materiałów do publikacji (II połowa 2021 r.) zostaną Państwo
poinformowani w odrębnym komunikacie.
Osobą właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z Seminarium jest
sekretarz Komitetu Organizacyjnego.
***

Wydarzenie naukowe zostanie zorganizowane i sfinansowanie w ramach projektu
"Nauczyciel w uniwersytecie ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy" nr 2019-1-PL01KA204-065864 dofinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+.

Z poważaniem
Komitet organizacyjny

