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KOMUNIKAT nr 1

Szanowni Państwo,
mamy

zaszczyt

zaprosić

Państwa

do

udziału

w

kolejnej

-

II

Konferencji

Gerontologicznej z cyklu: Refleksje nad starością, tym razem skoncentrowanej wokół
tematu „Starość w nurcie życia”.
Poprzednie spotkanie konferencyjne (w 2014 roku), które zgromadziło wielu
badaczy procesów starzenia się i było miejscem ważnych dyskusji dotyczących starości,
zachęciło organizatorów do starań o nową serię wydawniczą. Została ona powołana w
Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego pod nazwą: Refleksje nad Starością. Pierwszy
tom tej serii, pod tytułem: Obiektywny i subiektywny wymiar starości, pod redakcją
Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego, niebawem ukaże się drukiem. Inne teksty,
związane tematycznie z problematyką I Konferencji Gerontologicznej, ukażą się również
wkrótce w czasopiśmie „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”.
Zachęceni efektami naszego pierwszego naukowego spotkania, proponujemy
kontynuację naszych konferencji gerontologicznych. W bieżącym roku zamierzamy
podjąć refleksje nad starością niejako „umiejscowioną w nurcie życia”. Refleksja ta może
koncentrować się wokół dwóch głównych kategorii pojęciowych: „starości” i „życia
ludzkiego”. Kluczowym pytaniem jest, jaką starość odnajdujemy w życiu ludzkim,
rozumianym tak w perspektywie szerszej, a nawet uniwersalnej, jak i jednostkowej.
Ujęcie to sugeruje więc szerokie rozumienie starości, szerokie rozumienie życia ludzkiego
– i jego „nurtu”, jak i również wieloaspektowe „umiejscowienia” starości w „nurcie życia”.
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Proponowane przez nas konteksty refleksji i badań nad starością mogą dotyczyć:
- starości jako zjawiska uniwersalnego, globalnego, starości umiejscowionej w kontekście
życia społeczno – kulturowego, historyczno – cywilizacyjnego itp.,
- starości jako jednostkowego doświadczania życia, odzwierciedlającego indywidualny
jego bieg i jednostkowe doświadczenia rozwojowe,
- starości jako czasu życia, w rozumieniu tak jednostkowym, społecznym, jak i ogólno
dziejowym,
-

starości

jako

zmiany/przemiany

życiowej,

rozumianej

jako

adaptacja

i/lub

transformacja, odnajdowanych w doświadczeniu jednostkowym, jak i w szerszej
perspektywie,
- starości jako doświadczenia egzystencjalnego, obrazującego przestrzeń odnajdowania
sensu życia w kontekście starości,
- starości powiązanej z procesami uczenia się ulokowanymi w życiu, warunkowanymi
czynnikami społeczno – kulturowymi, doświadczanymi w sposób zindywidualizowany.

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

kontynuację

dyskusji

merytorycznej

i

wymianę

praktycznych

doświadczeń, dotyczących starości i starzenia się, tak by starość stawała się coraz
bardziej uświadomionym fenomenem ludzkiego życia i by wzbogacała „nurt” ludzkiej
egzystencji.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – przewodnicząca
Sekretarze konferencji:
dr Małgorzata Dzięgielewska
mgr Monika Wrona
dr Marcin Muszyński
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Ustalenia organizacyjne
1. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w
Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18
2. Rezerwacja i opłacenie noclegu dokonywana jest przez uczestników Konferencji
we

własnym

zakresie.

Organizatorzy

nie

pośredniczą

w organizacji

zakwaterowania, jednakże służą wszelką pomocą w tym zakresie. Rezerwacja
noclegu w Centrum odbywa się poprzez stronę http://csk.uni.lodz.pl/rezerwuj lub
pod numerem tel. (48 42) 635-54-90. Polecamy także Hostel Molo – ul. Okopowa
70/106, 91-849 Łódź - 42 656 22 69, http://www.hostelmolo.pl oraz Hotel
Campanile

–

al.

Piłsudskiego

27,

90-307

Łódź

223

072

337

http://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-lodz
3. Termin konferencji: 23-24.09.2016
4. Termin

rejestracji

zgłoszeń:

15.07.2016,

poprzez

elektroniczny

formularz

zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/1HTjV7Kr9-QSDI6WDuJFOA4FVUj7cePRxSGZawtkgok/viewform?usp=send_form
5. Materiały z konferencji, po wcześniejszej recenzji, zostaną opublikowane. W celu
usprawnienia

prac

edytorskich

komitet

organizacyjny

uprzejmie

prosi

o

przygotowanie tekstów według wskazań edytorskich znajdujących się na stronie
http://www.bgs.up.krakow.pl/index.php/pl/informacje-dla-autorow/wskazowkiedytorskie/ – Biblioteki Gerontologii Społecznej Exlibris. Teksty wystąpień należy
przesłać na adres mailowy zaigs1980@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 10 września 2016
8. Obiad,

na

koszt

własny

(ok.25zł)

w

restauracji

Centrum

Szkoleniowo-

Konferencyjnego UŁ ul. Kopcińskiego 16/18
9. Opłata konferencyjna wynosi 280 zł. Podaną kwotę należy wpłacić w terminie do
15 września 2016 roku

Konto: Bank Polska Kasa Opieki S. A.
II Oddział w Łodzi
14 1240 3028 1111 0010 0434 7782
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z dopiskiem „Starość w nurcie życia”
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