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Gerontologicznego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają
zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Sens i bezsens starości”. Bezpośrednią inspiracją do zapoczątkowania tego cyklu konferencji
była nieodwracalna choroba wybitnego polskiego socjologa i gerontologa Profesora Brunona
Synaka. Pamięci Pana Profesora dedykowaliśmy jedną z sesji w trakcie naszej pierwszej
konferencji, która odbyła się w roku 2015 w Supraślu koło Białegostoku.
Planowana na rok 2018, II konferencja naukowa pt. „Starość w perspektywie
personalistycznej, społecznej i kulturowej - refleksje interdyscyplinarne” ma na celu
zwrócenie uwagi na istotne przemiany dokonujące się w sferze społecznej, kulturowej,
politycznej, ekonomicznej, które z jednej strony przyczyniają się do poprawy funkcjonowania
osób starszych i ich rodzin, ale z drugiej strony stwarzają zagrożenia w wymiarze
międzygeneracyjnych relacji i wzajemnego wsparcia. Pojawiające się w ich następstwie
wielorakie trudności winny skłaniać do refleksji.
Obszar tematyczny organizowanej konferencji koresponduje z celem nadrzędnym cyklu
naszych spotkań naukowych, mianowicie kreowaniem właściwych postaw społecznych wobec
osób starszych, odkrywaniem sensu i znaczenia starości w życiu człowieka, a także stwarzaniem
szans umożliwiających godne jej przeżywanie.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy badaczy, teoretyków i praktyków zainteresowanych
następującymi zagadnieniami:
 godna starość – społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania osób starszych;
 medyczne aspekty starości w wymiarze indywidualnym i opieki zinstytucjonalizowanej;
 jakość opieki i wsparcia osób starszych w środowisku rodzinnym;
 alkohol w życiu osób starszych;
 przemoc wobec osób starszych;
 w służbie człowiekowi staremu - zadania pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Problemy osób w późnej dorosłości
planujemy analizować w wymiarze podmiotowym (osobowym) i przedmiotowym (społecznym)
z perspektywy gerontologicznej, dlatego do udziału zapraszamy przedstawicieli nauk
medycznych, społecznych, filozoficznych, prawnych.
Przewidujemy wystąpienia w sesjach plenarnych i sekcjach tematycznych, a także
prezentację posterów. Aby Państwu ułatwić zaplanowanie przyjazdu informujemy, że konferencja
rozpocznie się sesją plenarną w dniu 23.05.2018r. (w środę ) o godź. 16.00, natomiast w dniu
25.05.2018r. (w piątek) konferencja trwać będzie w godzinach dopołudniowych i zakończy się
obiadem. Złożone przez prelegentów artykuły zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych
recenzji) w czasopismach: „Pedagogika Społeczna”(11 pkt.), „Gerontologia Polska” (9 pkt.)
i w monografii zbiorowej (5 pkt.).
Dalsze informacje dotyczące konferencji przesłane zostaną w następnych komunikatach.
W załączeniu Karta zgłoszenia uczestnictwa.
W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji: dr Joanną Szymanowską
j.szymanowska@uwb.edu.pl;

dr Joanną Borowik j.borowik@uwb.edu.pl, dr Krzysztofem

Czykierem k.czykier@uwb.edu.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

PATRONAT HONOROWY
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku – Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

GOŚĆ HONOROWY
Prof. dr hab. med. Wojciech Pędich – Honorowy Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. zw. dr hab. Józefa Hrynkiewicz – UW – przewodnicząca
Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB – v-ce przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med. Barbara Bień – UMB
Dr hab. Beata Bugajska, prof. US
Dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG
Dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
Dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
Dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ
Dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB
Dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
Dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW
Dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – UMP
Dr hab. n. med. Beata Wojszel – UMB
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Woźniak - UAMP
Prof. zw. dr hab. A. A. Zych – DSW

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB – przewodnicząca
Dr hab. n. med. Beata Wojszel – v-ce przewodnicząca
Dr Joanna Szymanowska – sekretarz
Dr Joanna Borowik – sekretarz
Dr Krzysztof Czykier – sekretarz
Członkowie:
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
Mgr Katarzyna Łukowska – z-ca dyrektora PARPA
Dr n. med. Halina Doroszkiewicz
Dr n. med. Joanna Filipowska
Dr Emilia Kramkowska
Dr Anna Rudnik
Dr Anna Szafranek
Dr Katarzyna Winiecka
Mgr Joanna Gregorczuk

TERMINARZ KONFERENCJI
 Do 15 lutego 2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń oraz abstraktów referatów
Uzupełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu,
prosimy kierować na adres: konferencja2018@gmail.com
dotyczące konferencji znajdują się także na stronie internetowej Wydziału
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (http://pedagogika.uwb.edu.pl)
Informacje

 Do 28 lutego 2018 r. – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa
w konferencji
 Do 10 marca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
Opłata za udział w konferencji wynosi 1.000 zł i obejmuje: materiały konferencyjne,
publikację, dwa noclegi w pokoju 2-osobowym, wyżywienie, uroczystą kolację a także
biesiadne spotkanie plenerowe w sercu Puszczy Białowieskiej, któremu towarzyszyć
będzie śpiew i tańce.
Za dodatkową opłatą (98 zł/doba) istnieje możliwość zarezerwowania pokoju
1-osobowego.
Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto nr: 92116022020000000241794346
Banku Millennium S.A..W tytule przelewu prosimy zawrzeć informację „Konferencja
Starość, imię i nazwisko uczestnika”
 Do 30 kwietnia 2018 r. – przesłanie programu konferencji
 Do 31 maja 2018 r. – złożenie pełnego tekstu artykułu
Wersję elektroniczną prosimy przesłać na adres: konferencja2018@gmail.com

MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Waszkiewicza 218 B
17-230 Białowieża
W opłatę konferencyjną wliczone jest korzystanie z bazy rekreacyjnej hotelu (basen kryty,
dzika rzeka, gejzery powietrzne, ławki z masażem powietrznym, natryski wrażeń, jacuzzi
wewnętrzne i zewnętrzne całoroczne, sauny i łaźnie parowe).
Możliwe jest także odpłatne skorzystanie z Centrum SPA i wydłużenie pobytu z bonifikatą
w wysokości 10% wartości określonej na stronie internetowej hotelu.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA
Osobom zainteresowanym planujemy zorganizować zwiedzanie Parku Narodowego
„Puszcza Białowieska” na Białorusi. Przewidywany koszt wycieczki wynosi 250 zł,
wymagane jest posiadanie paszportu.

