
              
 

Szanowni Państwo,  

Konferencja „Demografia stosowana – o nowych metodach analiz i potrzebach 

badawczych” organizowana w ramach Latającej Szkoły Demografii jest już dziesiątym spotkaniem 

młodych demografów i osób zainteresowanych badaniami procesów ludnościowych. W tym roku 

konferencja odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2012 r. w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie, a jej organizacją zajmuje się Komitet Nauk Demograficznych PAN oraz Instytut 

Statystyki i Demografii SGH w Warszawie. 

Cel konferencji jest dwojaki: dyskusja o wyzwaniach badawczych stojących przed młodymi 

naukowcami zainteresowanymi procesami ludnościowymi, które dotyczą metod analiz, źródeł danych 

i problematyki badań oraz prezentacja własnych prac młodych demografów polskich. Pierwszy cel 

zostanie zrealizowany poprzez zaproszenie młodych wiodących demografów europejskich. Dr Daniele 

Vignoli, Assistant Professor of Demography, Department of Statistics ‘G.Parenti’, University of 

Florence, przedstawi referat pt. ’Micro-macro approaches in family demography’, zaś dr Mikołaj 

Szołtysek, Research Scientist/ Deputy Head, Laboratory of Historical Demography, Max Planck 

Institute for Demographic Research, wygłosi referat pt. ‘Różnorodność, trwanie, zmiana: nowe drogi 

w badaniach porównawczych nad europejskimi systemami rodziny, 1700-1930’. Drugi cel będzie 

osiągnięty poprzez prezentację referatów polskich młodych naukowców.  

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych badaniami procesów 

ludnościowych. Młodych badaczy, którzy pragną przedyskutować swe wyniki związane  

z przygotowywaniem prac na stopień naukowy (doktoraty i habilitacje), zachęcamy do zgłaszania 

referatów, także w języku angielskim. Przewidujemy dwie formy prezentacji: prezentacja referatu  

(20 min.) oraz prezentacja komunikatu (10 min). Autorzy mogą zadeklarować, jaką formę prezentacji 

preferują. Komitet Programowy podejmie decyzję o formie prezentacji zgłoszonych prac. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego 

formularza i przesłanie na adres: knd@pan.pl. 

Osoby zainteresowane prezentacją swych prac proszone są o przesłanie abstraktów (objętość 

400 słów) do dnia 15 września 2012 r. Abstrakt powinien zawierać: cel, opis metody analizy i źródło 

danych, oczekiwane wyniki. 

Informacja o formie prezentacji zgłoszonego referatu zostanie przesłana do autorów do dnia 

20 września 2012 r. wraz z prośbą o przesłanie albo rozszerzonej wersji abstraktu (1500 słów)  

lub wstępnej wersji referatu do dnia 15 listopada 2012 r. 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla doktorantów oraz 600 zł dla pozostałych osób. Opłata 

konferencyjna jest przeznaczona na pokrycie części kosztów organizacyjnych konferencji, w tym 

materiałów konferencyjnych oraz konsumpcji w ramach przerw na kawę i obiad, a także kosztów 

wspólnej kolacji w dniu 26.11.2012 r. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży  

i zakwaterowania. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 15 października 2012 r. na konto nr  

91 1240 1112 1111 0000 0165 0961 (w tytule przelewu prosimy podać nazwę konferencji oraz imię i 

nazwisko uczestnika). 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji,  

Komitet Programowy  

Komitet Programowy:  

prof. dr hab. Irena E. Kotowska, SGH w Warszawie 

dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UE w Poznaniu 

dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. UE w Krakowie 

prof. dr hab. Daniela Szymańska, UMK w Toruniu 

dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. UE we Wrocławiu 

Sekretarz Komitetu Programowego: dr Anita Abramowska-Kmon, SGH w Warszawie 


