Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Pytania o Inność - Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”, która odbędzie
się w dniach 16-17 maja 2019 roku w Centrum Konferencyjnym WEiNoE w
Cieszynie przy ul. Bielskiej 62.
Podczas konferencji pragniemy poddać naukowej refleksji jedno z pytań
granicznych w ludzkim życiu — Czym jest Inność? Chcemy wspólnie zastanowić się,
dlaczego boimy się Inności, dlaczego często jest ona czynnikiem destrukcyjnym w
relacjach międzyludzkich i społecznych? Ponownie podejmiemy dyskusję nad tym, czy
z Inności można uczynić wartość in plus. Żyjemy bowiem w czasach, gdy Inny jest
obok nas w szkole, pracy, autobusie – tworzymy wielokulturowe społeczeństwo.
Inspiracją dla naszej refleksji są słowa Emmanuela Lévinasa: Skoro inny patrzy
na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem
żadnych zobowiązań.
Do udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, filozofów, psychologów,
socjologów, kulturoznawców, dziennikarzy, etnologów, pracowników służb
społecznych, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, przedstawicieli mniejszości
etnicznych i narodowych, wyznawców różnych religii i wyznań żyjących w Polce,
studentów cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach.
Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji „Pytania o Inność - Inny w
moich oczach, Ja w oczach Innego”, proponujemy obrady plenarne, a następnie
debatę w kilku sekcjach tematycznych.
Proponujemy następujące bloki tematyczne:
− współczesne migracje – uchodźstwo, repatriacja, migracje edukacyjne i
ekonomiczne,
− polityka Polski i innych państw wobec migrantów;
− regulacje prawne i funkcjonowanie społeczne mniejszości w Polsce i na
świecie;
− gender studies,
− niepełnosprawność w kontekście prawnym i społecznym,
− Seniorzy jako Inni w dobie kultu młodości,

− Inność w literaturze, reportażu i filmie;
− filozoficzne ujęcia Inności.

Konferencję organizują: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej działające
na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej UŚ, Zakład
Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań UŚ oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
Międzykulturowej.

Opłata konferencyjna to 120 zł, obejmuje koszt materiałów konferencyjnych,
obiadów oraz przerw kawowych. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o
zakwalifikowaniu wystąpienia.
nr rachunku: 83 2490 0005 0000 4600 9215 4170 Alior Bank SA
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok,
w tytule: Inny2019
Teksty pokonferencyjne można zgłaszać do publikacji w recenzowanym
czasopiśmie naukowym Edukacja Międzykulturowa (7 p., lista MNiSW, część B).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia br. na adres:
lukasz.matusiak@o365.us.edu.pl

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony
https://www.dropbox.com/s/w0l1ns8ysphbodd/Karta%20zg%C5%82oszenia.docx?dl
=0
Link do strony Konferencji na FB
https://www.facebook.com/events/1938151569630836/
Zapraszamy serdecznie do Cieszyna
Komitet Organizacyjny

