Wydział Nauk Społecznych
Instytut Politologii

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Polki Obywatelki dawniej i dziś”
9 listopad 2018r.
28. listopada 2018r. przypada setna rocznica uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce. Z
tej okazji zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. Polki Obywatelki
dawniej i dziś. Uczestniczki i uczestnicy konferencji będą poszukiwali odpowiedzi na
następujące pytania:
W jaki sposób aktywność w sferze społecznej i politycznej naszych prababek, babek
i matek kształtowała polską przestrzeń publiczną?
Jak Polki korzystają z praw wyborczych?
W jaki sposób kobiety będą korzystać z praw wyborczych w następnym stuleciu?
Proponujemy żeby przedmiotem naszych obrad były zagadnienia z zakresu:
 zachowań politycznych,
 komunikacji politycznej,
 teorii polityki,
 historii myśli politycznej,
 ruchów społecznych,
 metod badawczych.
Sądzimy, że niezwykle ważne jest pokazywanie powiązań między różnymi dziedzinami
nauki stąd zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych badaczy i badaczki.
Przewidujemy publikację artykułów w czasopiśmie punktowanym.
Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na
stronie internetowej Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii; 80309 Gdańsk, ul Bażyńskiego 4, tel. 58 523 41 41
Data i czas wydarzenia: 09.11.2018, godz. 09:00 - 20:00
Organizator: Instytut Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
KALENDARIUM:
Rejestracja udziału za pomocą formularza – do 31 października 2018 r.

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
tel. +48 523 41 41, e-mail: b.kijewska@ug.edu.pl

Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 5 listopada 2018 r. na numer konta:
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 w tytule płatności proszę podać (wytłuszczone):
Imię i Nazwisko uczestnika oraz subkonto K704-18
Opłata konferencyjna:
Pracownicy naukowi: 200 zł
Doktoranci: 100 zł
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.
Przesłanie pełnych tekstów artykułów drogą elektroniczną do 31 grudnia 2018 r. na
adres:b.kijewwska@ug.edu.pl
Tekst należy sformatować zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego –
https://wyd.ug.edu.pl/dla_autorow/poradnik_autora
Uczestnicy wygłaszający referaty otrzymają Certyfikaty uczestnictwa.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego raz jeszcze serdecznie zapraszamy do nadsyłania
zgłoszeń.
Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny:
prof. zw. dr hab. Ewa Graczyk
dr hab. Sylwia Mrozowska
dr Barbara Kijewska (sekretarz konferencji) b.kijewska@ug.edu.pl
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