WENDELINARIA 2018
Lokalne aktywności, oddolne inicjatywy, spontaniczne działania
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji seminarium naukowego
„Wendelinaria 2018” w Rudzicy k/Bielska-Białej. Temat tegorocznego spotkania brzmi „Lokalne
aktywności, oddolne inicjatywy, spontaniczne działania”.
Interesuje nas analiza stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zaangażowania osób w życie
własnych lokalnych społeczności. Chcemy zdiagnozować te miejsca, w których „coś się dzieje” –
zarówno formalne, jak i nieformalne instytucje funkcjonujące w najbliższym otoczeniu człowieka.
Ciekawią nas lokalni animatorzy życia społecznego – działacze społeczni, artyści, członkowie
stowarzyszeń, kół, klubów czy organizacji religijnych. W roku wyborów samorządowych chcemy się
także przyjrzeć lokalnemu wymiarowi polityki – jej przejrzystości, komunikacji między władzą a
obywatelami czy sposobami prowadzenia kampanii wyborczych na lokalnym szczeblu.
Proponowana tematyka wystąpień (przykłady):
- lokalne stowarzyszenia i organizacje
- tożsamość lokalna i tożsamość regionalna
- formalni i nieformalni animatorzy życia lokalnej społeczności (miasta, ulicy, wsi)
- polityka samorządowa
- rozwój lokalny i regionalny
- liderzy lokalnych społeczności
- artyści i lokalni animatorzy kultury
- rola organizacji religijnych w aktywizowaniu społeczności lokalnych
- kluby sportowe jako miejsca tworzenia się wspólnoty
- święta, festyny i rocznice – czyli lokalne wymiary praktyk kulturowych.
Zapraszamy do aktywnego udziału w seminarium badaczy reprezentujących różne dyscypliny:
socjologów, kulturoznawców, etnologów, filozofów, politologów i pozostałych dziedzin nauk
społecznych i humanistycznych.
Seminarium odbędzie się w dn. 5 października 2018 r. (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy
(pow. bielski, woj. śląskie), ul. Klubowa 124.
Aktywne i bierne uczestnictwo w seminarium jest darmowe. Referentom oferujemy możliwość
darmowej publikacji wystąpień w pokonferencyjnym tomie, który ukaże się w drugiej połowie
2019 roku. W trakcie spotkania premierę będzie miała publikacja powstała na bazie ubiegłorocznego
spotkania pt. „Lokalne, niepozorne, niewidoczne. Na marginaliach społecznych światów” (TMR, 2018).
W dniu seminarium zapraszamy także wszystkich uczestników na obiad i przerwy kawowe z
tradycyjnym śląskim kołoczem. Osobom przyjeżdżającym środkami komunikacji publicznej oferujemy
transport z/i do Bielska-Białej.
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