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Zorganizowane po raz pierwszy w marcu 2009 roku Logopedyczne Dni Uni-
wersytetu Śląskiego przeszły już do tradycji naukowych wydarzeń uczelni. Zorga-
nizowano je według pomysłu i z inicjatywy dr Olgi Przybyli, kierownika Studiów 
Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Łączą się 
one z obchodzonym 6 marca Europejskim Dniem Logopedy.

Starania o inaugurację Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego rozpo-
częły się wraz z reorganizacją struktury oraz harmonogramu zajęć dydaktycznych 
na Podyplomowych Studiach Logopedycznych, prowadzonych przez Uniwersytet 
Śląski już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Specyfika samej logopedii, 
w obrębie której przenika się wiele dyscyplin naukowych, nadała temu wydarzeniu 
interdyscyplinarny wymiar. Niemożliwe są bowiem skuteczne diagnoza oraz terapia 
logopedyczna, gdy logopeda nie jest wprowadzony w arkana wiedzy językoznawczej, 
psychologicznej, pedagogicznej oraz medycznej (neurologia, rehabilitacja, foniatria, 
audiologia, psychiatria). Z tego też powodu, rozwój logopedii jako dziedziny nauki 
w jej teoretycznym oraz praktycznym aspekcie wymaga współdziałania logopedów 
na równi ze specjalistami wszystkich tych specjalności.

W ramach Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego co roku odbywają się 
Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logopedyczna oraz warsztaty logope-
dyczne, a także prowadzone są bezpłatne diagnozy logopedyczne. Organizatorami 
I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Uniwersytetu Śląskiego nt. „Postę-
powanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” (w 2009 roku) 
były Podyplomowe Studia Logopedii oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego. Drugą i trzecią konferencję nt. „Teoretycznych i pragmatycznych 
aspektów współczesnej logopedii” (w 2010 i 2011 roku) wspierała Katedra Edukacji 
Muzycznej i Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2009–2011 konferencyjne obrady uświetnili swoją obecnością pre-
legenci o  specjalnościach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicz-
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nych oraz lingwistycznych z Polski i za granicy (programy dostępne na stronie  
www.logopedia.us.edu.pl).

To bardzo ważne dla polskiej logopedii wydarzenie służy zwróceniu uwagi śro-
dowiska logopedycznego na nowe sposoby rozwiązywania problemów związanych 
z językowym i komunikacyjnym funkcjonowaniem dzieci oraz dorosłych z zabu-
rzeniami mowy o różnej etiologii.

O wciąż rosnącym zainteresowaniu Logopedycznymi Dniami Uniwersytetu 
Śląskiego świadczy zwiększająca się z roku na rok skala tego przedsięwzięcia, które 
przyciąga obok przedstawicieli polskich i zagranicznych placówek oraz ośrodków 
naukowych także coraz większe rzesze słuchaczy zainteresowanych problemami 
mowy i komunikacji. Dzięki bardzo szerokiemu wachlarzowi zagadnień porusza-
nych na konferencji, wśród osób w niej uczestniczących pojawiają się obok logope-
dów różnych specjalności (neurologopedów, surdologopedów, balbutologopedów, 
oligofrenologopedów) również psycholodzy, pedagodzy, lekarze, nauczyciele oraz 
studenci. W odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie praktyczną częścią dni 
logopedycznych organizatorzy zapewniają każdego roku coraz więcej warsztatów 
naukowo-szkoleniowych, prowadzonych przez znakomitych specjalistów z zakresu 
logopedii. W latach 2009–2011 bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym 
warsztaty prowadzili praktycy zajmujący się niemal wszystkimi gałęziami logope-
dii, dzięki czemu każdy uczestnik logopedycznych dni mógł znaleźć dla siebie coś 
interesującego i przydatnego.

Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego stają się wydarzeniem prestiżowym, 
w którym specjaliści dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim 
spostrzeżeniami wynikającymi z praktycznej pracy z pacjentem. Adeptom i stu-
dentom logopedii ukazują możliwość interdyscyplinarnego podejścia do problemu 
szeroko pojętych zaburzeń mowy oraz ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia 
warsztatu.


