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Instytut Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie od kilku lat jest głównym organi-
zatorem międzynarodowej konferencji naukowej w regionie środkowoeuropejskim, 
której zasadniczym celem jest wymiana doświadczeń z teorii i praktyki pedagogiki 
społecznej. Tegoroczna konferencja na temat Dylematy pedagogiki społecznej w postmo-
dernistycznym świecie organizowana była we współpracy z Katedrą Pedagogiki Społecz-
nej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Wyższą Szkołą Nauk 
Społecznych w Warszawie – Pedagogium oraz Wydziałem Pedagogicznym Uniwer-
sytetu w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). W konferencji uczestniczyły osoby głównie 
z Polski, Czech i Słowacji

W części plenarnej głos zabrał na wstępie, jak co roku, gospodarz spotkania – Ing. 
Miroslav Bargel – dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie. Wśród 
licznych interesujących wystąpień plenarnych prof. dr hab. Pavel Mühlpalpachr, wy-
głosił referat, którego tytuł – Dylematy pedagogiki społecznej – ściśle korespondował 
z tematem konferencji i był swoistym wprowadzeniem do zagadnienia. W tej części 
spotkania głos zabrał m.in. prof. dr hab. Tadeusz Pilch, który wygłosił referat Januso-
we oblicze przemian społecznych i prof. dr hab. Marek Konopczyński, który zaprezento-
wał temat Quo vadis resocjalizacjo? Nie zabrakło również wypowiedzi przedstawiciela 
Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej.

Druga część konferencji to obrady w sekcjach. Sekcji pierwszej przewodniczyła 
prof. dr hab. Ewa Syrek z Uniwersytetu Śląskiego, a tematyka dotyczyła diagnozy 
problemów współczesnej rodziny, instytucjonalnych form wsparcia i pomocy w sytu-
acjach kryzysowych oraz polityki prorodzinnej w Polsce, Czechach i Słowacji. Wśród 
licznych wystąpień dr Małgorzata Porąbaniec omówiła rolę pracownika socjalnego 
w zabezpieczeniu pomocy socjalnej rodzinie, prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik klimat 
dla rozwoju kreatywności dziecka w rodzinie. Trudny temat – dotyczący wsparcia 
rodziny w terminalnej opiece chorych – poruszyła mgr Ilona Kuźmicz, prezentując 
działalność Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Tematyka sekcji drugiej, której przewodniczył prof. dr hab. Mikołaj Winiar-
ski, traktowała o społeczno-pedagogicznych problemach w środowisku szkolnym, 
z uwzględnieniem programów prewencyjnych dotyczących patologii społecznych 
w tym środowisku. W tej sekcji m.in. dr Marek Banach z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie wygłosił referat o wciąż mało znanej profi laktyce FAS w środowi-
sku szkolnym. 



Sekcja trzecia podejmowała zagadnienia związane z partycypacją społeczną w śro-
dowiskach lokalnych, a w szczególności obejmujących tematykę inkluzji społecznej 
i prewencji dyskryminacji społecznej różnych grup i jednostek marginalizowanych, 
jak również uwarunkowań i uczestnictwa w życiu społecznym różnych grup spo-
łecznych, politycznych oraz jednostek w środowisku lokalnym. Sekcji przewodniczył 
prof. dr hab. Pavel Mühlpalpachr, który wygłosił referat: Od tradycji do współczesnych 
przemian – różne spojrzenia na środowisko. Prof. dr hab. Ewa Jarosz zaprezentowała te-
mat Uczestnictwo społeczne dzieci – idea i jej urzeczywistnianie. Z kolei prof. dr hab. Krysty-
na Marzec-Holka poruszyła zagadnienie likwidacji szkół wiejskich w środowiskach 
lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego (na podstawie przeprowadzonych 
badań empirycznych). 

Czwarta sekcja poświęcona była procesom resocjalizacyjnym, a przewodniczył jej 
prof. dr hab. Marek Konopczyński. W tym obszarze pedagogiki społecznej głos zabra-
li m. in. prof. dr hab. A. Nowak, który wygłosił referat pt. Dylematy i trudności kuratora 
sądowego do spraw rodzinnych, a dr Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz omówiła socjaliza-
cyjne konteksty agresywnych zachowań młodzieży. 

Różnorodność podejmowanej w czasie konferencji tematyki wzbogacono sekcją 
posterową.

Po zakończeniu wystąpień był czas na pytania do prelegentów, co w wielu przy-
padkach przeradzało się w interesującą i wieloaspektową dyskusję.

Jak co roku w pierwszym dniu konferencji odbyła się wieczorem uroczysta ko-
lacja, podczas której indywidualne rozmowy i wymiana opinii sprzyjają integracji 
środowisk naukowych z Polski, Czech i Słowacji.

W zakończeniu konferencji podczas przedstawiania sprawozdań przez poszcze-
gólnych przewodniczących sekcji, prof. dr hab. Ewa Syrek zwróciła uwagę na istotną 
kwestię, z punktu widzenia celu konferencji, iż tematy poruszane w czasie obrad nie 
kończyły się wraz z wygłoszeniem referatów, ale wracały wielokrotnie w rozmowach 
kuluarowych, a to oznacza, że omawiane kwestie były nie tylko interesujące, ale też 
prowokowały i inspirowały.
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