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Protokół z zebrania plenarnego z dnia 8 listopada 2006 roku
Zebranie odbyło się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali 2604.
Porządek spotkania przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z obrad 10 maja Br.,
komunikaty i sprawy bieżące.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania kandydatów na honorowych członków Komitetu
Socjologii.
3. Sytuacja i perspektywy polskich czasopism socjologicznych.
4. Zadania Komitetu Socjologii w przyszłej kadencji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Ad 1.
Na posiedzeniu było obecnych 13 członków Komitetu. Do porządku obrad uwag nie zgłoszono,
a protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Komitetu, prof. Andrzej Kojder zawiadomił zebranych, że dzięki zwiększonej
dotacji PAN w ciągu miesiąca ukaże się ekspertyza Komitetu „Jedna Polska. Dawne i nowe
zróżnicowania społeczne” i zaprezentował okładkę i spis treści publikacji. Poinformował także o
ukazaniu się numeru „Journal of Classical Sociology” poświęconego w całości socjologii polskiej
(numer czasopisma został zredagowany przez prof.prof. Janusza Muchę i Stevena Vaitkusa), o
ukazaniu się polskiego przekładu „Samobójstwa” E. Durkheima oraz dwutomowego wyboru
tekstów Współczesne teorie socjologiczne.
Przypomniał także że trwają przygotowania do XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego,
zatytułowanego „Co nas łączy, co nas dzieli”.
Ad 2.
Przewodniczący zaznaczył, że honorowych członków Komitetu powołuje nie sam Komitet, ale
zebranie ogólne Wydziału I PAN; Komitet jedynie rekomenduje kandydatów. Przypomniał także,
że w latach 1975-1980 honorowym przewodniczącym Komitetu był Józef Chałasiński, a w latach
1993-1995 – Jan Szczepański. Obecnie funkcji honorowego przewodniczącego nie ma,
natomiast regulamin PAN przewiduje możliwość powołania trzech honorowych członków.
Prezydium Komitetu zaproponowało na honorowych członków Komitetu Socjologii trzech
najstarszych byłych przewodniczących, tj. profesorów Andrzeja Kwileckiego, Władysława
Markiewicza i Jerzego Szackiego, jednak z braku kworum głosowanie nad uchwałą nie odbyło
się.
Ad 3.
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Prof. Janusz Mucha, redaktor naczelny „Studiów Socjologicznych”, podstawowe
informacje i diagnozę sytuacji kierowanego przez siebie czasopisma zawarł w informacji
rozesłanej wcześniej do wszystkich członków Komitetu (znajduje się ona w załączniku do
protokołu). Podkreślił, że „Studia Socjologiczne” są największym czasopismem wydawanym
przez IFiS PAN; mówił o zasadach publikowania i recenzowania tekstów, promocji i informacji o
czasopiśmie na stronach WWW, o prowadzonej za pośrednictwem Internetu sprzedaży
elektronicznych wersji artykułów oraz o zasadach finansowania czasopisma.
Prof. Mucha poinformował także o propozycji powołania konsorcjum wydawniczego i
konsultacjach, które w sprawie powołania konsorcjum są prowadzone. Zaznaczył jednak, że
kwestia konsorcjum (i ogólniej – sprawy związane z finansowaniem czasopisma) powinny leżeć
w gestii wydawcy, czyli IFiS PAN, a nie redakcji, która powinna się zajmować merytorycznym
przygotowaniem czasopisma do druku. Przyznał jednak, że czasopismo funkcjonuje w fatalnych
warunkach finansowych i potrzebuje finansowego wzmocnienia. Nakłady na wydawanie
„Studiów Socjologicznych” powinny być znacznie większe niż obecnie – znaczną cześć kosztów
ponosi IFiS PAN, część pracy redakcyjnej jest nieopłacona, a dotacje PAN pokrywają tylko
część kosztów nakładu. Propozycje zmian, które miałyby doprowadzić do takiego wzmocnienia,
są zawarte w załączonych dokumentach. Propozycje te zbliżają czasopismo do ulokowania go
na tzw. liście filadelfijskiej; będzie to jednak możliwe kiedy jakaś liczba numerów w roku
ukazywać się w jednym z języków kongresowych.
Dyrektor IFiS PAN, prof. Henryk Domański dodał, że idea konsorcjum, o której mówił prof.
Mucha, zakłada, że w finansowaniu czasopism udział powinny mieć także ośrodki akademickie i
instytuty socjologiczne. Pozwoliłoby to na profesjonalne wydawanie czasopism i na to, żeby
publikacje w czasopismach mogły być traktowane jako podstawa budowania rankingu osiągnięć
naukowych.
Prof. Elżbieta Tarkowska, redaktor naczelna „Kultury i Społeczeństwa”, wskazała na
wstępie swojego wystąpienia, że kierowane przez nią czasopismo obchodzi obecnie jubileusz
50-lecia. Od początku było pismem interdyscyplinarnym i skoncentrowanym na problemach
kultury. Charakterystyczną jego cechą jest monograficzny charakter – numery niemonograficzne
obecnie ukazują się rzadko. Ma to swoje dobre strony – numery monograficzne cieszą się
większym zainteresowaniem nabywców i czytelników. Złą stroną jest to, że autorzy, u których
redakcja zamawia, nie zawsze trzymają się terminów, a w konsekwencji pismo nie ukazuje się
terminowo. Monograficzny charakter poszczególnych numerów jest też związany z ich znaczną
objętością, a więc i kłopotami wydawniczymi. Prof. Tarkowska zwróciła uwagę na potrzebę
większej otwartości czasopism na elektroniczną dystrybucję – „Kultura i Społeczeństwo” jest
rozprowadzana wyłącznie tradycyjnie. Przyjmowanie artykułów do druku opiera się na
zewnętrznych recenzjach, jednak – z uwagi na monograficzny charakter – wszystkie teksty są
czytane przez redakcję. Redakcja nie prowadzi statystyk, jednak wydaje się że mniej więcej 1/3
nadsyłanych prac nie jest kwalifikowanych do druku. Tradycją „Kultury i Społeczeństwa” jest to,
że zamieszczane są teksty redaktorów pisma. Relatywnie stały jest skład redakcji - obsadzanie
stanowisk i funkcji w redakcji czasopisma nie odbywa się na zasadzie konkursu, pismo
funkcjonuje na zasadzie ciągłości i znaczna trzon zespołu redakcyjnego nie zmienia się od lat.
Nakład „Kultury i Społeczeństwa” to 1000 egzemplarzy, z czego połowa rozchodzi się w
prenumeracie.
Przewodniczący, prof. Kojder dodał, że „Kultura i Społeczeństwo” jest jednym z niewielu
czasopism, które otrzymują dotację z PAN w niemal pełnej wnioskowanej wysokości. Świadczy
to o renomie, jaką czasopismo się cieszy.
Prof. Jolanta Kulpińska, redaktor naczelna „Przeglądu Socjologicznego”, przypomniała
krótko historię czasopisma, zwracając uwagę fakt, że Józef Chałasiński w 1957 r. związał
czasopismo z Łódzkim Towarzystwem Naukowym i dzięki temu czasopismo nie podlegało
wpływom politycznym – także jeżeli idzie o obsadzenie stanowisk i funkcji w redakcji.
Od 1989 roku czasopismo ukazuje się w cyklu półrocznym dlatego, że wydawane jest – jak
mówiła prof. Kulpińska – praktycznie amatorsko. Łączne wydatki na redakcję i przygotowanie
kolejnych numerów wynoszą kilkaset złotych w roku; druk finansowany jest przez KBN i Wydział
Socjologiczno–Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Sytuacja finansowa jest stabilna dzieki
między innymi temu, że dziekanem Wydziału jest jeden z członków redakcji czasopisma.
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Kolejne zeszyty mają charakter tematyczny ze względu na większe powodzenie na rynku i na
to, że praca redakcyjna nad zeszytami jest bardziej skoncentrowana. Redakcja nie może też
liczyć na swobodny napływ tekstów. Artykuły do zeszytów są zwykle zamawiane, chociaż
minusem takiego rozwiązania jest niewielka liczba młodych autorów. Wszystkie teksty są
czytane przez wszystkich członków redakcji, jednak – ze względu na to, że są zamawiane –
trudno mówić o rzeczywistej pracy z autorami. Praca redakcyjna jest bardziej intensywna w
przypadku nadsyłanych tekstów młodszych autorów. Nakład czasopisma wynosi około 300
egzemplarzy, z czego połowa rozchodzi się w prenumeracie. Szanse marketingowe są mniejsze
przez to, że dystrybucję czasopisma prowadzi w całości Łódzkie Towarzystwo Naukowe a także
dlatego, że inni potencjalni dystrybutorzy żądają wysokich marż. Kłopoty z dystrybucją i brak
młodych autorów to największe obecnie kłopoty czasopisma.
Prof. Joanna Kurczewska, redaktor naczelna „Polish Sociological Review” zaznaczyła, że
kierowane przez nią czasopismo jest wydawnictwem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
co – dzięki dobrej kooperacji z zarządem i sekretariatem Towarzystwa – przyczynia się do
ogólnie dobrej sytuacji PSR. Redakcja może np. korzystać ze sprzętu komputerowego i
pomieszczeń PTS.
Dawniej, do roku 1993 czasopismo miało być ‘oknem wystawowym’ polskiej socjologii na świat,
obecnie jest mniej ‘polskocentryczne’ zarówno jeżeli idzie o problematykę jak i o dobór autorów,
publikuje teksty zagraniczne – głównie z Europy Środkowej i Wschodniej. Czasopismo od 2005
roku znajduje się na liście filadelfijskiej, jednak Ministerstwo Nauki nie uwzględnia tego faktu
podejmując decyzje o dotacjach. Czasopismo jest nastawione na nowe środki przekazu –
redakcja dba o stronę internetową, podpisana została także umowa z serwisem EBSCO
zarządzającym elektroniczną prenumeratą i dostępem do czasopism.
W skład redakcji wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, a praca redakcyjna odbywa się
głównie drogą elektroniczną. Redakcja przykłada znaczną wagę do wsparcia ze strony PTS,
którego członkowie m. in. recenzują teksty i konsultują zawartość numerów tematycznych.
Jeżeli idzie o przyjmowanie tekstów do druku, to obowiązują trzy – zwykle dość drobiazgowe –
recenzje, a pracę z autorami można określić jako intensywną. Redakcja współpracuje z
redakcjami innych polskich, oraz (przy numerach specjalnych i monotematycznych) z
redakcjami czeskich i węgierskich czasopism socjologicznych. Finansowa sytuacja czasopisma
nie jest beznadziejna (tj. z 60 000 złotych wnioskowanych wydawnictwo otrzymało w bieżącym
roku 28 000), jednak brakuje środków szczególnie na weryfikację językową poszczególnych
numerów czasopisma.
Prof. Henryk Domański, redaktor naczelny „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”,
wskazał na specyfikę kierowanego przez siebie czasopisma, które jest poświęcone wyłącznie
metodologii zbierania i analizy danych. Problematyka generalnej metodologii nauk nie jest w
czasopiśmie obecna. Polityka przyjmowania tekstów do druku jest zbieżna z tą, jaka się stosuje
w analogicznych zachodnich czasopismach; teksty mają być przede wszystkim oryginalne pod
każdym względem (wyjątek to teksty dotyczące nowych podejść badawczych). Autorzy
pochodzą głównie z dużych ośrodków akademickich – Warszawy, Krakowa, Poznania i
Gdańska. Rzadko zdarzają się autorzy zagraniczni.
Pismo w połowie finansowane jest przez IFiS PAN, a w połowie przez 6 polskich instytutów
socjologicznych. Problemy są związane z brakiem pieniędzy – na przykład na to, żeby szybko i
terminowo odpowiadać autorom w sprawie przyjęcia tekstu do druku czy żeby dokonywać
szybko korekty. Koniecznym warunkiem profesjonalnego funkcjonowania czasopisma jest
obsadzanie funkcji na podstawie konkursu, tymczasem redaktor naczelny i pozostali redaktorzy
z konkursu w „ASK” obsadzani nie są. Zgodnie z oczekiwaniami autorów „ASK” przekształca się
w pismo anglojęzyczne; najbliższy numer będzie jeszcze zawierał teksty po polsku, kolejne
natomiast już wyłącznie po angielski. Nakład czasopisma to 200 egzemplarzy
W dyskusji nad prezentacjami redaktorów czasopism, prof. Kazimierz Frieske zwrócił uwagę na
to, że nienajlepszą sytuację finansową mają zapewne wszystkie czasopisma naukowe w
Polsce. Wskazał także na komercyjne korzyści wydawania wyborów najlepszych tekstów
opublikowanych wcześniej w czasopismach. Sukces finansowy takiego zbioru przygotowanego
przez redakcję „Polityki Społecznej” należy wiązać z tym, że jest on użyteczny w dydaktyce.
Odpowiadając na sugestię prof. Frieske, prof. Elżbieta Tarkowska wskazała na trudne do
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rozwiązania problemy związane z księgowaniem zysku jaki wygenerowałaby sprzedaż
podobnych wydawnictw.
Prof. J. Kulpińska uznała, że przedyskutowania wymaga polityka recenzyjna czasopism.
Recenzje nie są – uznała – publikowane w czasopismach planowo i systematycznie, nie mają
też znaczenia dla całości polskiego rynku wydawniczego. Większość miejsca w czasopismach
zajmują artykuły, tymczasem w czasopismach zagranicznych proporcje bywają odwrotne, a
recenzje maja istotny wpływ na publikowanie książek. Prof. Jerzy Szacki, zgadzając się, że
problem recenzji jest ważny, dodał, że jest on związany z tym, że polscy autorzy maja kłopoty z
pisaniem krytycznych recenzji; dominują recenzje opisowe.
Według prof. Antoniego Sułka na polskim rynku wydawniczym jest miejsce na nowe czasopisma
socjologiczne, a rola czasopism i publikacji w czasopismach będzie rosła – choćby dlatego, że
nowe zasady oceny dorobku naukowego KBN zniosły punkty za publikacje w książkach
pokonferencyjnych. Nowe czasopisma potrzebne są także dlatego, żeby w ogóle dać
możliwość publikowania coraz większej, powstającej liczby tekstów – nawet jeżeli teksty te są
tylko dobre, a nie wybitne. Inna sprawa związana z funkcjonowaniem czasopism to konieczność
odnowy i odmładzania kolegiów redakcyjnych. Z punktu widzenia redakcji konieczności
odmładzania kolegiów często być może nie widać, widać ją jednak z punktu widzenia
zewnętrznego obserwatora – pojawiają się nowe perspektywy i problemy, które wymagają
uwzględnienia, a szanse na uwzględnienie będą większe, jeśli kolegia redakcyjne zostaną
‘odmłodzone’. Prof. Sułek zasugerował także intensyfikację prac nad indeksami tekstów, jakie w
polskich socjologicznych czasopismach się dotąd ukazały, oraz uwzględnianie w recenzjach
książek Polski dotyczących, ale pisanych przez zagranicznych autorów.
Prof. Marek Szczepański przypomniał o jednym jeszcze – oprócz reprezentowanych na
zebraniu – ważnym czasopiśmie z bogata tradycją. Chodzi o „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i
Socjologiczny”. Zauważył też, że wyzwaniem dla czasopism jest nie tylko sytuacja finansowa i
związana z nią profesjonalizacja działania, ale także uspołecznienie funkcjonowania. Dobrze by
było, żeby do rad redakcyjnych czasopism były zapraszane także osoby spoza dużych
ośrodków akademickich – z korzyścią zarówno dla czasopism, które w tej chwili raczej nie
uwzględniają problemów ważnych w ośrodkach mniejszych, jak i dla spójności środowiska
polskich socjologów w ogóle. Istotna jest także dystrybucja czasopism i ich dostępność w
bibliotekach ośrodków akademickich.
Prof. Władysław Jacher uznał, że dla dobrego funkcjonowania czasopism ważne jest trafne
rozpoznanie tego, kim jest odbiorca. W czasopismach dominują teksty skierowane i atrakcyjne
dla starszych, wychowanych w określonej tradycji pisania czytelników, a zapomina się o
czytelnikach młodszych, dla których atrakcyjne są inne treści i – zapewne – inna forma
przekazu.
Do pokoleniowego zróżnicowania sposobów odbioru tekstów nawiązała prof. Tarkowska, która
wskazała na to, że coraz bardziej popularne staje się udostępnianie – także darmowe – tekstów
w Internecie. Wyraziła nadzieję, że coraz większa cześć dystrybucji tekstów socjologicznych
będzie się odbywała – na różnych zasadach – przez WWW. Ideę tworzenia czasopism
internetowych poparł także prof. Mucha.
Na konieczność rozszerzenia informacji o czasopismach w ośrodkach akademickich i
uczelniach – zarówno publicznych jak i prywatnych – wskazała Prof. Kurczewska. Z kolei Prof.
Tarkowska przyznała, że brak recenzji faktycznie jest słabą strona kierowanego przez nią
czasopisma, ale funkcję podobną pełnią noty bibliograficzne. Prof. Domański wyraził natomiast
uznanie dla wysiłków zmierzających do profesjonalizacji „Studiów Socjologicznych”
podejmowanych przez prof. Muchę. Przykładem tych wysiłków jest konsekwentna polityka
recenzowania tekstów nadsyłanych do redakcji.
W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący, prof. Andrzej Kojder zwrócił uwagę na ogólnie
wysoki – pomimo podobnych problemów finansowych – poziom czasopism socjologicznych, i na
to, że czasopisma te w znacznym stopniu odzwierciedlają stan polskiej socjologii, zróżnicowanie
podejmowanych przez socjologów problemów oraz najważniejsze problemy społeczne kraju.
Ad 4.
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Przewodniczący Komitetu przypomniał, że następna kadencja rozpocznie się w roku 2007. W
styczniu, po ukonstytuowaniu się nowego Prezydium PAN, prawdopodobnie zostaną ustalone
zasady wyboru członków Komitetów. W pierwszym kwartale 2007 roku Komitet Socjologii
przystąpi, jak się wydaje, do wyborów na kadencję 2007-2010. Być może Komitety PAN będą
mogły samodzielnie decydować o trybie wyborów. W związku z tym Przewodniczący
zaproponował, żeby w wyborach zastosować ten sam tryb wyborczy, który funkcjonował
uprzednio i żeby Prezydium Komitetu zostało upoważnione zarówno do przeprowadzenia
wyborów jak i do ogłoszenia wyników. Zaproponował również, aby Komitet zabrał się w lutym
2007 roku w celu przedyskutowania procedury wyborczej i spraw bieżących.
Prof. Jerzy Szacki zaproponował, żeby w wyborach do Komitetu utrzymać kwoty dla
przedstawicieli mniejszych ośrodków akademickich (chodzi o 6 miejsc). Prof. Frieske zwrócił
uwagę na to, że lista doktorów habilitowanych dostarczana przez OPI ma wady - niechybnie
pojawią się na niej nazwiska osób, które z socjologią niewiele mają wspólnego lub nie pojawią
się nazwiska osób, które habilitowały się niedawno, i że dobrze by było tą listę zweryfikować.
Weryfikacja taka – jak zauważyła prof. Tarkowska – jest prowadzona także w innych
komitetach. Zebrani zgodzili się co do utrzymania trybu wyborów oraz co do konieczności
uważnego sprawdzenia listy wyborczej przed jej dystrybucją.
Przewodniczący Komitetu, prof. Kojder zaproponował, żeby tematem następnego, lutowego
posiedzenia Komitetu (i – być może – przedmiotem prac w następnej kadencji) była dyskusja
nad potrzebą podjęcia prac nad przygotowaniem karty etycznej socjologa. Istnieją organizacje i
narodowe stowarzyszenia socjologiczne, które kodeksy etyczne opracowały, więc być może
dyskusja nad kodeksem etycznym zawodu socjologa czy etycznymi problemami uprawiania
socjologii jest zasadna.
Prof. Szacki zwrócił uwagę, że rzeczowa dyskusja nad możliwością stworzenia kodeksu
etycznego wymagałaby rzeczowego do niej wprowadzenia. Niestety, znalezienie osoby, która
takie wprowadzenie by wygłosiła, łatwe nie będzie.
Prof. Frieske zaproponował, żeby dyskutować nie nad kodeksem, ale raczej nad problemami
etycznymi związanymi z uprawianiem socjologii jako nauki. Takich problemów jest obecnie
więcej niż w niedawnej przeszłości, bo więcej jest możliwych do zastosowania technik i metod
zbierania informacji. Prof. Sułek zwrócił też uwagę, że w ewentualnej dyskusji należy
rozgraniczyć problemy uprawiania socjologii jako nauki od np. problemów obecności socjologów
w mediach czy kwestii związanych z prowadzenia badań rynkowych.
Ad 5
Przewodniczący, prof. Kojder przedstawił wniosek redaktor naczelnej „Kultury i Społeczeństwa”
prof. Elżbiety Tarkowskiej powołania nowych członków redakcji czasopisma w związku ze
śmiercią profesorów Mariana Kempnego i Andrzeja Sicińskiego. Na członków redakcji Kultury i
Społeczeństwa zostali zaproponowani prof. Katarzyna Kaniowska z Instytutu Etnologii
Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Marek Krajewski z Instytutu Socjologii UMK, oraz prof. Robert
Traba z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Propozycja została jednogłośnie przyjęta.
Na tym zebranie zostało zakończone.
Przewodniczący Komitetu
Andrzej Kojder

Sekretarz Komitetu
Paweł Poławski
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