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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej konferencji naukowej „Społeczności 

lokalne wobec wyzwań współczesności”. Tym razem kluczowym problemem spotkania 

zamierzamy uczynić innowacje społeczne, ich powstawanie i dyfuzję w społecznościach 

lokalnych oraz funkcjonowanie instytucji lokalnych. Podtrzymując założenie o znaczeniu 

perspektywy mezospołecznej w badaniu społeczeństwa, zamierzamy kontynuować ogląd 

problematyki społeczności lokalnych z perspektywy nauk społecznych i analizować 

zachodzące w nich zmiany.  

Nie chcemy ograniczać pomysłów twórczych autorów. Sugerujemy jednakże, aby tematy 

wystąpień (w miarę możliwości) koncentrowały się wokół następujących zagadnień: 

 

1. Nowe problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad społecznościami lokalnymi. 

2. Innowacje społeczne jako nowe wyzwania dla społeczności lokalnych - przykłady, 

sukcesy i porażki. 

3. Lokalne rynki pracy – innowacje, mobilność i współpraca międzysektorowa.    

4. Stare i nowe instytucje lokalne: współpraca i konflikty.  

5. Nowa perspektywa zarządzania obszarami miejskimi - Multi-Level Governance. 

6. Samorząd lokalny i lokalne inicjatywy samorządowe.  

 

 

Podczas obrad będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania: 

 jakie znaczenie mają innowacje społeczne w procesach rozwoju lokalnego; 

 jakie innowacje są przejmowane i wykorzystywane przez społeczności lokalne; jakich 

sfer życia społecznego dotyczą; 

 jak pod wpływem innowacji społecznych zmieniają się lokalne instytucje; 

 czy prowadzi to do tworzenia lokalnych sieci współpracy i lepszego wykorzystania 

lokalnego potencjału społecznego? 

  

Pragniemy, aby konferencja stała się forum wymiany wiedzy, poglądów i opinii 

zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, którzy 

zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe  i integrują mieszkańców. 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień pod adres herudzinski_tomasz@o2.pl lub 

p.swacha@gmail.com, w terminie do 10 kwietnia 2017 r., objętość do 300 słów.  

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł i wydanie recenzowanej monografii 

naukowej, zawierającej referaty konferencyjne. Szczegółowe informacje podamy w 

następnym terminie.  

 

Zapraszamy do uczestnictwa  i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.  

 

          Organizatorzy 
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