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Konferencje organizowane 
na Wydziale Humanistycznym AGH

„Problemy spo eczne Ma opolski i ich instytucjonalne wymiary. 
Refl eksje teoretyczne i praktyczne rozwi zania”

8–9 grudnia 2011 r., Kraków

W imieniu Oddzia u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytutu 
Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz innych instytucji wspieraj cych i part-
nerskich, zapraszamy do udzia u w konferencji pt. „Problemy spo eczne Ma opolski i ich 
instytucjonalne wymiary. Refl eksje teoretyczne i praktyczne rozwi zania”, która odb dzie
si  w dniach 8–9 grudnia 2011 r. w Krakowie. 
Konferencja b dzie okazj  do dyskusji nad najwa niejszymi przeszkodami w rozwoju 
województwa ma opolskiego zarówno w wymiarze systemowym, jak i mezo- i mikro-
spo ecznym. Celem konferencji jest przede wszystkim spojrzenie na problemy spo eczne
z perspektywy praxis – zarówno z punktu widzenia badaczy akademickich i ich teoretycz-
nych ustale , jak i punktu widzenia praktyków na co dzie  poszukuj cych najefektywniej-
szych rozwi za  wybranych problemów.
Udzia  w konferencji jest bezp atny. Prosimy o rejestrowanie si  i przesy anie abstraktów 
przez stron  internetow : www.pts-krakow.pl/rejestracja do 20 pa dziernika 2011 r.

„Kulturowe aspekty zmys owej sfery cz owieka”
25–26 listopada 2011 r., Kraków

Zmys y pozwalaj  poznawa wiat, porozumiewa  si , odbiera  bod ce z otoczenia, 
sprawnie funkcjonowa  w yciu codziennym. Pojawia si  jednak pytanie, na ile nasz odbiór 
wiata za pomoc  zmys ów warunkowany jest biologi , a na ile kultur ? Czy w kontek cie

bada  nad zmys ow  sfer  cz owieka mo emy mówi  o wyra nym napi ciu mi dzy tymi 
dwoma obszarami? Czy ludzie zdaj  sobie spraw  z tego, e zmys owe postrzeganie wiata
mo e by  determinowane kulturowo? W jakich dziedzinach ycia owa dychotomia jest 
najlepiej widoczna?
Konferencja obejmuje spektrum zagadnie  zwi zanych ze zmys ami  i zmys owo ci .
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, skierowana jest do studentów  i doktorantów 
reprezentuj cych nauki spo eczne, humanistyczne i przyrodnicze.
Op ata konferencyjna wynosi 70 z  dla studentów i 100 z  dla doktorantów. Termin 
nadsy ania abstraktów poprzez formularz zg oszeniowy up ywa 30 wrze nia 2011.


