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Międzynarodowa konferencja naukowa w Brnie (Czechy)

Instytut Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie aktywnie współpracuje na niwie nauko-
wo-badawczej z dwoma polskimi ośrodkami naukowymi, których przedstawiciele wchodzą 
w  skład Rady Naukowej tej uczelni. Uniwersytet Śląski reprezentują: dr hab. Ewa Jarosz, 
profesor UŚ oraz prof. dr hab. Ewa Syrek, zaś Pedagogium WSNS w  Warszawie: dr hab. 
Marek Konopczyński, prof. Pedagogium, dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium, 
prof. dr hab. Tadeusz Pilch oraz dr hab. Mikołaj Winiarski, prof. Pedagogium.

Owocem tej współpracy jest między innymi międzynarodowa konferencja naukowa 
pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, pt.: „Pedagogika społeczna w kontekście etapów 
życia człowieka”, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku w Brnie.

Głównym organizatorem konferencji był  Instytut Studiów Interdyscyplinarnych 
w  Brnie (Institut Mezioborových Studií v Brně), zaś współorganizatorami: Katedra Pe-
dagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Univerzi-
ta Mateja Bela Banská Bystrica, Pedagogická fakulta oraz Pedagogium – Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych w Warszawie. 

Przedmiotem konferencji była analiza społeczno-kulturowych i środowiskowych deter-
minantów życia człowieka na różnych jego etapach. Podjęta problematyka oscylowała wo-
kół następujących problemów: dzieci i  młodzież – perspektywy i  zagrożenia rozwojowe; 
dorosłość – szanse i bariery sukcesu życiowego; seniorzy – potrzeby i determinanty uczest-
nictwa społecznego.

Opracowała Beata Maria Nowak

Podlaskie Forum Resocjalizacji pt.: 
„Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu 

środków wychowawczych wobec nieletnich – stan i perspektywy”

Dnia 23 kwietnia 2013 roku w  Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w  Białymstoku 
odbyło się Podlaskie Forum Resocjalizacji, którego myśl przewodnią stanowiły obrady teo-
retyków i praktyków, zogniskowane wokół tematu: „Rola organizacji pozarządowych w wy-
konywaniu środków wychowawczych wobec nieletnich – stan i  perspektywy”. Inicjatywa 
ta powstała w  ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w  Białymstoku, Zakła-
du Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, PEDA-
GOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz 
Integracji Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla” w Białymstoku. Podlaskie Forum Re-
socjalizacji zostało również objęte honorowymi patronatami Ministra Sprawiedliwości, Wo-
jewody Podlaskiego oraz J.M. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.


