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Instytut Sądecko-Lubelski
zapraszają na

XI Interdyscyplinarne
Sądeckie Dysputy Naukowe
Jednostka
w życiu społecznym i politycznym
Stary Sącz, 4-6 września 2017 r.
Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa do
udziału w konferencji naukowej, organizowanej na
Ziemi Sądeckiej w ramach projektu naukowego
Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe. W
poprzednich edycjach mieliśmy okazję gościć ponad
blisko 380 naukowców z kilkunastu ośrodków
akademickich w Europie i Polsce. Efektem
dotychczasowych dyskusji konferencyjnych jest 17
recenzowanych monografii.
I. CEL KONFERENCJI
Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wyników
badań z różnych ośrodków akademickich oraz szansą
ukazania i przeanalizowania węzłowych problemów
współczesnego świata. Zapraszamy do podjęcia dyskusji
szerokie grono naukowców, ekspertów i praktyków.

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Podczas tegorocznej konferencji pragniemy zastanowić
się nad ważnymi pytaniami dotyczącymi roli i
znaczenia jednostki w życiu społeczno-politycznym,
zarówno w kontekście historycznym, jak i
współczesnym. Człowiek winien być podstawowym
podmiotem relacji na każdym poziomie. Wynika to
zarówno z prawa, jak i celów państwa i organizacji
międzynarodowych. Nie zawsze jednak praktyka
odzwierciedla te założenia. Wielość interesów,
pragmatyzm, dynamika zmian społeczno-politycznych,
i skomplikowana rzeczywistość międzynarodowa
uzasadniają konieczność podjęcia refleksji nad
założeniami i ich codzienną realizacją.
 Jaki był/jest realny lub symboliczny wpływ jednostek
na losy świata?
 Jakie są negatywne i pozytywne konsekwencje
działań konkretnych jednostek?
 Czym kierują się szczególnie istotne jednostki w
życiu społeczno-politycznym?
 Czy wybrane jednostki posiadają ponadczasowe
znaczenie?
Podczas tegorocznej edycji Dysput proponujemy więc
debatę obejmującą m.in. filozofię, bezpieczeństwo,
nauki: ekonomiczne, polityczne, społeczne i prawne.
III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Konferencja odbędzie się na urokliwej Sądecczyźnie
w Centrum Opoka w Starym Sączu.
2. Opłata konferencyjna wynosi:
250 zł - doktoranci i uczestnicy poprzednich edycji;
300 zł – pozostali uczestnicy.
Zapewniamy wyżywienie, publikację artykułu (pkt. IV),
imprezy towarzyszące.
3. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca na
załączonym formularzu.

IV. PLANY PUBLIKACYJNE
1. Artykuły inspirowane dyskusją konferencyjną
zostaną opublikowane po zakwalifikowaniu i
pozytywnej recenzji w monografii naukowej, seria
wydawnicza Studia Sądecko-Lubelskie (5 pkt.).
2. Planujemy także opublikowanie wybranych
artykułów w punktowanym czasopiśmie (np. RNS
KUL).
3. Decyzje w sprawach wydawniczych podjęte zostaną
przez Radę Naukową powołaną przez organizatora w
ramach Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz
Instytutu Sądecko-Lubelskiego.
4. Wymagania publikacyjne zostaną podane podczas
konferencji.
5. Nie przewidujemy tzw. „publikacji bez udziału w
konferencji”.
6. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej w
ramach serii realizowanych przy udziale ISL. Szczegóły
na stronie www.isl.org.pl.
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