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IDEA KONFERENCJI 

Książka w życiu człowieka - w poszukiwaniu (u)traconej wartości. 

Perspektywa pedagogiki społecznej 

 

 

Świat, w którym żyjemy jest niezwykle dynamiczny, wydaje się, iż w wielu obszarach – 

konstruowany na bieżąco, tak, by pasował do wymagań ludzi i służył zaspokajaniu ich potrzeb. Ale w 

tym właśnie świecie pewne elementy/ zjawiska/ czynności, mające długą tradycję  

i niezaprzeczalną rangę, nigdy nie powinny tracić na wartości. Do nich należy kontakt z książką  

i dbałość o jej należyte miejsce i w społeczeństwie ogólnie, i w życiu każdej pojedynczej jednostki. 

Jest to szczególnie istotne dla pedagogów, którzy troszcząc się o rozwój człowieka, pielęgnują ideę 

uwrażliwiania go na słowa oraz przypisywania im odpowiedniej mocy.  

Helena Radlińska uważała, iż książka „(…) ochocza przenosicielka wartości, [która] dzieląc 

się swą treścią, wzbogaca innych bez zatraty siebie”  powinna być podstawowym narzędziem 

służącym i pracy zawodowej, i poznawaniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny 

element gwarantujący uczestnictwo w kulturze. Wątki czytelnicze mają zatem długą tradycję w 

polskiej pedagogice społecznej. Chcąc je przypomnieć, wskazać na ich ważność oraz zastanowić się 

nad aktualnym postrzeganiem istoty obcowania z literaturą, proponujemy Państwu udział w dyskusji, 

w ramach której poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: 

- kwestie czytelnictwa w przeszłości i obecnie (tradycja a współczesność); 

- społeczna, wychowawcza i poznawcza rola książki; 

- czytanie jako wartość; 

- odczytywanie znaczeń – odczytywanie kultury (szeroki zakres postrzegania czytelnictwa); 

- znaczenie książki w różnych fazach życia człowieka (dzieciństwo, młodość, dorosłość, starość); 

- udział podstawowych środowisk wychowawczych (w tym: rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, 

zakładu pracy, mass mediów) w promowaniu stałego kontaktu jednostki z tekstem literackim;  

- książka w edukacji; 

- rola bibliotek. 
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Podane kategorie tematyczne stanowią pewien punkt odniesienia. Ostateczny kształt programu 

ustalony zostanie w oparciu o propozycje zgłoszeń, nadesłane przez osoby zainteresowane udziałem 

w konferencji. 

 

 

Zgłoszenia: 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 1 czerwca 2016 roku drogą elektroniczną na adres: 

reading@amu.edu.pl 

 

 

Koszt: 

Opłatę w wysokości 480 zł należy uiścić do dnia 15 czerwca 2016 roku na konto bankowe UAM:   

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz  

cel subkonta /K00000572/.  

 

Publikacja: 

Teksty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: reading@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia  

23 listopada 2016 roku. 

Objętość tekstu nie powinna przekraczać 0,6 arkusza (ok. 24 tysięcy znaków). 

Tekst powinien być napisany w dokumencie Word, zgodnie z instrukcją Wydawnictwa UAM 

(przykładowe zapisy przypisów i bibliografii), zamieszczoną na stronie: 

http://www.press.amu.edu.pl/pl/dla-autorow.html 

Wystąpienia w formie artykułów naukowych zostaną – po uzyskania pozytywnych recenzji – 

opublikowane w pracy zbiorowej. 

 

 

 

 


