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Sprawozdanie z ósmej edycji
międzynarodowej konferencji naukowej
„Nova Socialna Edukacia Cloveka”,
Preszow, 19 listopada 2019 r.
W dniu 19 listopada 2019 na Uniwersytecie w Preszowie odbyły się
obrady zorganizowanej w ramach działalności naukowej Wydziału Prawosławnego Uniwersytetu Preszowskiego międzynarodowej konferencji
pt. „Nova Socialna Edukacia Cloveka”. Motywem przewodnim konferencji były „duchowe, antropologiczne, filozoficzne, psychologiczne
i społeczne aspekty terapii, edukacji i poradnictwa dzisiaj oraz w aspekcie historycznym”. Konferencję rozpoczęło przemówienie dziekana Wydziału prof. dr. Stefana Pruzynskiego. Wykład inauguracyjny wygłosiła
prof. dr Maria Machalova – inicjatorka cyklu spotkań dotyczących pracy
socjalnej, uznany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej autorytet
z zakresu badań nad polityką społeczną.
W pierwszej części konferencji, w panelu profesorskim, poruszono
zagadnienia związane z procesami przemian oraz metodami i technikami
dostosowania narzędzi analizy społecznej do potrzeb współczesnego
petenta i pracownika instytucji pracy socjalnej; kwestie rodziny jako
instytucji społecznej; agresję w szkole; procesy doskonalenia pracowników socjalnych; zmiany w definiowaniu pojęcia „senior” związane
z procesami socjodemograficznymi oraz pomoc paliatywną we współczesnych systemach społecznych.
Drugi panel, nazwany w programie wystąpieniami ekspertów, obejmował zagadnienia związane z procesami migracji i sposobami radzenia
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sobie z poczuciem odseparowania; superwizję jako czynnik wspomagający rozwój pracowników socjalnych; komunikację w jednostkach pomocy społecznej; kwestie bioetyczne związane z ludzkimi zarodkami
oraz współczesną rolę sakramentu spowiedzi.
Trzeci panel ekspercki dotyczył działalności charytatywnej organizacji kościelnych, zagadnień eurosieroctwa, dyskursów medialnych na
temat religii, przemocy domowej, wykorzystania zapisów kodeksów
etycznych w pracy pracownika socjalnego oraz stereotypów płciowych
we współczesnej literaturze.
W panelu czwartym, kończącym konferencję, podjęto kwestie związane z przemianami ekonomicznymi na Słowacji oraz ich wpływem na
obywateli, omówiono programy pomocowe dla mieszkańców w gminie
Sobinovo. Poruszono także problematykę wpływu zmian społecznych na
procesy kulturowe, współczesną rolę wartości w kształtowaniu systemu
aksjonormatywnego rodziny oraz narzędzia diagnostyki patologii społecznej w szkołach.
Reprezentantami Uniwersytetu Rzeszowskiego na konferencji byli
dr hab. Andrzej Lipczyński, prof. UR, dr hab. Maciej Gitling, prof. UR,
dr Sławomir Wilk, mgr Iwona Rzeszutek, mgr Barbara Skawina oraz
mgr Klara Łukasiewicz z Kolegium Nauk Społecznych UR i dr Jarosław
Kinal z Kolegium Nauk Humanistycznych UR.
Podczas konferencji wygłoszono 40 referatów, których autorzy reprezentowali uczelnie ze Słowacji, Czech, Polski, Chorwacji, Serbii oraz
Ukrainy.
Cennym elementem konferencji była ożywiona, nielimitowana dyskusja naukowa dotycząca m.in. współpracy interdyscyplinarnej w zakresie organizacji i realizacji wspólnych badań. Rezultatem prelekcji oraz
dyskusji podczas konferencji będą publikacje w monografii pokonferencyjnej oraz w czasopiśmie „Socialna a Duchova Review” wydawanym
przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu w Preszowie.

