
 
 

KOMUNIKAT 1 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli 

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu 
Holy Cross College, Notre Dame, Indiana, USA 

 
mają zaszczyt zaprosić na: 

 

VI Międzynarodową Konferencję Naukową 

STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA,  
pod hasłem: 

„Rodzina i Społeczeństwo”, 
 

która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 roku, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli 

ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola 
 

Założenia konferencji:  
Hasło tegorocznej, VI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Styl i jakość życia 

współczesnego człowieka” to: „Rodzina i Społeczeństwo”. 
Problematyka nie została podjęta przypadkowo. Rodzina stanowi ostoję społeczeństw, plasuje się na 

wysokim miejscu w hierarchii wartości w wielu z nich. Rodzina jako najmniejsza wspólnota  
w społeczeństwie, ponosi odpowiedzialność za rozwój i wychowanie młodego pokolenia. Jednak rodzina nie 
jest strukturą w pełni autonomiczną, jest ona zależna od społeczeństwa. Z kolei kondycja rodziny 
odzwierciedla przemiany zachodzące w społeczeństwie.  

Społeczeństwo, państwo i jego instytucje muszą stać na straży praw i obowiązków rodziny. 
Zasadnym wydaje się stwierdzenie zależności, jaka występuje między rodziną a społeczeństwem: nie ma 
społeczeństwa bez rodziny, od kondycji społeczeństwa zależy kondycja rodziny.  

Interdyscyplinarne spojrzenie na strukturę i funkcjonowanie, a także przemiany i problemy 
współczesnej rodziny oraz perspektywy jakie przed nią stoją, stanowi zasadniczy wątek do otwartej 
dyskusji uczestników konferencji. 
 
Obszary dyskusji: 
Definicja rodziny; Typy rodzin; Funkcje i zadania rodziny; Rodzina - historia i tradycja a współczesność; 
Rodzina a społeczeństwo; Wartości w rodzinie; Rodzina a religia; Rodzina a małżeństwo i rodzicielstwo; 
Dziecko w rodzinie; Rodzina a sytuacja bytowa; Zdrowie rodziny; Rodzina a kultura; Rodzina a prawo; 
Rodzina a czas wolny-praca; Polityka a rodzina; Wsparcie i pomoc rodzinie; Problemy rodziny. 
 
Informacje organizacyjne 
Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim (250-500 słów) należy 
przesłać do dnia 25 kwietnia 2018 roku na adres: jdaszykowska@kul.lublin.pl Przewidywany czas 
wystąpienia w sesji plenarnej to 20 min., natomiast na prezentację referatu w sekcjach przewidziano 10 
min. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, natomiast nie przewidują wydania materiałów 
pokonferencyjnych w postaci publikacji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Pobyt, wyżywienie, noclegi – 
uczestnicy opłacają w ramach własnych środków. 
Komunikat 2 zostanie do Państwa przesłany w marcu b.r. 

Zapraszamy do udziału w konferencji! 
 

Organizatorzy 

mailto:jdaszykowska@kul.lublin.pl

