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ZAPROSZENIE 
 

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję  

 

Konflikty w XXI wieku 
 

19 maja 2015 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Ul. Wóycickiego 1/3 

Aula Schumana, Auditorium Maximum 

 

Konferencja poświęcona będzie konfliktom widocznym w przestrzeni publicznej  

w ciągu ostatnich 15 lat. Przyspieszenie procesu zmiany społecznej o którym mówił Giddens prowadzi 

do różnicowania i modyfikacji istniejących sytuacji konfliktowych; ciągle pojawiają się również nowe 

przestrzenie sporu. Dlatego z perspektywy organizatorów konferencji szczególnie ważne są przybrane 

ramy czasowe. Zawężenie perspektywy do XXI wieku umożliwi lepszy ogląd obecnej sytuacji  

i podjęcie refleksji nt. możliwych dróg do komunikacji  

i dialogu. Jednocześnie pozwoli przyjrzeć się nowym sposobom uzewnętrzniania się konfliktów, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na zderzenie perspektyw w Sieci, m.in.  

w rozwijających się dynamicznie mediach społecznościowych.  

 

Sesja będzie miała charakter interdyscyplinarny- zachęcamy do udziału młodych socjologów, 

antropologów, kulturoznawców a także politologów i historyków.  

 

Konferencji towarzyszyła będzie sesja plakatowa- wystawa najciekawszych prac nadesłanych 

na cykliczny konkurs fotografii socjologicznej: „Konflikt w kadrze”. Zachęcamy do udziału. 

 

Opłata konferencyjna wynosi: 50 zł 

 

Zakres tematyczny konferencji: 

 teorie konfliktu społecznego/ nowe teorie konfliktu społecznego 

 konflikty międzynarodowe i ich medialny rezonans  

 nowe ruchy społeczne; ruchy rewolucyjne, reformatorskie, konserwatywne i ich konfliktowy 

rodowód 

 konflikty religijne- wiara a terroryzm 

 konflikt etniczny; emigracja jako nośnik konfliktu/ droga do szerzenia tolerancji 

 nowe grupy interesu- potencjał nowych konfliktów społecznych 

 konflikty w cyberprzestrzeni- skutki konfliktów w świecie wirtualnym 

 konflikt postrzegania rzeczywistości – obraz versus słowo/mowa 

 symbole w przestrzeni publicznej jako przedmioty konfliktu  

 krytyczna analiza dyskursu jako metoda demaskowania konfliktów ukrytych  

w publicznych narracjach 

 sztuka jako forma wypowiedzi na temat konfliktów społecznych (film, teatr, malarstwo) 
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Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem (1000 - 2000 znaków) prosimy o nadsyłanie na adres 

konferencja.knssuksw@gmail.com do  13 kwietnia 2015. 

Informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję przekazana zostanie 24 kwietnia. 

 

Planowana jest publikacja wybranych referatów. 

 

Komitet Naukowy: 

Komitet Naukowy: 

Przewodniczący:  dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW 

 
Członkowie Komitetu: 

Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba 

Dr hab. Maria Sroczyńska prof. UKSW 

Dr Rafał Wiśniewski 

Dr Marcin Zarzecki 

Dr Izabela Bukalska 

 

Komitet organizacyjny konferencji: 

Sylwia Jasińska 

Dominika Grzyb 

Tadeusz Ronij 

Michał Dziobkowski 

Michalina Staniszewska 

Jakub Kącki 

Bartłomiej Werkowski 

Aleksandra Dynarek 

Przemysław Pniak 
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