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Zaproszenie na Konferencję Naukową 
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Kształt, zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy  
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Rodzina jest jedną z podstawowych instytucji we wszystkich społeczeństwach. Jest  grupą społeczną, która  stanowi pas transmisyjny 

integrujący jednostki z szerszymi układami społecznymi. Jej sprawne funkcjonowanie przekłada się zarówno na dobrostan poszczególnych 

jednostek, jak i na efektywne funkcjonowanie złożonych systemów makrospołecznych.     

Systematycznie prowadzone badania naukowe wskazują na dynamiczne zmiany zachodzące w obrębie tego podstawowego układu 

mikrospołecznego.  Obserwowane przemiany ujawniają się przede wszystkim w zakresie struktury -  pozycji i ról małżeńsko-rodzinnych . Dotyczą 

również funkcji, jakie współcześnie realizowane są przez rodziny i ich funkcjonalne ekwiwalenty. Zmiany w relacjach łączących partnerów, 

zorientowane na wymiar osobowy wynikają przede wszystkim z postępującego procesu indywidualizacji życia - coraz częściej jednostki 

podejmują działania wynikające z partykularnych motywacji, szczególnie ceniąc autonomię, samorealizację i możliwość zaspokojenia potrzeb 

emocjonalnych, materialnych, seksualnych etc.   

Życie rodzinne warunkowane jest wieloma czynnikami o charakterze społeczno-ekonomicznym, religijnym  kulturowym oraz 

demograficznym . Wielowymiarowe przemiany, jakim podlega współczesna, sprawiają, że  koniecznością staje się wypracowanie efektywnych 

form wsparcia instytucjonalnego ich funkcjonowania i rozwoju. 

Celem konferencji „Rodzina współczesna. Kształt, zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy” jest przedstawienie 

zróżnicowania form życia rodzinnego w skali globalnej; refleksja wokół kondycji, problemów i kryzysów, jakich doświadczają współczesne 

rodziny oraz wpracowanie rekomendacji dotyczących wsparcia instytucjonalnego . 

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, które dotyczyć będzie problemów ujętych w trzech poniżej zarysowanych polach problemowych:  

 

 

 

PRZEMIANY RODZINY 

1. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w Polsce i na świecie 

2. Transformacje funkcjonalne współczesnej rodziny 

3. Postawy wobec małżeństwa i prokreacji 

4. Więzi we współczesnych rodzinach  

5. Przemiany systemu aksjonormatywnego a życie rodzinne 

6. Nowe formy spędzania czasu wolnego a rodzina  

7. Kryzys migracyjny i jego wpływ na życie rodzinne 

 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA A PROBLEMY W RODZINIE 

1. Bezrobocie, ubóstwo, marginalizacja społeczna i ich wpływ na życie rodzinne 

2. Problemy łączenia życia zawodowego i rodzinnego 

3. Patologie, uzależnienia i dewiacje w rodzinie 

4. Dysfunkcje i dezorganizacje rodziny 

5. Bezpłodność i  niepłodność jako zagrożenia dla współczesnych rodzin 

6. Osoby z niepełnosprawnością jako członkowie rodzin 

 

INSTYTUCJONALNA I POZAINSTYTUCJONALNA POMOC RODZINIE 

1. Polityka społeczna wobec wyzwań życia rodzinnego 

2. Formy pomocy rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym 

3. Asystent rodziny – zadania, formy, metody wsparcia 

4. Praca socjalna z rodziną 

5. Rodzina w programach partii politycznych. 

6. Efektywna polityka prorodzinna – założenia i bariery  
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Rada Naukowa Konferencji 

 Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, IS) 

 Prof. zw. dr hab. Jacek Wódz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, IS) 

 Prof. UŚ. dr hab. Ewa Budzyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, IS) 

 Prof. nadzw. dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej) 

 Prof. dr hab. Viera Kurincova (PF, UKF, Nitra Słowacja). 

 dr Montserrat Simó-Solsona (University of Barcelona - Hiszpania) 

 dr Joanna Róg-Ilnicka (Uniwersytet Zielonogórski) 

 dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna (Uniwersytet Zielonogórski) 

 Prof. dr hab. Klara Tarko (Uniwersytet w Segedynie – Węgry) 

 Prof. dr hab. Zsuzsanna Benko (Uniwersytet w Segedynie – Węgry) 

 dr László Lippai (Uniwersytet w Segedynie – Węgry) 

 

 

Komitet Organizacyjny 

dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz 

dr Grzegorz Libor 

dr Andrzej Górny 

dr Agata Zygmunt 

 

TERMINY: 

do 15 października 2016 r. przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (w załączniku) 

do 25 października 2016 r. przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatu 

do 31 października 2016 r. wniesienie opłaty konferencyjnej 

do 6 listopada 2016 r. przesłanie programu konferencji 

do 18 grudnia 2016 r. przesłanie tekstu do publikacji (ostateczny termin) 

 

Język konferencji: polski, angielski 

Miejsce obrad: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego , ul. Bankowa 11, Katowice 

 

 

 

Opłata konferencyjna: 250 zł 

Uczestnikom zapewniamy 

- możliwość prezentacji referatu; 

- możliwość publikacji artykułu w monografii (pod warunkiem pozytywnej recenzji);  

- materiały konferencyjne;  

- poczęstunek;  

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść na następujące konto: 

 

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
 

Tytuł przelewu: 

Przykład:  Rodzina - opłata konferencyjna - Jan Kowalski 
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WYMOGI EDYTORSKIE DOTYCZĄCE TEKSTÓW: 

 

Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z poniższymi wymogami: 

 artykuł o objętości ½ arkusza wydawniczego (20.000 znaków wraz z bibliografią) należy przesłać w formacie MS Word, w języku polskim 

lub angielskim w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2016 r. na adres: grzegorz.libor@us.edu.pl;  

 

 Artykuł powinien być przygotowany wg wzoru Typ pliku - Microsoft Word Czcionka:  

o format (rozmiar papieru) – A4, 

o marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm, 

o czcionka – Times New Roman 12 pkt., 

o interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5, 

o tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów), 

 

 Układ artykułu:  

o Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej; 

o Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej; 

o Dane kontaktowe – adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu – wyrównany do lewej; 

o Tytuł artykułu – Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany; w języku polski i angielskim 

o Abstrakt (max. 10 wierszy) w języku polskim i angielskim 

o Słowa kluczowe (5-6 słów kluczowych) w języku polskim i angielskim 

o Wstęp 

o Rozwinięcie (tytuły części rozdziałów np. rodzina współczesna, metodologia badań) 

o Zakończenie/Wnioski 

o Bibliografia 

 

 Obowiązują wyłącznie następujące standardy przypisów:  

o Numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie. 

o Przypisy bibliograficzne umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer strony, np.: 

(Nowacki, 2000: 5).  
o Przytaczając dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis: (Giddens, 2000a: 56; Giddens, 2000b: 

43).  

 

 wyjaśnienia umieszczamy w przypisie dolnym; 

 Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być zamieszczona na końcu artykułu. Bibliografia powinna 

być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja 

powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, ewentualnie – inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, 

miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi, 

stosujemy [w:] bez poprzedzania przecinkiem; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w 

cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer. 

 

 Cytaty w tekście powinny być w cudzysłowach 

 

 bibliografię przygotowujemy według wzoru:  

 

Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41–46. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 

Imię i Nazwisko  

Tytuł/ Stopień naukowy  

Reprezentowana Instytucja  

Adres do korespondencji  

 

Adres e-mail  

 

Telefon  

 

Tytuł referatu  

 

Abstrakt (do ¼ strony)  

 

 

Dane do faktury  

 

 

Kontakt z organizatorami 

konferencji 

dr Grzegorz Libor –grzegorz.libor@us.edu.pl  

dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz – katarzyna.juszczyk@us.edu.pl – tel. 502-641-371 

dr Agata Zygmunt – agata.zygmunt@us.edu.pl 

dr Andrzej Górny – andrzej.gorny@us.edu.pl  

 

 Zapewniamy sprzęt niezbędny do prezentacji wystąpień (standardowo projektor multimedialny, laptop, o innych wymaganiach 

sprzętowych należy poinformować organizatorów) 
 


