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Розпад Радянського Союзу спровокував зміни, які призвели до відновлення незалежності
колишніх республік. Країни соціалістичного таборустали на шлях соціокультурної, політичної та
економічної трансформації. Наслідки цього процесу дуже різноманітні та складні. Деякі країни, такі як
Польща, інтегруються із західними структурами та вважаються прикладом трансформаційного
успіху. Україна, на яку сильно вплинула Росія, пішла іншим шляхом. Спроби змінити курс на
прозахідний закінчилися військовим конфліктом з Росією та анексією Криму. Сьогодні важко
прогнозувати, в якому напрямку відбуватимуться трансформація та модернізація в обох країнах. У
Польщі в 2015 році та в Україні у 2014 році відбулися політичні зміни. Крах політичних сил спричинив
докорінні соціальні, економічні та культурні трансформації. Політичні процеси, які донедавна
здавалися схематичними та передбачуваними, зараз стають непередбачуваними навіть у
короткостроковій перспективі. Економічна, політична та соціальна нестабільність у будь-якому разі є
серйозною та порушує почуття безпеки у багатьох сферах життя. Ризики чи загрози, які постійно
зазнають трансформації, піддаючись впливу глобалізації, дуже помітні в просторі обох країн.

Відповідь суспільств на мінімізацію загроз - це критика політичних сил, які сприймаються як винуватці
ризику, підтримка політичних партій, які можуть мінімізувати ці ризики, ескапізм, пов'язаний з
відходом у приватну сферу або еміграція, що особливо очевидно в Україні. Як в академічних
дискурсах, так і в публічних дебатах концепція "консолідації" все більше поступається місцем
"деконсолідації", а ліберальна демократія стикається з неліберальною версією.Історія не
закінчилася, і сьогодні, аналізуючи зміни, що відбуваються в обох країнах, важко передбачити, в
якому їх подальший напрямок, яку форму вони приймуть і які наслідки матимуть для Центральної та
Східної Європи. Варто також підкреслити, що сьогодні обидві країни мають набагато більше
спільного, ніж у минулому. Польща стала бенефіціаром соціальної кризи в Україні. Масова освітня та
економічна еміграція з України до Польщі ставить обидві країни перед серйозними соціальними,
економічними, культурними, етичними та політичними викликами.
Організована конференція має на меті діагностувати та описати сучасні виклики, проблеми
та загрози, які виникають у громадян Польщі та України. До таких питань відносяться:
Міграція;
Ринок праці;
Освіта;
Соціальна нерівність та соціальні конфлікти;
Моральний стан;
Релігійність;
Трансформаційні та поствоєнні травми;
Демографія та структура населення;
ЗМІ та засоби масової комунікації;
Соціальна інтеграція іммігрантів;
Жінки громадянського суспільства;
Стан громадянського суспільства;
Криза керівництва та політичного представництва;
Національна ідентичність у місці зустрічі культур, включаючи етноцентризм,
націоналізм, ксенофобію;
 Консолідація та деконсолідація демократії;
 Радикалізація поглядів;
 Популізм і демагогія.















Згадані тематичні сфери не вичерпують усього спектру соціальних проблем, що стоять перед
обома суспільствами. Ми сподіваємося, що завдяки Вашим доповідям ми доповнимо перелік
проблем, які слід врахуватита піддати систематичному та глибокому науково-дослідному аналізу.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ:
Осіб, зацікавленихвучастіуконференції, просимо
зареєструватися до 31.12.2019 р.за допомогою
гугл-форми: https://docs.google.com/forms/d/1FSsyYtOHOqNoTWPKILWzbe7c4d2T2sOxyaQEs7Tls/viewform?ts=5dd24825&edit_requested=true
https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/

Дедлайни:
• до 31.12.2019 р. -реєстраціязаявки із заголовком статті та короткою анотацією;
• до 15.01.2020 р. – інформування аплікантів про включення поданих тем доповідей;
• до 30.01.2020 р. –оплата організаційного внеску за участь у конференції у формі переказу
на рахунок;
• до 10.02.2020 р. - розсилка учасникам програми конференції.
Організаційний внесок за участь у роботі конференції:
• Оплата за за участь у конференції для польських учасників - 350 злотих
• ДЛЯ ДОКТОРАНТІВ - 150 злотих
• ДЛЯ УЧАСНИКІВ УКРАЇНИ ТА БЕЛОРУСІ - 150 злотих (35 € )
Просимо зважати на те, що нижча вартість oргвнеску для українських та білоруських
учасників є лише за умови їх приналежності до установ з цих країн. Якщо вони працюють в
інших країнах, сума оргвнеску становить 350 злотих.
Нижче наводяться номери банківських рахунків для переказу плати за конференції. Будь
ласка, введіть "ім'я та прізвище + DK-112" у призначенніпереказу.
Для безготівкових розрахунків ми надаємо базовий номер університету: PEKAO S.A. 71
1240 4722 1111 0000 4852 4687.
Для безготівкових розрахунків (іноземний переказ) ми надаємо номер рахунку: PEKAO
S.A. IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, код SWIFT: PKOPPLPW.
В рамках оплати організаційного внеску ми надаємо харчування, забезпечуємо брейк-каву та
опублікуємо матеріали конференції.Ми також пропонуємо допомогу в пошуку житла на час
проведення конференції.
Матеріали конференції будуть опубліковані після позитивних відгуків у колективній науковій
монографії, виданій Видавництвом Педагогічного університету, яка є у списку публікацій
Міністерства науки та вищої освіти.
Робочі мови конференції:
польська, українська та російська.
КОНТАКТ З ОРГАНІЗАТОРАМИ:
За додатковою інформацією звертайтеся до голови оргкомітету Матеуша Каміонки.
Е-mail: mattkamionka@gmail.com,
tel. +48 506919441
Facebook:www.facebook.com/mateusz.kamionka.9

