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XVIII-ego Zjazdu Socjologicznego

Tworzenie programu to zawsze wielka radość, ale i wyzwanie ze względu na 
mnogość podejmowanych w trakcie Zjazdu zagadnień. Inaczej niż podczas po-
przednich Zjazdów, Rada Programowa XVIII OZS nie była tworzona według klu-
cza instytucjonalnego, gdy w jej skład wchodzili dyrektorzy instytutów socjologii 
i innych gremiów naukowych. W odpowiedzi na postulaty środowiska decyzją 
Zarządu Głównego PTS podczas organizacji tegorocznego Zjazdu w skład Rady 
weszli Przewodniczący Sekcji lub osoby delegowane przez Sekcje. Umożliwiło to 
aktywny udział Sekcji w kształtowaniu programu Zjazdu i szeroką reprezentację 
subdyscyplin socjologii.

Cieszymy się, że tegoroczny Zjazd w sposób szczególny oddał głos i decyzje 
poszczególnym Sekcjom PTS. To nowe podejście widoczne było już na początku 
prac Rady, gdy wyłonione zostały cztery filary tematyczne, które odzwierciedla-
ją obszary zainteresowań badawczych Sekcji. Następnie wypracowane zostało 
wspólnie hasło Zjazdu. Ważnym momentem był wybór key-note speakerów. 
Zjazd otworzą wystąpienia dwójki uznanych badaczy zajmujących się istotny-
mi społecznie i aktualnymi zagadnieniami: Manueli Boatcă i Hartmuta Rosa. 
W kolejnym kroku głos oddaliśmy współpracującym w ramach poszczególnych 
filarów Sekcjom, które zaproponowały tematy sesji semi-plenarnych i sympoz-
jów, a także nazwiska prelegentów.

Równolegle zbierane były propozycje grup tematycznych Sekcji i grup między-
sekcyjnych. Po ich akceptacji przez Radę otwarty został nabór zgłoszeń grup 
międzyośrodkowych. Po zatwierdzeniu ich listy, otworzyliśmy nabór referatów 
do grup tematycznych. Dzięki takiemu podejściu do pracy nad programem 
Zjazdu uwzględniona została szeroka problematyka, nie tylko oddająca specyfi-
kę zainteresowań badawczych Sekcji, ale i uwzględniająca inne ważne społecz-
nie zagadnienia.

Z przesłanych przez socjolożki i socjologów reprezentujących ośrodki naukowe 
z całej Polski zgłoszeń organizatorzy stworzyli propozycje programów po-
szczególnych grup tematycznych. Następnie w celu usprawnienia prac Rady 
Programowej wyłoniony został trzynastoosobowy zespół roboczy ds. oceny 
programów grup tematycznych. Członkowie zespołu zaangażowani byli w pro-
ces oceny przedłożonych propozycji pod kątem merytorycznym, jak również 
formalnym. W przypadkach dużej liczby zgłoszonych referatów o wysokim po-
ziomie merytorycznym zespół rekomendował, na uprzedni wniosek organiza-
torów, utworzenie grup podwójnych lub sugerował przesunięcia referatów do 
grup o podobnej problematyce. Wszystkie osoby, które zgłosiły swoje referaty 
na Zjazd otrzymały drogą mailową za pośrednictwem systemu Konfeo odpo-
wiedź o tym, czy ich referaty zostały przyjęte.

W rezultacie, dzięki współpracy i zaangażowaniu przedstawicieli Sekcji, udało 
się wypracować interesujący, oddający siłę i potencjał polskiej socjologii 
program Zjazdu, odzwierciedlający przedmiot zainteresowań badawczych 
Sekcji, a jednocześnie ogniskujący uwagę na aktualnych i ważnych społecznie 
kwestiach.

Jak działamy?
Na każdym z etapów Rada Programowa 
działała w oparciu o wskazania 
zawarte w Regulaminie Zjazdu. 
Dokument ten szczegółowo opisuje 
zasady zgłaszania grup tematycznych 
Sekcji i międzysekcyjnych oraz grup 
międzyośrodkowych, jak również 
wymogi dotyczące liczby referatów 
w ramach grup (4 wygłaszane 
i maksymalnie 3 wykładane), warunków 
ubiegania się o utworzenie grup 
podwójnych i in. 

STRONA 1Warszawa, czerwiec 2022

Rada Programowa przybliża,  
jak przebiegały jej prace  
i jak tworzony był program Zjazdu

https://zjazdpts.pl/komunikat/


K ażdy wie, o co chodzi, gdy pada słowo  
«społeczeństwo», a przynajmniej każdy sądzi, że wie. 
Słowo to krąży wśród ludzi niczym moneta,  

której wartość jest znana i której stopu nie trzeba sprawdzać. 
[…] Ale czy rzeczywiście rozumiemy się wzajemnie?” 

Norbert Elias Społeczeństwo jednostek

Co dalej?
 CZYLI KALENDARIUM  

Od 1 do 30 czerwca br. 
czekamy na zgłoszenia grup 
ad hoc – poruszających 
istotne zagadnienia nieujęte 
w programie. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 30 czerwca 
2022 r. drogą mailową 
(kontakt@zjazdpts.pl)

Cały czas otwarta jest 
rejestracja na Zjazd,  
do 30.06 obowiązują  
opłaty wczesne.

Ankieta
na temat stanu polskiej socjologii
Chcielibyśmy, aby zbliżający się Zjazd był nie tylko okazją do poznania naj-
nowszych wyników badań, ale również czasem refleksji nad naszą dyscypliną 
i profesją. Z inicjatywy prof. Antoniego Sułka jako Rada Programowa podjęliśmy 
się przeprowadzenia badania dotyczącego stanu polskiej socjologii. 

Zwróciliśmy się imiennie do około stu socjologów różnych pokoleń i specjalno-
ści z całej Polski z prośbą o wypowiedzi w kilku kwestiach kluczowych dla naszej 
dyscypliny. W ten sposób chcemy uzyskać bogaty, zróżnicowany i wieloper-
spektywiczny obraz dzisiejszej socjologii polskiej. Spodziewamy się, że będzie 
on nas inspirował do myślenia i służył rozwojowi naszej samowiedzy.

Ze względów praktycznych zwróciliśmy się imiennie do ograniczonej liczby 
osób, jednak ich lista w żaden sposób nie jest zamknięta. Zapraszamy do 
udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania wszystkich, którzy chcą podzielić się 
ze społecznością socjologów swoimi obserwacjami, refleksjami i ocenami.

Będziemy zatem wdzięczni za przemyślenie i nadesłanie rozwiniętych,  
kilkustronicowych imiennych wypowiedzi na następujące trzy tematy:

1. W ostatnich dekadach społeczeństwo polskie doświadcza wielkich 
zmian. Czy Pani/Pana zdaniem socjologia polska je opisała, uogólniła  
i teoretycznie zinterpretowała? Co uchwyciła, a co pominęła?  
Co wnosi do socjologii światowej?

2. Zmiany dokonały się także w samym życiu i otoczeniu instytucjonalnym 
socjologii, m.in. następują w niej kolejne zmiany pokoleniowe.  
Jak Pani/Pan je widzi i ocenia? Jakie widzi „motory i hamulce”  
przyszłego rozwoju socjologii?

3. Zmianie uległa funkcja społeczna socjologii. Jak widzi Pani/Pan dzisiej-
sze relacje między socjologią a społeczeństwem i władzą polityczną, 
aktywizm społeczny socjologów i krzewienie wyobraźni socjologicznej?

W celu przygotowania bazy zawierającej wypowiedzi przed Zjazdem  
i dyskusję podczas Zjazdu, prosimy o przesłanie odpowiedzi w terminie  
do 30 czerwca 2022 roku na adres 18ozsankieta@zjazdpts.pl

BIULETYN ZJAZDOWY

STRONA 2Warszawa, czerwiec 2022


