X Łódzka Konferencja Biograficzna
z cyklu Biografia i badanie biografii
„Przełomy biograficzne i uczenie się”
5-6 lutego 2016 – Łódź
Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
Uniwersytetu Łódzkiego
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
e-mail: konferencjabb@gmail.com

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,
Po raz dziesiąty – jubileuszowy, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję dotyczącą badań
biograficznych, realizowanych głównie w obszarze

edukacji dorosłych / andragogiki, jak

również w zakresie gerontologii społecznej i pedagogiki. Zapraszamy także i przedstawicieli
innych dyscyplin naukowych, zainteresowanych problematyką naszych spotkań, gdyż badania
biograficzne niewątpliwie mają wymiar interdyscyplinarny. Obrady konferencyjne otwarte są
także dla doktorantów i studentów oraz seniorów, w tym uczestników zajęć w uniwersytetach
trzeciego wieku.
Podczas planowanego spotkania naukowego, pragniemy zaproponować do refleksji,
badań naukowych i dyskusji temat ujęty w ogólnym w haśle: „Przełomy biograficzne i
uczenie się”.
Użyty termin „przełomy biograficzne” ma tu znaczenie szerokie, a przez to inspirujące
do wielowątkowej wymiany poglądów. Rozumienie

terminu „przełomy biograficzne”

łączone jest, dla potrzeb tej konferencji, z innymi stosowanymi w literaturze przedmiotu
określeniami, do których można zaliczyć:


Przejścia – tranzyty – tranzycje (niem. Ubergang, fr. passage, ang. transition),



Wydarzenia/zdarzenia – przełomowe – znaczące – ważne – globalne – osobiste
– krytyczne – zmieniające,



Punkty – zwrotne - przełomowe



Kryzysy – rozwojowe – osobiste – tożsamościowe - społeczne i inne,



Doświadczenia – przełomowe – szczytowe – dna – krystalizujące,



Zmiana – transgresja – transformacja – transcendencja.

Wymienione terminy, stosowane w literaturze przedmiotu1, mogą być wykorzystane w
rozważaniach nad przełomami biograficznymi. Obrady konferencyjne mogą toczyć się więc
w zakresach:
 Refleksji nad samym terminem „przełomy biograficzne” i jego pojemnością
znaczeniową,
 Rozważań nad różnorodnością kontekstów przełomów biograficznych,
 Rozpoznania sytuacji, które mają charakter przełomów biograficznych,
 Analizy biograficznych przełomów edukacyjnych,
 Wnikliwej analizy procesów uczenia się związanych z przełomami biograficznymi,
 Opisu rytuałów przejścia między sytuacją sprzed i po przełomie biograficznym,
 Uwypuklenia obiektywnego i subiektywnego wymiaru przełomów biograficznych.
Przewidujemy referaty w sesji plenarnej oraz wystąpienia w formie komunikatów z
badań i głosów w dyskusji podczas obrad w sekcjach. Zachęcamy także do wystąpień
warsztatowych.
Z nadzieją, że nasza propozycja i tym razem Państwa zainteresuje, i że będziemy
Państwa ponownie gościć w Łodzi, pozostajemy z wyrazami szacunku

Organizatorzy:
prof. dr hab. Elżbieta Dubas, dr Joanna Stelmaszczyk, dr Anna Gutowska
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M. Wrona, Sytuacje graniczne w chaosie pojęciowym – próba syntezy znaczeń ( tekst w druku)

Informacje ogólne
Kierownik naukowy konferencji:


prof. dr hab. Elżbieta Dubas

Sekretarze konferencji:


dr Joanna Stelmaszczyk



dr Anna Gutowska

Miejsce konferencji:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18, tel.: (0-42) 635-54-90.
Ustalenia organizacyjne:
1. Zgłoszenia udziału w konferencji (oddzielnie dla każdego uczestnika) wraz z tytułem
wystąpienia/prezentacji podczas konferencji należy przesłać na adres organizatora do
10 stycznia 2016 r. z dopiskiem: konferencja „Biograficzność”.
2. przewidujemy wpisowe w wysokości 270 zł, które przeznaczymy na organizację
konferencji i przygotowanie publikacji.
3. Do zgłoszenia prezentacji podczas konferencji należy dołączyć w karcie zgłoszenia
tezy swojego wystąpienia.
4. Czas trwania wystąpień: komunikatów z badań 15 min., referatów 20 min.
5. Program konferencji zostanie przesłany w terminie do 24 stycznia 2016 roku.
6. Noclegi uczestnicy rezerwują samodzielnie. Proponujemy:


Centrum Konferencyjne UŁ ul. Kopcińskiego 16/18, tel.42-635-54-90 (miejsce
konferencji) - pokoje w cenie: 99 zł za pokój 1-osobowy lub 119/129 zł za pokój 2osobowy.



Hostel Molo ul. Okopowa 70/106, tel. 42-656-22-69 – pokoje w cenie: 95 zł za pokój
1-osobowy, 124 zł za pokój 2-osobowy.



Hostel Cynamon ul. Sienkiewicza 40, tel. 42-209-34-79 - pokoje w cenie: 65/80 zł za
pokój 2-osobowy, 55/65 zł za pokój 4-osobowy.
7. Propozycją organizatorów jest wspólny obiad na terenie Centrum SzkoleniowoKonferencyjnego UŁ (koszt własny).
8. Kolacja we własnym zakresie (możliwa w pobliskiej restauracji lub w innym miejscu).
Dodatkowe informacje i adresy kontaktowe:


Sekretarze konferencji: Joanna Stelmaszczyk tel. 607-801-074, Anna Gutowska
tel. 608-286-997.

 Poczta elektroniczna: konferencjabb@gmail.com
Wpisowe w kwocie 270 zł należy wpłacić na konto Uniwersytetu Łódzkiego (Bank Polska
Kasa Opieki S. A. II oddział w Łodzi – 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782) w terminie 1-20
stycznia 2016 r. z dopiskiem: „biograficzność” (prosimy nie wpłacać w grudniu!).
Studenci zostają zwolnieni z opłaty wpisowego.

Wskazówki edytorskie dla tekstów do druku:
Literatura przywoływana w opracowywanych tekstach:
zamieszczona na końcu opracowania w porządku alfabetycznym według poniższych wzorów:
1) dla opracowań książkowych:
Frindt A., 2005, Czy warto być dorosłym?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
2) dla prac zbiorowych:
Halicka M., Halicki J.(red.) 2006, Zostawić ślad na ziemi Księga pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
3) dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:
Staręga-Piasek J., 2006, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości [w:] M. Halicka,
J. Halicki (red.) Zostawić ślad na ziemi Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 127 – 146.
4) dla artykułów w czasopismach:
Malewski M., 2005, Pedagogika jako wieża Babel, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”,
nr 2(30), s. 91 – 104.
5) dla opracowań zawartych na stronach internetowych:
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/30_06/Tablica 5.xlsn,
stan z dnia 30.06.2005.

Przypisy
1) Proste – wewnętrzne, w tekście:
(Malewski, 2005, s. 94)
2) rozszerzone, polemiczne itp. – numerowane, zamieszcza się pod tekstem na stronie,
zgodnie z zapisem jak wyżej pkt. 1,2,3,4, jedyna zmiana - nazwisko autora poprzedza się
inicjałem jego imienia: M. Malewski,
3) dla pracy cytowanej w przypisie rozszerzonym pod tekstem na tej samej stronie
bezpośrednio powyżej – skrót : ibidem;
np.: ............... 2.
...............3.
4) dla pracy już wcześniej przywoływanej, lecz nie bezpośrednio powyżej, w przypisach
rozszerzonych pod tekstem, numerowanych – skrót: op. cit.,
np.: .Por. także: P. Dominice, 2006, Uczyć się ..., op. cit., s. 19.

W tekście publikacji – czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1,5
Do tekstu dołączamy:


Informacje o autorze



Streszczenie max. 1/3 strony A4 w języku polskim i angielskim



Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

Zagadnienie uczenia się z życia podejmuje również: P. Dominice, 2006, Uczyć się z życia Biografia
edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi,
Łódź, s. 116.
3
ibidem, s. 49.
2

