Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
oraz
Polskie Towarzystwo Historyczne O/Zielona Góra
zapraszają do wzięcia udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej
z cyklu Zielonogórskie spotkania z demografią pt.

SpołecznoSpołeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje
wydłuŜania Ŝycia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowoŜytnych
która odbędzie się 21-22 października 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

CELE KONFERENCJI
Głównym celem konferencji jest prezentacja, interpretacja oraz ocena przemian struktur i
procesów demograficznych w Europie Środkowej od XVIII w., ze szczególnym
uwzględnieniem procesów związanych z wydłużaniem się życia ludzkiego i ich znaczenia dla
gospodarki i społeczeństwa. Proces ten spowodował przede wszystkim wydłużenie czasu
trwania końcowej fazy życia, czyli starości. Problem ten jest dziś tym bardziej aktualny, gdyż
jesteśmy świadkami „starzenia się” Europy, a pociąga to za sobą znaczne problemy, głównie
finansowe. Z analiz demograficznych oraz prognoz GUS wynika, iż procesowi temu
towarzyszy spadek liczby urodzeń, migracja młodych ludzi oraz rozpad rodziny, co zagraża
rozwojowi demograficznemu nie tylko Polski. W czasie interdyscyplinarnych obrad
chcielibyśmy zatem poruszyć kwestie związane z przyczynami tego procesu, różnicami w
regionie Europy Środkowej, a także przyjrzeć się skutkom w przeszłości i dziś.

PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE:
•

Problem starości w historii myśli społecznej.

•

Gerontologia społeczna – zdefiniowanie i klasyfikacja starości.

•

Przeobrażenia procesu reprodukcji ludności a procesy modernizacyjne w Europie
Środkowej od XVIII w.

•

Medycyna a wydłużanie życia ludzkiego.

•

Konsekwencje wydłużania się życia dla rynku pracy i systemu zabezpieczenia
społecznego.

•

Starzenie się ludności – analiza demograficzna.

•

Model rodziny i rola człowieka „starego”.

•

Funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie.

•

Wpływ procesów migracyjnych na zmiany w strukturze demograficznej w Europie
Środkowej.

•

Perspektywy ludnościowe dla Europy Środkowej – prognozowanie zjawisk
demograficznych.

Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w obradach i zaprezentowania poglądów
zarówno historyków, demografów, statystyków, socjologów jak i przedstawicieli samorządu
terytorialnego i instytucji zajmujących się systemem zabezpieczenia społecznego.
Ze względów organizacyjnych czas trwania referatu nie powinien przekraczać 20 min.
Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie w terminie do 31
lipca 2010 roku. Załączony formularz należy wysłać na adres:
dr Hanna Kurowska
Instytut Historii
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

mgr Robert Wróbel
Kierownik Wydziału Organizacji
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra

lub drogą e-mailową: H.Kurowska@ih.uz.zgora.pl,
R.Wrobel@stat.gov.pl.

Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł. Studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich
wnoszą opłatę w wysokości 100 zł. Termin wpłat: do 08.10.2010 roku. Konto Polskiego
Towarzystwa Historycznego o/Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69 w PKO BP:
43 1020 5402 0000 0102 0117 8854
Referentom zapewniamy nocleg z 21 na 22 października 2010.

kierownik konferencji
dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ

mgr Roman Fedak, dyrektor US Zielona Góra

kierownik organizacyjny
dr Hanna Kurowska

mgr Robert Wróbel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
ZIELONOGÓRSKIE SPOTKANIA Z DEMOGRAFIĄ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE
WYDŁUŻANIA ŻYCIA LUDZKIEGO
W EUROPIE ŚRODKOWEJ OD XVIII WIEKU
21-22.10.2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Imię i nazwisko:
Tytuł i stopień naukowy:
Miejsce zatrudnienia:
Adres pocztowy do korespondencji:
Adres e-mailowy:
Telefon kontaktowy:
Temat referatu:
Środki potrzebne przy prezentacji referatu∗:
Rezerwacja noclegu z 21-22.10.2010 (proszę zostawić właściwe): tak/nie
Ewentualne prośby:

Podpis

∗

projektor multimedialny z laptopem, rzutopis

