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We współczesnych czasach jesteśmy świadkami nieustannych przemian. Do-
konują się one w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym, 
modyfikując istniejący obraz postrzegania wartości rodzicielstwa i rodziny jako 
środowiska społecznego „stawania się”. Żyjemy w rzeczywistości, w której wizja 
człowieka jest niespójna i rozproszona. Przemiany te zachodzą także w najbar-
dziej naturalnym środowisku, wychowania w rodzinie. W szczególności doty-
czą one zmian w postrzeganiu tradycyjnego i zmieniającego się wciąż modelu 
pełnienia ról rodzicielskich i małżeńskich, tożsamości rodzicielstwa i rodziny 
rozumianej jako wspólnota naturalnego wrastania i wzrastania. Konsekwencje 
tych przemian dostrzegane są w przestrzeni społeczno-edukacyjnej, co ma także 
swoje odzwierciedlenie w obszarach prowadzonych przez naukowców badań. 
W obliczu tych zmian coraz częściej odczuwa się potrzebę (re)konstrukcji pojęć, 
których zmieniające się znaczenia okazują się istotne dla teorii i praktyki współ-
czesnych badań, skoncentrowanych nie tylko w obszarze pedagogiki rodziny, 
ale także historii i teorii wychowania, socjologii i filozofii wychowania oraz 
pedagogiki społecznej.
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W odpowiedzi na powyższe wyzwania Katedra Badań Nad Edukacją Es-
tetyczną na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy organizuje ogólnopolską konferencję naukową, której celem jest pod-
jęcie dyskusji nad interdyscyplinarną, wielowątkową problematyką rodziny i jej 
uwarunkowań społeczno-kulturowych; próba ukazania tradycji wychowania 
w rodzinie i współczesnej kondycji rodziny; zwrócenie uwagi na tendencje roz-
wojowe i kierunki ewentualnych przeobrażeń, szans i wyzwań, przed jakimi stoi 
współczesna rodzina.

Proponowane obszary tematyczne obejmują:
1. Rodzicielstwo i rodzina na przestrzeni dziejów.
2. Wymiary rodzicielstwa. Przemiany macierzyństwa i ojcostwa. Tradycja – 

współczesność – przyszłość.
3. (Nowe) rodzicielstwo. (Nowe) macierzyństwo i ojcostwo.
4. Relacje interpersonalne w rodzinie. Samotność i osamotnienie w rodzinie.
5. Rodzicielstwo i rodzina wobec sytuacji granicznych (rozwód, śmierć 

współmałżonka/partnera, dziecka). Dziecko wobec śmierci (rodzica, 
rodzeństwa).

6. Rodzinne uwarunkowania sytuacji trudnych w życiu dziecka (choroba, 
niepełnosprawność).

7. Jakość i style życia współczesnych rodzin.
8. Praca zawodowa – życie rodzinne. Trudności rozwojowe dzieci rodzi-

ców tzw. „wielkich karier”. Dziecko jako przeszkoda, „balast” w rozwoju 
zawodowym.

9. Wychowanie przez wartości i do wartości.
10. Rodzicielstwo i rodzina wobec estetyki przeżywanej codzienności (ujęcie 

aksjologiczne, kulturowe i artystyczne).
11. Rodzicielstwo i rodzina w kontekście zagrożeń jej funkcjonowania.
12. Formy wsparcia i pomocy rodzinie.
Organizatorzy konferencji są otwarci na wszystkie propozycje tematycznie 

wpisujące się w obszar problematyki konferencji. Do udziału w planowanym 
spotkaniu naukowym zapraszają naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych, którzy podejmują w swoich badaniach problematykę rodzicielstwa 
i rodziny, a także praktyków, którzy swoją pracę zawodową koncentrują wokół 
powyższych zagadnień. W dyskusji nad proponowanymi obszarami uczestnicy 
odwoływać się będą zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, 
jak również do praktyki edukacyjnej.


