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Katedra Pedagogiki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz
Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR”

zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
z cyklu: Pedagogika rodziny w teorii i praktyce

pt. Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby
Lublin 15 marca 2016 r.

Zachęcamy Szanownych Państwa do podjęcia w ramach konferencji wspólnego namysłu
nad sytuacją rodziny w obliczu doświadczenia śmierci bliskiej osoby. Tak wyznaczona
problematyka implikuje wiele złożonych i zróżnicowanych zagadnień dotyczących życia rodziny
i jej członków oraz przeżyć i zmian dokonujących się w ich funkcjonowaniu w sytuacji traumy.
W tym obszarze ważne też jest podjęcie dyskusji nad kierunkami pomocy i rodzajami
udzielanego wsparcia rodzinie i jej członkom, co oznacza również dbałość o profesjonalne
przygotowanie osób współpracujących z rodziną.
Są to zagadnienia istotne z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogiki rodziny,
ale niewątpliwie mają charakter interdyscyplinarny. W związku z tym do wspólnych debat
zapraszamy nie tylko pedagogów, lecz także psychologów, badaczy społecznych, filozofów,
teologów, lekarzy, terapeutów, duszpasterzy, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich
zainteresowanych tą problematyką.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Doświadczenie straty bliskiej osoby
2. Przygotowanie do śmierci w sytuacji choroby terminalnej
3. Samobójcza śmierć w rodzinie
4. Żałoba w rodzinie
5. Śmierć jako element ludzkiego życia w aspektach wychowawczych
6. Formy i kierunki pomocy rodzinie w sytuacji straty bliskiej osoby
7. Doświadczenie straty bliskiej osoby jako przedmiot poznania w pedagogice (tanatopedagogika)

Komitet naukowy
dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK
prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel, UO
dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Marian Nowak, KUL
dr hab. Danuta Opozda, KUL

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Danuta Opozda
dr hab. Barbara Kiereś
dr Magdalena Parzyszek
mgr Magdalena Leśniak - sekretarz konferencji
mgr Emilia Mulawa - sekretarz konferencji

Sekretarze konferencji:
mgr Patrycja Leśniak
mgr Justyna Marcinkowska
mgr Angelika Roczniak

Opłata konferencyjna:
opłata obejmuje przerwę kawową, obiad, materiały konferencyjne i publikację (po uzyskaniu
pozytywnej recenzji).
- uczestnictwo czynne* – 200 zł
- uczestnictwo czynne – studenci i doktoranci - 100 zł
- uczestnictwo bierne – 50 zł
* Uczestnictwo czynne obejmuje: wygłoszenie referatu w obradach lub udział w sesji plakatowej

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać na konto Fundacji Centrum Opieki nad Rodziną „COR”
nr 24 1600 1446 1841 6327 2000 0001 z dopiskiem „Opłata konferencyjna – strata bliskiego”.
Kartę zgłoszenia oraz tekst do publikacji prosimy przesłać na adres: stratabliskiego@gmail.com
m
Ważne terminy:
do 01.03.2016 – przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty konferencyjnej
do 08.03.2016 – ogłoszenie programu
do 15.04.2016 – przesłanie tekstu do publikacji (z obrad lub sesji plakatowej)

Kontakt z sekretariatem:
mgr Emilia Mulawa, Prezes Fundacji Centrum Opieki nad Rodziną „COR”: tel. 730 109 888,
fundacja.cor.lublin@gmail.com
mgr Patrycja Leśniak, sekretarz konferencji: tel. 721 278 555

