
U N I W E R S Y T E T 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Międzynarodowy Dzień Rodziny 2016 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji, Zakład Socjologii, Zakład Psychologii, Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz 

Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim  
w Kielcach 

 
zapraszają do udziału w: 

Mi ędzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: 

„Więź i pokój  
w rodzinie i społeczeństwie” 

 

12-13 maja 2016 roku 
KOMUNIKAT NR 2. 

                                               Zaproszenie na konferencję  

                  Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                     

w Kielcach: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Doktorancka Sekcja 

Naukowa oraz Studencka Sekcja Profilaktyki i Resocjalizacji, Koło Naukowe 

Doktorantów „Via Moderna” , zapraszają do udziału w  Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej, Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie, która odbędzie się w dniach 12-13 maja  

2016 roku w Kielcach.  

              Konferencja stanowi kontynuację  spotkań naukowych w ramach Światowych Dni 

Rodziny i Świętokrzyskich Dni Profilaktyki organizowanych corocznie w Kielcach od 1994 r.                             

Tematyka tegorocznego  spotkania naukowego  koncentruje się wokół problematyki więzi i 

pokoju we współczesnej rodzinie i społeczeństwie, czyli wartości fundamentalnych dla 

poprawnego życia i rozwoju wszystkich obywateli.   

           Celem konferencji jest zaproszenie do  dialogu, dyskusji i wymiany doświadczeń na 

temat sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny, zagrożeń i potrzeb, zasobów i  potencjałów 



rodziny oraz możliwości samorealizacji i udziału rodziny w życiu narodu uwzględniającego 

przemiany globalizacyjne współczesnego świata. 

          Zapraszamy  pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, 
przedstawicieli środowisk pracy, nauczycieli, wychowawców i rodziców, artystów,                       
osoby reprezentujące  organizacje rządowe i  pozarządowe, doktorantów i studentów oraz 
młodzież gimnazjalną i licealną. 

 

Organizatorzy proponują  następujące  zagadnienia  tematyczne: 

1) więź wewnątrzrodzinna – problematyka odpowiedzialności osobistej za rozwój i 
funkcjonowanie relacji wewnątrzrodzinnych;  

2) pokój w rodzinie podstawą pokoju w społeczeństwie;  
3) uwarunkowania prawidłowego rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;  
4) kluczowe zagrożenia więzi i pokoju rodzinno-społecznego;  
5) zadania pedagogiki dla prawidłowego rozwoju więzi lokalnych i globalnych;  
6) pamięć i tożsamość – czyli polityka historyczna a bezpieczeństwo współczesnej rodziny 

polskiej. 
 

Udział w konferencji  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie drogą 

elektroniczną zgłoszenia w terminie do 30 marca   2016 roku (karta zgłoszenia w załączeniu).         

Natomiast tekst artykułu należy przesłać do 12 maja   2015 roku w wersji elektronicznej na 

adresy: konferencjarodzina2016@ujk.edu.pl lub dzieło artystyczne na płycie CD lub plakat 

na adres: ul. Krakowska 11, pok. 219, 25-029 Kielce /z dopiskiem: konferencja 

profilaktyka 2016/ 

          Zakwalifikowane  artykuły  i dzieła artystyczne po uzyskaniu pozytywnej recenzji 

zostaną opublikowane  w punktowanej monografii lub katalogu.  

    Uczestnicy konferencji otrzymują certyfikat potwierdzający udział w konferencji. 

 

Koszt uczestnictwa w konferencji  uzależniony jest od terminu opłaty konferencyjnej: 

Koszt uczestnictwa 

konferencji (bez noclegu) 

Do 30 marca  2016 Do 10 maja 2016 

uczestnicy konferencji  200 zł 250 zł 

doktoranci i studenci   150 zł 200 zł 

 



Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A  

48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 

Dla zagranicznych gości: 

SWIFT: RCBWPLPW 

IBAN: PL 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko wraz z dopiskiem: konferencja profilaktyka 

2016 

Kolejny komunikat  przesłany zostanie  w terminie do 15 kwietnia  2016 roku  

Wszelkie  pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: sakowicz@ujk.edu.pl i tel. 

606-719-120. 

 

Komitet organizacyjny:  

Przewodniczący: dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK; dr Krzysztof Gąsior 

Sekretarz organizacyjny:  mgr Katarzyna Potaczała-Perz; mgr Wioletta Szumilas-Praszek                                           

Doktoranci:                                                                                                                                                                                                   

mgr Magdalena Kalista-Jasiak         

mgr Justyna Klamka                                                                                                                               

Studenci:                                                                                                                                                                    

1. Martyna Bilska   

2. Iwona Boryka  

3. Krzysztof Kwaśniewski     

4. Paweł Latała  

 

 
Termin zgłoszeń upływa z dniem 20. 04. 2016 roku.  
W karcie zgłoszeniowej prosimy o zdeklarowanie formy udziału w Konferencji. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji. 

 

                                                             z wyrazami szacunku                             

            Sekretarz:                                                            Przewodniczący:  

Mgr Katarzyna Potaczała-Perz                              Dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK              
Mgr Wioletta Szumilas-Praszek                            Dr Krzysztof Gąsior



Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

Ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce  
Tel. 041/349-67-46 
Kom.: 606-719-120 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W MI ĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI:  

„Wi ęź i pokój w rodzinie i społeczeństwie” 

12-13 maja 2016 roku  

NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………………………………… 

Tytuł naukowy  ………………………….. 

Uczenia/miejsce pracy …………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Uczestnictwo w Konferencji* 

Uczestnictwo czynne:   referat   plakat  prezentacja*  

Temat wystąpienia:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Przygotowane referaty w formie elektronicznej należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 
12. 05. 2016 roku na adres sakowicz@ujk.edu.pl do Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
UJK. Materiały z tegorocznej Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, chcielibyśmy wydać 
jeszcze w tym roku. Manuskrypt wystąpienia powinien być przygotowany z bezwzględnym 
zachowaniem załączonych poniżej wskazówek. 
 
Zgłoszenia udziału w Konferencji również prosimy kierować na powyższy adres lub mail.  
Prosimy o rezerwację noclegu i posiłków*: 

12 maja  obiad  uroczysta kolacja 
12 maja  obiad 
12/13 maja  nocleg (możliwość rezerwacji bez pokrywania kosztów noclegu) 
12/13 maja  nocleg (możliwość rezerwacji bez pokrywania kosztów noclegu) 
 
Udział w Konferencji i wyżywienie będą bezpłatne. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegów.  
 
Kontakt:  
dr hab. Tadeusz Sakowicz (konferencja): tel. 606-719-120; mail: sakowicz@ujk.edu.pl 
 

Informacje o konferencji będzie można uzyskać na stronie internetowej 
Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji: 

scpie@profilaktyka.com 
*właściwe podkreślić, brak podkreślenia oznacza brak zgłoszenia lub rezerwacji

   

 

 



Wskazówki do opracowania tekstów: 

 

Objętość pracy nie może przekraczać 12 stron formatu A4. Należy korzystać z edytora 
Microsoft Word, tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman (CE), wielkość 12 
punktów z odstępem 1,5 między wierszami i marginesami 2,5 cm, około 30 wierszy na 
stronie i 60 znaków w wierszu. 

 
Cytaty należy pisać kursywą. Proszę nie stosować pogrubień. Akapity należy zaznaczyć 

wyraźnymi wcięciami (tabulatorem). Cyfry używane na początku zdania proszę pisać 
słownie. 

 
Tabele, ryciny proszę wykonywać w znanych formatach (np. .pdf, .txt, .doc). 
 
Przypisy należy umieścić na dole strony według wzoru: 
J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2003. 
Tamże, s. 10. 
Jeśli ta pozycja pojawia się później w przypisie wówczas: 
J. Podracki, Słownik… 
 
Na końcu artykułu należy umieścić bibliografi ę: 
- alfabetycznie według nazwisk 
- tytuł, red. lub oprac. 
np.: Podracki J., Słownik skrótów i skrótowców, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003. 
Słownik skrótów i skrótowców, oprac. J. Podracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003. 
- na końcu i po każdym opisie (w bibliografii) dajemy kropkę; 
- w: (bez nawiasu [w:], małe) i przed w: nie stawiamy przecinka; 
- tytuł  książki czy artykułu, działu (rozdziału), cyklu (np. Barwy epok), filmu oznaczamy 

kursywą; 
- tytuły czasopism: podajemy w cudzysłowie (np. „Problemy Alkoholizmu”). 
 
Wszystkie materiały przedstawione do druku będą recenzowane. Redakcja zastrzega 

sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach. 
 


