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Migracje we współczesnym świecie stanowią jeden z podstawowych czynników zmian 

społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych. Jest tak dlatego, iż, po pierwsze, migranci jako 

nosiciele istotnych cech społecznych wpływają na zmiany demograficzne przyczyniając się 

bezpośrednio do przekształceń struktury wieku, płci, wykształcenia oraz liczebności 

określonej zbiorowości. 

Po drugie, migranci jako siła robocza wzmacniają przemiany gospodarcze poprzez 

przekształcenia w popycie i podaży na pracę i stanowiące jej efekt wyprodukowane dobra i 

usługi. 

Po trzecie, wędrowcy są nosicielami określonych kultur odmiennych od tych 

zastanych w miejscu emigracji, co prowadzi do zjawisk dyfuzji kulturowej i stanowiących ich 

efekt procesów synkretyzmu, amalgamacji i hybrydyzacji kultur, którym często towarzyszą 

napięcia i konflikty społeczne. 

Wszystkie wskazane procesy poddane są wielowymiarowej refleksji przedstawicieli 

wielu dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych oraz stanowią przedmiot działań 

praktyków życia społecznego. 

Celem naukowym konferencji jest próba podsumowania dotychczasowych osiągnięć 

badań migracyjnych dotyczących problematyki ruchów wędrówkowych Polaków, ale także 

procesów migracji do Polski w kontekście procesów politycznych, ekonomicznych i 

społeczno-kulturowych zachodzących w Europie i na świecie. Najważniejsze pytania, na 

które chcielibyśmy odpowiedzieć dzięki dyskusjom podczas konferencji dotyczą 

teoretycznych i empirycznych zagadnień zmienności życia zbiorowego i form uspołecznienia 

pod wpływem procesów migracyjnych. Spróbujemy określić, w jaki sposób badanie 

migracyjne wzbogaciły teoretycznie i metodologicznie nauki społeczne. Postaramy się 

wskazać, w jakim stopniu wzbogaciły one naszą wiedzę empiryczną o mechanizmach 

funkcjonowania społeczeństwa. Także będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak 

współczesna humanistyka, zwłaszcza najnowsze teorie reagują na problematykę migracji. 

Wreszcie podejmiemy dyskusję na temat wyzwań związanych i procesami 

migracyjnymi, stojących przed praktykami życia społecznego, pracownikami samorządu i 

administracji terytorialnej oraz naukowcami realizującymi badania stosowane. W tym 

kontekście konferencja ma umożliwić rozwój współpracy międzysektorowej podmiotów 

zaangażowanych w problematykę migracyjną, w tym wypadku przedstawicieli świata nauki, 

samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz administracji terytorialnej. 



Organizatorzy konferencji: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Wydział Studiów Międzynarodowych i 

Politycznych UJ, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, Urząd Miasta Krakowa. 
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29 maja – Polska Akademia Umiejętności, ul Sławkowska 17;  

30 maja – Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych ¾ 
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