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Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS 

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej  

 

która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2015 r. 

w Lublinie (Wydział Politologii) 

 

 

Celem konferencji jest: 

 usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z ekologizmem; 

 diagnoza dotycząca obecnego stanu ekologizmu w Polsce, Europie i świecie; 

 wskazanie wyzwań, zagrożeń i perspektyw dla ekologizmu. 

 

Debata poświęcona ekologizmowi obejmie między innymi takie zagadnienia jak: 

 kwestie terminologiczne (ekologizm, zieloni, ochrona środowiska, zielona polityka, 

zrównoważony rozwój, ekotopia, itp.); 

 uwarunkowania i charakterystyka ekologizmu; 

 idee ekologiczne; 

 ekologizm a energia jądrowa; 

 instytucjonalny wymiar ekologizmu (ruchy społeczne i polityczne, partie polityczne, 

Europejska Partia Zielonych, organizacje: Greenpeace, Europa Nostra – 

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń ds. Ochrony w Europie Dobytku 

Kulturalnego i Naturalnego, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody WNF, 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekologiczne INTELCOL, pozarządowe organizacje 

ekologiczne); 

 bezpieczeństwo ekologiczne; 

 medialny obraz ekologizmu. 

Przewidywana jest dyskusja osób zaangażowanych w działalność ruchów i organizacji 

ekologicznych oraz panel studencko-doktorancki. 

 

 

Kierownik konferencji 

 

Prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko 

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 

Kierownik Zakładu Ruchów Politycznych 

 

Sekretarze konferencji 

 

Dr Dorota Maj                 Dr Marcin Pomarański 
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Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (jako referenci i/lub dyskutanci) prosimy o 

przesyłanie wypełnionych kart uczestnictwa do dnia 31 marca 2015 r. drogą elektroniczną na 

adres: 

 

dorota.maj2@wp.pl  

 

 (informacje tel. 504085343) 

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: 

 udział w obradach,  

 jeden nocleg, 

 materiały konferencyjne,  

 opublikowanie referatu w redagowanej monografii naukowej lub czasopiśmie 

naukowym: 6 punktów na liście ministerialnej (po uzyskaniu pozytywnych 

recenzji)  

 obiad,  

 uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad,  

 przekąski i napoje w trakcie obrad, 

 wycieczkę na Roztocze. 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 20 kwietnia 2015 r. na konto: 

73 1140 1094 0000 2905 1600 1137 z dopiskiem „Ekologizm” 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 

20-031 Lublin 

NIP: 712-010-36-92 

 

 

 

 

W ramach serii obejmującej ruchy społeczne i polityczne Zakład Ruchów Politycznych 

Wydziału Politologii UMCS zorganizował konferencje naukowe na temat: socjaldemokracji,  

liberalizmu, konserwatyzmu, chrześcijańskiej demokracji, populizmu, ekstremizmu, ruchów 

narodowych, haktywizmu, feminizmu. 
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