
 

Pierwszy cyrkularz 

Zaproszenie  

do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Wartości 

w życiu publicznym – Values in public life, która odbędzie się w dniach 27-28 

września 2018 r. w Limanowej 

 

Szanowni Państwo 

Katedra Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej Akademii Ignatianum w Krakowie, 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk                 

w Warszawie, Towarzystwo Naukowe Educare w Pułtusku, Starostwo Powiatowe          

w Limanowej oraz Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej mają 

przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej pt. Wartości w życiu publicznym – Values in public life, która odbędzie się           

w dniach 27-28 września 2018 r. w Limanowej. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

Uczestnicy pokrywają koszty swojego pobytu. 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych podejmowaną 

problematyką. 

Pierwszy dzień Konferencji poświęcony będzie wartościom patriotycznym, drugi dzień 

obejmie tematykę wartości szeroko rozumianą w aspekcie społeczno-kulturowym. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż wartości poprzez swoje funkcje nadają naszemu życiu zarówno na poziomie 

personalnym jak i społecznym odpowiedniego wymiaru, proponowana problematyka 

Konferencji wydaje się uniwersalna. Jej aspekt teoretyczno-praktyczny wpisuje się w toczące 

się dyskursy na temat życia społeczno-moralnego i kulturowego w Polsce i zagranicą. 

Liczymy na Państwa obecność, która zaszczyci naszą Konferencję i pozwoli też Państwu 

delektować się pięknem Ziemi Limanowskiej, bogatej w tradycje regionalno-narodowe. 

 

 



 

 

 

 

Zgłoszenia do udziału w Konferencji w języku polskim prosimy kierować na adres e-

mail: mariaszymanska59@gmail.com do dnia 10 sierpnia 2018 r. 

Zgłoszenia do udziału w Konferencji w języku angielskim prosimy kierować na adres e-

mail: joannapopielskag@gmail.com do dnia 10 sierpnia 2018 r. 

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji: 

 Tytuł, imię i nazwisko, afiliację 

  Adres do kontaktu  

 Abstrakt zawierający: tytuł i cel wystąpienia, opis najważniejszych zagadnień do 200 

słów 

 Zapotrzebowanie techniczne (sprzęt) do wystąpienia 

 

dr Maria Szymańska 

Akademii Ignatianum w Krakowie 

dr Joanna Popielska-Grzybowska 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych  

Polskiej Akademii Nauk, Warszawa              
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