KOMUNIKAT nr 1
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH zatytułowanej STARZENIE
SIĘ I PÓŹNA DOROSŁOŚĆ W DYSKURSIE MIĘDZYPOKOLENIOWYM. ASPEKTY
TRANSKULTUROWE, która ma na celu podkreślenie istotnego znaczenia relacji między
pokoleniami, a także zachęcenie do prowadzenia akcji oraz inicjatyw na rzecz seniorów.
Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych oraz do
zauważenia wkładu osób starszych w życie społeczne. Podczas Konferencji omawiane będą
tematy, które na co dzień rzadko poruszane są w mediach oraz w instytucjach edukacyjnych,
a także podczas rozmów z innymi ludźmi, a jednak są bardzo istotne we współczesnych
czasach.
Konferencja stwarza możliwość do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń związanych
z łączeniem pokoleń oraz z działalnością na rzecz seniorów, jest więc inspiracją dla
wszystkich osób zainteresowanych tematyką solidarności międzypokoleniowej.
Konferencja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką,
zwłaszcza do studentów (przede wszystkim do członków kół naukowych), doktorantów,
seniorów oraz pracowników naukowych. Zapraszamy do podjęcia dialogu, dyskusji oraz
dzielenia się doświadczeniami i wątpliwościami. Mamy nadzieję, iż proponowana tematyka
spotka się z Państwa zainteresowaniem i zainspiruje do podejmowania działań na rzecz osób
starszych, w tym na rzecz integracji oraz solidarności międzypokoleniowej.
Informacje dotyczące ewentualnej publikacji

wystąpień

zostaną przesłane

zainteresowanym osobom w późniejszym terminie. Konferencja odbędzie się w godzinach
9.00 – 15.00. Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas dwóch przerw kawowych.
Koszt noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
na adres: dyskursmiedzypokoleniowy2018@gmail.com do dnia 30 marca 2018 r. Z uwagi
na uwarunkowania organizacyjne Konferencja jest przewidziana na

maksymalnie

50 wystąpień. O uczestnictwie czynnym w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz
zgodności tematu wystąpienia z koncepcją Konferencji. O zakwalifikowaniu referatu
poinformujemy Państwa mailowo. Program Konferencji zostanie Państwu przesłany
12 kwietnia 2018 r. (w komunikacie nr 2). Do 13 kwietnia 2018 r. prosimy o ponowne
i ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji.

