
 

 

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień w ramach II Konferencji Naukowej zatytułowanej: 

 

Interdyscyplinarne Spojrzenie na 
Społeczeństwo: 

Relacje i spotkania jako przedmiot badań 
 

25-26 września 2015 roku 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 

Uniwersytet Warszawski 

Pragniemy zaprosić przedstawicielki/przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych do udziału w 
II Konferencji Naukowej z cyklu Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo. Ideą cyklu jest 
przyjrzenie się różnym aspektom problemów społecznych przez pryzmat różnorodnych dziedzin 
nauki. Każda edycja konferencji poświęcona jest innej problematyce. 
 

Tematyka tegorocznej konferencji 
 
Na scenie życia społecznego przenikają się światy aktorów społecznych, przedmiotów i symboli, 
faktów i idei. Każda interakcja może stać się obiektem/tematem studiów, które coraz częściej 
wykraczają poza pole jednej dyscypliny lub ściśle określony metodologiczny warsztat. Dlatego 
podczas tegorocznej konferencji pytamy o naturę, przyczyny i konsekwencje spotkań i relacji 
między innymi w odniesieniu do następujących kwestii: 

 Czy spotkania i relacje mogą stanowić odrębny przedmiot badań? Jaka metodologia może 
towarzyszyć takiemu badaniu? Czy dysponujemy odpowiednimi kategoriami analitycznymi? 
Co oznaczają „początek”, „trwanie”, „zmiana” i „koniec” w badaniach nad relacjami? 

 Dlaczego perspektywy badawcze różnych dyscyplin mogą lub nie powinny się spotkać, 
biorąc pod uwagę wyzwania współczesności? Co przedstawiciele nauk społecznych mogą 
czerpać ze spotkania z reprezentantami nauk humanistycznych, przyrodniczych lub 
technicznych? 

 Jak spotkania zamieniają się w relacje, a relacje w spotkania? Relacje współpracy czy 
spotkania przy pracy – czy trwałość przestaje być wartością samą w sobie? Czy we 
współczesnym świecie relacje są wartością autoteliczną, czy utylitarną?  

 Jakie aspekty życia społecznego mogą być ze sobą „w relacji”? Co wynika ze spotkania 
prawa, religii i kultury z ekonomią życia codziennego? Jakie są relacje między światem 
przedmiotów, idei a naturą ludzką? Oswojone i niespotykane – jakie budzą reakcje?  

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień: referatów, posterów, referatów wyłożonych za 
pośrednictwem strony www.konferencjaisns.pl. Abstrakty powinny zawierać do 250 słów.  

 

http://www.konferencjaisns.pl/


 

 

 

Informacje praktyczne 

 

Terminy 

30.06.2015 - termin końcowy nadsyłania abstraktów za pośrednictwem strony 
www.konferencjaisns.pl. 
15.07.2015 - decyzja o przyjęciu abstraktów 
15.08.2015 - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej 

Opłaty 

Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 100 zł (dla studentów i doktorantów - 70 zł). Opłata 
obejmuje czynny udział w konferencji, materiały, przerwy kawowe oraz możliwość publikacji 
artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Wolni słuchacze są zwolnieni z opłat.  

Wpłat prosimy dokonywać na konto:  

Uniwersytet Warszawski  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499  
Tytuł przelewu: Konferencja Relacje i Spotkania. /imię i nazwisko uczestnika 

Uwaga! 
W przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na daną instytucję, a dokonują 
Państwo wpłaty ze swojego prywatnego konta bankowego, prosimy o dodatkowe dopisanie w 
tytule przelewu: "Proszę o wystawienie faktury na … (nazwa uczelni)". Bez takiej adnotacji 
wystawimy fakturę jedynie na osobę prywatną, która jest właścicielem konta bankowego, z 
którego dokonano przelewu.  
Prośbę o wystawienie faktury należy zgłosić w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty.  

www.konferencjaisns.pl 
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