IDENTITIES AND MODERNIZATIONS – BEING A YOUTH MATTERS –
POZNAŃ, 12 WRZEŚNIA 2012
Komisja Filozoficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Koło Naukowe
Studentów Filozofii przy Instytucie Filozofii UAM mają przyjemność zaprosić Państwa
do udziału w interdyscyplinarnym międzynarodowym sympozjum studenckodoktoranckim Identities and Modernizations – Being a Youth Matters, które odbędzie
się 12 września 2012 roku.
Sympozjum towarzyszy międzynarodowej konferencji Identities and Modernizations,
organizowanej przez Instytut Filozofii UAM, która odbędzie się w dniach 13–14
września 2012.
Celem sympozjum jest teoretyczny namysł nad przeobrażeniami tożsamości
(indywidualnych oraz kolektywnych) młodego pokolenia w świetle zachodzących dziś
procesów modernizacyjnych. Przemiany społeczne, instytucjonalne, technologiczne,
kulturowe, demograficzne i gospodarcze, choć wywierają wpływ na wszystkie jednostki,
są szczególnie interesujące w kontekście młodych, którzy nie mają odniesienia
do struktur innych niż panujące we współczesnym świecie. Konstruowanie
ich tożsamości jest zatem odbiciem owych procesów. Na sympozjum zostaną
przedstawione różne ujęcia powyższej tematyki z perspektywy reprezentowanych
przez referentów dyscyplin i paradygmatów nauk społecznych. Mamy nadzieję,
że konferencja zaowocuje naświetleniem nieznanych wcześniej dla jej uczestników
obszarów badawczych, oraz pozwoli uzyskać jak najszerszy ogląd problematyki.
Powyższą tematykę w trakcie sympozjum zamierzamy ująć w cztery następujące bloki
tematyczne:
1. Podmiotowość i tożsamość młodego pokolenia. Aspiracje, oczekiwania, poczucie
sprawstwa.
2. Młode pokolenie a uczestnictwo w sferze publicznej. Obywatelskość i postawy
wobec demokracji.
3. Wartości i postawy wobec życia: małżeństwo, rodzina, wybory alternatywne,
konsumpcja.

4. Teoretyczne aspekty socjologicznej, filozoficznej i kulturowej analizy młodego
pokolenia.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sympozjum prosimy o nadsyłanie
formularzy zgłoszeniowych do 31 lipca na adres ksfkonf@amu.edu.pl
Sympozjum odbędzie się w języku angielskim – w związku z tym prosimy,
aby nadsyłać abstrakty w angielskiej wersji językowej, przygotowane do anonimowej
recenzji (brak autocytowań).
Przewidziana jest internetowa publikacja pokonferencyjna.
Autor najlepszego referatu otrzyma wyróżnienie konferencyjne.
Opłatę konferencyjną w wysokości 90 zł należy przelać na konto KSF do 20 sierpnia.
Potrzebne do przelewu dane znajdą się w mailu informującym o przyjęciu referatu.
Opłata nie pokrywa kosztów noclegu – organizatorzy mogą jedynie pomóc w jego
zorganizowaniu.
Sekretarze konferencji: Magdalena Szubstarska, Jędrzej Maliński
Opieka naukowa: prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński, dr Tomasz Raburski

