Zaproszenie
I polsko-niemieckie Seminarium Naukowe
Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką
Szczecin, 6 -7 października 2017

Miejsce obrad
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecioskiego
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane edukacją osób dorosłych w uniwersytetach
ludowych do udziału w I polsko-niemieckim Seminarium Naukowym.
Celem spotkania będzie przedstawienie szans i zagrożeo rozwoju uniwersytetów ludowych
w Polsce. Seminarium stanowi kontynuację spotkao naukowych zainicjowanych w 2016 roku
w Gdaosku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz
Uniwersytet Gdaoski. W debatę naukową poświęconą problematyce uniwersytetów ludowych
włączają się uczelnie wyższe, jak i środowisko uniwersytetów ludowych. Organizatorom spotkania
zależy na tym, aby uczestnicy seminarium stworzyli platformę wymiany doświadczeo oraz dobrych
praktyk z zakresu edukacji osób dorosłych w Polsce i w Niemczech.
Podczas seminarium odbędą się wykłady i warsztaty poświęcone uniwersytetom ludowym
w Polsce oraz w Niemczech. Organizatorzy Seminarium wychodząc naprzeciw zainicjowanym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracom nad Rządowym Programem Wsparcia
Rozwoju Uniwersytetów Ludowych postanowili zorganizowad Seminarium Naukowe podczas,
którego zaistnieje szansa omówienia i przeanalizowania istotnych dla działalności uniwersytetów
ludowych kwestii, tj. formy finansowania, regulacje legislacyjne czy przygotowania kadry pracującej
w uniwersytetach ludowych.
Zapraszamy także do nadsyłania tekstów do publikacji, które po uzyskaniu pozytywnej
recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej. Teksty referatów zredagowanych zgodnie
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z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej Seminarium należy przesyład
drogą mailową na adres: angelika.iwaszkiewicz@wp.pl najpóźniej do dnia 30 października 2017 r.
Uczestnictwo prelegentów w seminarium jest bezpłatne.
Wydarzenie naukowe zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu paostwa (Fundusz Małych Projektów w ramach
Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
w Euroregionie Pomerania).
Zgłoszenia prosimy nadsyład na adres angelika.iwaszkiewicz@wp.pl do dnia 15 września 2017
roku lub poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Seminarium:
https://agencjadzieciak.wixsite.com/seminarium/informacje-ogolne.
Konspekt wystąpienia wraz z głównymi tezami należy przesład do dnia 20 września 2017 roku
na adres e-mail: angelika.iwaszkiewicz@wp.pl. Osobą właściwą do kontaktu jest sekretarz komitetu
organizacyjnego Angelika Felska.

Z poważaniem
Komitet organizacyjny
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