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Problematyka konferencji 

 

W ostatnich latach daje się zauważyć nagły wzrost intensywności i złożoności procesów 

społecznych, które dotykają poszczególnych społeczeństw. Ich opisem zajmują się przedstawiciele 

nauk społecznych, sięgając do różnych źródeł, korzystając z wielu metod i technik badawczych. 

Jednak z uwagi na ogrom problematyki, nakreślenie uniwersalnych uwarunkowań oraz determinantów 

owych zmian jest bardzo utrudnione, a w wielu wypadkach staje się wręcz niemożliwe. W takich 

okolicznościach sensownym staje się sięgnięcie do metody indukcyjnej, która umożliwi poznanie 

rzeczywistości społecznej w jej bogactwie, w kontekście uprzedniego opisu poszczególnych układów 

społecznych czy sfer odniesienia. 

Przyjmując powyżej nakreśloną perspektywę poznawczą, zachęcamy Państwa do naukowego 

namysłu nad problematyką pogranicza, jako specyficznego układu społecznego, w którym zachodzą 

złożone i wyjątkowo specyficzne procesy społeczne. Mamy świadomość, że problematyka pogranicza 

jest już tematem badawczym kilku ośrodków akademickich w Polsce. Jednak podczas niniejszej 

konferencji zamierzamy znacznie go sprofilować i podjąć nowe obszary zagadnień. W kontekście tak 

nakreślonego celu, zapraszamy badaczy do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej 

przez Zakład Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej oraz Ośrodek Badań 

Regionalnych i Obszarów Pogranicza Uniwersytetu Wrocławskiego, która z racji swojej lokalizacji, 

stanowi dobre miejsce dla spotkań i wymiany myśli.    

 

W tym kontekście proponujemy podjąć refleksję naukową w obszarze następującej tematyki:                                   

1. Granice, pogranicza i transgranicza – dylematy teoretyczne i empiryczne. 

2. Przemiany kultury, kapitały i wielokulturowość na pograniczach.  

3. Pogranicza etniczno-cywilizacyjne – stan obecny i perspektywy. 

4. Struktury sieciowe i klastrowe a rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej. 

5. Społeczność pograniczy – konflikty i współdziałanie. 

6. Europeizacja w transnarodowych studiach nad pograniczem. 

7. Nacjonalizacja w transnarodowych studiach nad pograniczem. 

8. Rekonstruowanie i dekonstruowanie granic i obszarów pogranicza.  

9. Transnarodowe sieci terytorialne jako przestrzeń powiązań i przepływów. 

10. Euroregiony i samorządy we współpracy transgranicznej.  
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Warunki uczestnictwa 

Tytuł wystąpienia należy przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną do dnia 5 marca 2017 roku. 

Zatwierdzenie tytułu materiału wraz z formą wystąpienia nastąpi do dnia 10 marca 2017 roku.  

O wynikach procedury zatwierdzenia materiału poinformujemy uczestników drogą mailową. 

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mailowy:  

dawid-blaszczak@wp.pl, romanowicz@poczta.onet.pl 

lub adres pocztowy: 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Socjologii 

ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

mailto:dawid-blaszczak@wp.pl


Opłatę konferencyjną w kwocie 250 zł należy uiścić do dnia 23 marca 2017 roku na następujący 

numer konta: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała 

Podlaska, nr konta: 11 1500 1331 1213 3004 3528 0000 z dopiskiem (tytułem): Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa Pogranicza w perspektywie wyzwań przyszłości 

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie (obiad i kolacja), serwis kawowy, publikację. 

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów. Wykaz 

propozycji noclegowych zostanie przesłany odrębnym komunikatem.  

Dostarczenie pełnej wersji pracy do dnia 30 kwietnia 2017 roku jest podstawowym 

warunkiem skierowania jej decyzją Komitetu Naukowego do recenzji w jednym z następujących 

czasopism: 

1) „Studia Ekonomiczne i Regionalne” (9 punktów MNiSW – lista B) 

Szczegółowe informacje na stronie: www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl 

2) „Rozprawy Społeczne” (8 punktów MNiSW – lista B) 

Szczegółowe informacje na stronach:  

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rozprawy-spoleczne - informacje ogólne 

http://www.pswbp.pl/files/piotr_szymczuk/Wytyczne_dla_autorw_-_Wydawnictwo_PSW_RS.pdf - 

warunki edytorskie 

3) „Pogranicze. Studia społeczne”(7 punktów MNiSW – lista B) 

Szczegółowe informacje na stronie: www.pogranicze.soc.uwb.edu.pl 

4) „Opuscula Sociologica” (7 punktów MNiSW – lista B) 

Szczegółowe informacje na stronie: www.opuscula.whus.pl 
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