
 

 

   

 

 

                             
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie  

Instytut Nauk o Edukacji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  

Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie 

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim 

Cieszynie 

 

               uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej 

konferencji naukowej pod tytułem:  

Poznawanie kultur: ku edukacji antropologicznej i 

międzykulturowej  

organizowanej w dniach 22-23 października 2018 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i 

Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62 

 

      Mamy przyjemność zaprosić Państwa na piątą konferencję naukową poświęconą 

wspólnym obszarom badań pedagogiki oraz etnologii i antropologii kulturowej – 

organizowaną przez cieszyński ośrodek akademicki. Chcemy, aby nasze spotkanie stanowiło 

kontynuację zapoczątkowanego w 2010 roku cyklu konferencji łączących różne dyscypliny 

nauk społecznych i humanistycznych. Tym razem problematykę obrad będą stanowić 

zagadnienia dotyczące dorastania i życia w społecznościach i społeczeństwach 

wielokulturowych.  

Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia:  

 zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kontekście przemian społeczno-

kulturowych; 

 szkoła i podmioty edukacji nieformalnej  w procesie transmisji kulturowej; 

 ocena procesu edukacji międzykulturowej i regionalnej – fakty, wyzwania i zadania;  



 teoretyczne i praktyczne dylematy w poznawania kultur i edukacji międzykulturowej; 

 pluralizm kulturowy – jego potencjał i możliwe konsekwencje; 

 antropologia kulturowa jako przedmiot nauczania – jak powinna wyglądać edukacja 

antropologiczna? 

 rola i znaczenie instytucji kultury (muzea, biblioteki i inne) w zakresie edukacji 

etnograficznej, etnologicznej i antropologicznej; 

 empiryczne konteksty poznawania kultur. 

         Naszym zamiarem jest nadanie planowanym obradom, rozmowom, dyskusjom 

charakteru interdyscyplinarnego, dlatego też do udziału zapraszamy przedstawicieli z różnych 

dziedzin naukowych, środowisk zawodowych, którym jest bliska oraz istotna wydaje się 

proponowana tematyka.  

        Pragniemy zaproponować obrady w formie wymiany poglądów, dyskusji, wspólnie 

formułowanych wniosków, tez i sugestii badawczych. Taka forma spotkania sprawia, że 

pożytki poznawcze i rekomendacje badawcze w dużej mierze zależą od udziału Uczestników 

w kolejnych częściach całej konferencji. Zachęcamy zatem do zaplanowania  dwudniowego 

pobytu w Cieszynie. 
 

        Szczegółowe informacje dotyczące czynności formalnych (opłat konferencyjnych, form 

wystąpienia), zawarte są w karcie zgłoszenia (drugi załącznik). W razie jakichkolwiek 

wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji pod adresem 

pedet@op.pl lub telefonicznie. 

 

 

 

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do uczestnictwa  

Sekretarze konferencji                               Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji  

dr Grzegorz Błahut tel. 605 515 032                                            prof. zw. dr hab. Halina Rusek 

dr Gabriela Piechaczek-Ogierman tel. 506 144 499                       prof. dr hab. Zenon Gajdzica  

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur  

dr hab. Urszula Szuścik 

mailto:pedet@op.pl

