
 

                                                                     

 

 

Katedra Biografistyki Pedagogicznej 

Instytutu Pedagogiki 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

zaprasza do udziału w 

 

III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej 

z serii: 

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki 

na temat: 

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii 

 

która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. 

Konferencja skierowana jest do: pedagogów, historyków, socjologów, 

psychologów, teologów, politologów i wszystkich, którzy zajmują się metodologią 

badań biograficznych i korzystają z różnych metod badawczych w biografistyce. 

 

 

 



Cele konferencji 

 

Badania biograficzne – opowiadanie o życiu bohaterów, wybitnych osób, które 

przyczyniły się do rozwoju nauki, kultury i sztuki, odcisnęły swoje piętno na dziejach świata, 

poszczególnych narodów, mniejszych społeczności (regionu, wioski, rodu, rodziny), ale także 

„zwykłych” ludzi – mają wiekową tradycję i ugruntowaną pozycję. Jednak w ostatnich latach 

są przedmiotem dyskusji metodologicznych, jak i prób poszukiwania ścieżek 

interdyscyplinarnej współpracy. 

Podczas planowanej konferencji pragniemy zaprosić do refleksji i dyskusji naukowej 

na temat ujęty w haśle: „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii”. Zaproszenie 

adresujemy do przedstawicieli różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Zależy 

nam na poznaniu dorobku badawczego, strategii i podejść teoretycznych stosowanych przez 

badaczy oraz sposobów wykorzystania metod badawczych w praktyce. 

Celem konferencji jest poznanie dorobku tych, którzy z pozycji odmiennych nauk 

badają biografie, wykorzystują te same typy źródeł, stosują zbliżone strategie, ale opisują to 

innym językiem. Pragniemy, aby spotkanie stało się forum wymiany doświadczeń tych, 

którzy zajmują się badaniem biografii. Chcielibyśmy, aby „młodzi” badacze mieli tu okazję 

przedstawić swoje odkrycia biograficzne i poznać tych, którzy zajmują się czymś podobnym 

lub prowadzą badania w tym samym nurcie, aby spotkanie było dla nich inspiracją do nowych 

poszukiwań i odkryć. 

Pragniemy także uwrażliwić badaczy na fakt, że bez względu na źródła i strategie 

analizy w badaniach biograficznych najważniejsze jest poznanie biografii, historii „innego” 

człowieka, które staje się dla wszystkich – zarówno badaczy, jak i badanych – inspiracją do 

poszukiwania dróg rozwoju, edukacji i przemiany życia. 

 

Obszary tematyczne konferencji 

 

I. Przedmiot: 

Biografie podmiotów edukacji 

Wzory osobowe 

Edukacyjne aspekty w biografii literackiej i naukowej 

Autobiografia 

Hagiografia 

Kaznodziejstwo 

Pedagogie zakonne 

Miejsca pamięci 

Etnobiografie 



[…] 

II. Źródła i opracowania: 

Wypowiedzi badanych 

Dokumenty osobiste 

Listy 

Pamiętniki, wspomnienia, zapiski, dzienniki, nekrologi, blogi 

Ikonografia (fotografie i portrety) jako źródła do biografii 

[…] 

III. Strategie, metody i techniki w badaniach biograficznych: 

Strategia jakościowa 

Strategia ilościowa 

Badania narracyjne 

Badania historyczne 

Monografia pedagogiczna 

Metoda indywidualnych przypadków 

Sondaż 

Wywiad 

Analiza dokumentów 

Obserwacja 

[…] 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji 

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL (przewodniczący) 

mgr Elżbieta Krzewska, mgr Edmund Kuryluk (sekretarz konferencji), dr Małgorzata Łobacz 

 

Serdecznie zapraszamy! 


