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Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi
oraz

Zakład Stosunków Międzynarodowych
Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
zapraszają na konferencję naukową

Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym
w Łagowie Lubuskim w dniach 4-6.06.2018 r.
Celem konferencji jest wymiana rezultatów badań pomiędzy naukowcami zgłębiającymi
problematykę polityki wyznaniowej w perspektywie poznawczej nauk o polityce, nauk o polityce
publicznej, prawa, historii oraz innych dyscyplin naukowych. Konferencja jest jednocześnie kolejnym
elementem studiów realizowanych w Pracowni Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich wyniki były dotychczas publikowane
m.in. w czasopiśmie „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” oraz w serii wydawniczej
Politologia religii (Morpho).
Konferencja obejmie m.in. następujące zagadnienia:
– polityka wyznaniowa jako przedmiot badań politologii religii,
– konceptualizacja w obszarze polityki wyznaniowej i politologii religii,
– kwestie metodologiczne dotyczące polityki wyznaniowej i politologii religii,
– uwarunkowania i determinanty polityki wyznaniowej,
– polityka wyznaniowa: perspektywa formalno-prawna oraz anormatywna,
– problemy polityki wyznaniowej jako elementu polityki publicznej,
– polityka wyznaniowa w wymiarze instytucjonalnym i systemowym,
– modele państwa w relacji do spraw wyznaniowych,
– proces decyzyjny w odniesieniu do polityki wyznaniowej,
– mechanizmy szczegółowe w obszarze polityki wyznaniowej,
– polityka wyznaniowa w środowisku międzynarodowym,
– polityka wyznaniowa w realiach regionalnych i lokalnych,
– rola grup interesu w kreowaniu polityki wyznaniowej,
– znaczenie rekomendacji naukowych i eksperckich w kształtowaniu polityki wyznaniowej,
– polityka wyznaniowa w odniesieniu do mniejszości religijnych i wyznaniowych,
– polityka wyznaniowa: szczegółowe egzemplifikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 10.04.2018 r.
Termin dokonania opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł – do 10.05.2018 r. (obejmuje: dwa
noclegi 4/5, 5/6 czerwca, pełne wyżywienie, materiały konferencyjne)
Termin nadsyłania artykułów do publikacji – do 30.09.2018 r.
Liczba uczestników: 60
Obrady: plenarne (4 czerwca), panelowe (5-6 czerwca)
Miejsce konferencji: Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie, ul. Chrobrego 10, 66-220
Łagów, pow. świebodziński, woj. lubuskie (istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu 3/4
czerwca za dodatkową opłatą bezpośrednio w ośrodku www.lesnik.ta.pl +48 68 341 25 09)
GPS: 52.33390 N 15.29210 E
Odbiór uczestników z dworca PKP w Świebodzinie (po zgłoszeniu zapotrzebowania)
Opłaty konferencyjne prosimy dokonywać na numer konta :
Bank Millennium S.A.
85 1160 2202 0000 0002 8474 4132
z adnotacją: Konferencja POLITYKA WYZNANIOWA + imię i nazwisko
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:

politologiareligii@gmail.com

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji
Kierownik naukowy – dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Kierownik organizacyjny – dr Piotr Pochyły
Sekretarze – dr Beata Springer, dr Anna Ratke-Majewska
Członkowie Komitetu – dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ, dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ,
dr Weronika Górnicka, mgr Marta Hozakowska, mgr Wioletta Husar, mgr Martyna Masłowska,
mgr Daria Podedworna

