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W dniach 14-15 kwietnia 2015 roku w Brnie odbyła się
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne
i indywidualne”. Głównym organizatorem był Institut
Mezioborových Studií w Brnie, zaś współorganizatorem Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta oraz Katedra Pedagogiki Społecznej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Komitet Organizacyjny konferencji tworzyli: mgr
Silvia Neslušanová, dr. Miroslav Bargel, dr Malgorzata Kamińska, zaś w skład Komitetu Naukowego weszli profesorowie z Polski, Czech i Słowacji, m.in.:
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, prof. PhDr. Jolana Hroncová, prof. dr hab. Ewa Jarosz, prof. zw. dr hab. Marek
Konopczyński, prof. PhDr. Blahoslav Kraus, prof. zw.
dr hab. Krystyna Marzec-Holka, prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. zw. dr hab. Anna Nowak, prof.
zw. dr hab. Tadeusz Pilch, prof. zw. dr hab. Ewa Syrek
i in. Językami obowiązującymi na konferencji były:
czeski, słowacki i polski. Podczas rozmów można
było korzystać z symultanicznego tłumaczenia czesko-polskiego.
Celem VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej,
z cyklu Pedagogika Społeczna w Europie Środkowej,
miał być przede wszystkim dalszy rozwój wielowymiarowej współpracy międzynarodowej pomiędzy
pedagogami społecznymi Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Polski. Podstawową ideą naukowego spotkania pedagogów społecznych była wymiana myśli
i doświadczeń naukowo-badawczych oraz rozwiązań
praktycznych obejmujących zróżnicowaną tematycznie problematykę z zakresu pedagogiki społecznej.
Konferencja rozpoczęła się 14 kwietnia 2015 roku
o godzinie 9.00. Po krótkim powitaniu przez organizatorów rozpoczęły się obrady plenarne prowadzone
przez prof. dr hab. Ewę Syrek, prof. zw. dr hab. Tade-

usza Pilcha, prof. dr hab. Jerzego Modrzewskiego, prof.
zw. dr hab. Wiesława Theissa, prof. PhDr. Ingrid Emmerovą prof. PhDr. Jolanę Hroncovą. Sesje plenarne
odbywały się z udziałem znamienitych gości, tj.: doc.
PhDr. Miloslava Jůzla, prof. zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego, prof. PhDr. Blahoslava Krausa, prof. zw.
dr hab. Krystyny Marzec-Holki, doc. PhDr. Miriam
Niklovej, PhDr. Petera Papšo, prof. dr hab. Mirosława
Sobeckiego. Tematyka wystąpień koncentrowała się
wokół współczesnych wielowymiarowych zagrożeń
analizowanych w pryzmacie społeczno-kulturowym
i wychowawczym, w kontekstach ogólnospołecznych,
środowiskowych, grupowych, instytucjonalnych i indywidualnych. Zagadnienia będące przedmiotem
zainteresowania konferencji analizowane były pod
kątem diagnozy społecznej oraz możliwości działań
pomocowych na różnych poziomach życia społecznego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów. Uczestnicy konferencji poddawali analizom rozmiary zagrożeń w perspektywie globalnej i lokalnej,
przedstawiali możliwości, ich ograniczenia i proponowali rozwiązania pomocowe mając na uwadze prakseologiczną funkcję pedagogiki społecznej.
Po przerwie obiadowej prace zostały wznowione
w trzech sekcjach tematycznych. Pierwszy sekcja: Zagrożenia społeczne prowadzona przez prof. zw. dr hab.
Tadeusza Pilcha, prof. dr hab. Ewę Jarosz, prof. dr hab.
Mirosława Sobeckiego dotyczyła różnorodnych zagrożeń na tle intensywnych procesów społecznych, kulturowych ekonomicznych i technologicznych, będących
zarówno przyczynkiem postępu gospodarczego i cywilizacyjnego, ale jednocześnie pobudzającym mechanizmy i zjawiska niosące za sobą degradację społeczną, kulturową i ekonomiczną.
Kolejny panel Zagrożenia instytucjonalne poprowadzony został przez doc. PhDr. Miloslava Jůzla, prof.
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zw. dr hab. Marka Konopczyńskiego i prof. zw. dr hab.
Barbarę Smolińską - Theiss. Praca w sekcji dotyczyła głównie zagrożeń instytucjonalnych, związanych
z różnymi zjawiskami zachodzącymi w instytucjach
zajmujących się edukacją, wychowaniem, pomocą
i opieką, wspomaganiem rozwoju człowieka w perspektywie biodromalnej oraz działalnością korekcyjną czy rehabilitacją, w tym resocjalizacją i penitencjarystyką, z uwzględnieniem probacji oraz mediacji,
a także interwencją kryzysową, wolontariatem, działalnością dobroczynną (charytatywną i filantropijną).
Zaś sekcję trzecią Zagrożenia indywidualne poprowadzili prof. dr hab. Ewa Syrek, prof. dr hab. Jerzy Modrzewski oraz prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka.
Prelegenci sekcji swoje wystąpienia koncentrowali
wokół indywidualnych konsekwencji zagrożeń społecznych wpływających na jakość życia jednostek oraz
możliwości działań profilaktycznych i pomocowych.
Przedmiotem zainteresowania uczestników były różnego rodzaju zagrożenia związane z zaspokojeniem
potrzeb, zachowania agresywne, uzależnienia, choroby cywilizacyjne, depresja i in.
Prace w sekcjach zakończyło spotkanie członków Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN
pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Tadeusza Pilcha. Na spotkaniu omawiano kwestie organizacyjne
związane z funkcjonowaniem Zespołu i dyskutowa-

no na temat jego przyszłości i ewentualnych zmian
w strukturze.
W sesjach naukowych uczestniczyło około 150
osób, badaczy reprezentujących różne ośrodki akademickie z Polski (Białystok, Biała Podlaska, Cieszyn,
Katowice, Opole, Toruń, Poznań, Kraków, Łódź, Zielona Góra, Szczecin, Olsztyn) oraz z zagranicy – z Czech
(Brno) i Słowacji (Banska Bystrica, Bratislava, Trnava,
Presov). Reprezentantami Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej na konferencji w Brnie byli:
dr Beata Wołosiuk, dr Marzena Ruszkowska, dr Sebastian Sobczuk, mgr Karol Sudewicz.
Spotkania naukowe oraz uroczysta kolacja z muzyką regionalną przygotowane przez organizatorów
stworzyły okazję do integracji środowiska pedagogów społecznych będących przedstawicielami różnych
środowisk akademickich z Polski, z Czech i ze Słowacji.
Tematyka konferencji pozwoliła dostrzec i zrozumieć
aktualne wyzwania wynikające z nowych zjawisk i zaburzeń społecznych, zagrożeń związanych z funkcjonowaniem instytucji oświatowych, wychowawczych,
opiekuńczych w których obowiązują określone reguły
nie koniecznie zgodne z akceptowanymi społecznie
i kulturowo normami, obyczajami, wartościami. Była
też próbą pokazania jak poszczególne, współczesne
jednostki odnajdują się w tym świecie, jak sobie radzą,
jak mogą pokonywać trudności i jak im przeciwdziałać.
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