PROTOKÓŁ
ZEBRANIE KOMITETU SOCJOLOGII PAN
z dnia 7 października 2016 roku
Obecni: prof. Henryk Domański, prof. Rafał Drozdowski, prof. Krzysztof Frysztacki,
prof. Marian Golka, prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Joanna Kurczewska, prof. Bogdan Mach,
prof. Janusz Mariański, prof. Mirosława Marody, prof. Janusz Mucha, prof. Jacek Raciborski,
prof. Andrzej Rychard, prof. Krystyna Slany, prof. Marek S. Szczepański, prof. Tomasz
Szlendak, prof. Wojciech Świątkiewicz, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, prof. Anna
Horolets (zaproszony gość).
Porządek spotkania
1. Uwagi wprowadzające.
2. Zaopiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN.
3. Informacja i dyskusja dotyczące dofinansowania w ramach DUN - działalności
upowszechniającej naukę - w roku 2017.
4. Informacja, komentarze, refleksje dotyczące Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w
Gdańsku. Wprowadzenie prof. Tomasz Szlendak i prof. Anna Horolets.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przebieg spotkania
Ad 1. Uwagi wprowadzające.
Nagroda im. Ludwika Krzywickiego
Uwzględniając wszystkie nadesłane zgłoszenia do nagrody im. Ludwika Krzywickiego,
Prezydium Komitetu rekomendowało dwie pozycje:
1. Dariusz Jemielniak, Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia, Stanford
University Press, Redwood City, CA 2014.
2. Grażyna Kubica, Maria Czaplicka - płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
W trakcie posiedzenia Komitetu, zwrócono uwagę, aby w przyszłości rekomendując autorów
publikacji do nagrody im. Ludwika Krzywickiego, członkowie Prezydium brali pod uwagę czy
książki są sensu stricte socjologiczne.
Polish Sociological Review
Ostatecznie ustalono, że Komitet Socjologii PAN nie może być współwydawcą tego ważnego
i prestiżowego czasopisma. Oznacza to, że Komitet nie może się ubiegać o jego dofinansowanie
ze środków DUN.
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Ad 2. Zaopiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN
Komitet Socjologii PAN w odpowiedzi na pismo Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych
i Społecznych PAN z dn. 12 maja 2016 r. oraz działając na podstawie Regulaminu wyboru
członków Akademii w dniu 7 października 2016 r. przeprowadził głosowanie w sprawie
zaopiniowania kandydatów na członków korespondentów Akademii.
Do zaopiniowania przez Komitet Socjologii zgłoszone zostały dwie kandydatury, którymi są
(w kolejności alfabetycznej):
Prof. Andrzej Rychard,
Prof. Marek S. Szczepański.
Zwrócono uwagę, że zgłoszone zostały dwie bardzo dobre kandydatury. Po dyskusji w gronie
członków Komitetu Socjologii, odbyło się głosowanie aprobujące: głosy oddawane były na
dwóch kandydatów. Biorące w głosowaniu osoby mogły oddać głos za, przeciw lub wstrzymać
się od głosu.
Obecni na zebraniu plenarnym członkowie Komitetu Socjologii większością głosów podjęli
decyzję o zarekomendowaniu Zgromadzeniu Ogólnemu kandydatów na członków
korespondentów Akademii dwóch kandydatów.
Komitet Socjologii PAN pozytywnie opiniuje kandydatury prof. Andrzeja Rycharda i
prof. Marka S. Szczepańskiego na członków korespondentów Akademii.
Karty do głosowania, protokół oraz pismo przewodnie Przewodniczącego Komitetu Socjologii
zostaną przekazane do sekretariatu Wydziału I.
Ad. 3. Dofinansowania w ramach tzw. DUN - działalności upowszechniającej naukę - w
roku 2017.
Przed zebraniem Komitetu zasygnalizowano przygotowanie czterech wniosków o
dofinansowanie ze środków DUN:
- Kultury i Społeczeństwa – czasopisma, którego współwydawcą jest Komitet Socjologii.
- Studiów Socjologicznych – czasopisma, którego współwydawcą jest Komitet Socjologii.
- Konferencji – zgłoszenie Profesor Marii Zielińskiej.
- Publikacji zwartej – zgłoszenie Profesora Krzysztofa Frysztackiego.
Profesor Jacek Raciborski zainicjował dyskusję na temat potrzeby wspólnego przedsięwzięcia
Komitetu – ekspertyza i/lub konferencja – które dotyczyłoby bieżących wydarzeń w kraju. Głos
socjologów jest społecznie oczekiwany i powinien wychodzić poza publicystyczny komentarz.
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Konferencja mogłaby być przyczynkiem do przygotowania opracowania, punktem wyjścia do
bardziej rozbudowanej ekspertyzy. Zaplanowano prace i wymianę korespondencji związane z
przygotowaniem ewentualnego wniosku.
Profesor Joanna Kurczewska zapowiedziała także przygotowanie wniosku o dofinansowanie
publikacji zwartej.
Komitet Socjologii popiera i będzie się starał o dofinansowanie ze środków DUN
wymienionych wyżej inicjatyw. Do dnia 27 października br. włącznie wszystkie wnioski w
wersji elektronicznej muszą zostać wysłane do Wydziału I, a ich wersje papierowe
podpisane przez Przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN.
Ad. 4. XVI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: informacja,
komentarze, refleksje.
Wprowadzenie prof. Anna Horolets i prof. Tomasz Szlendak.
Sukcesem okazało się zmniejszenie liczb grup tematycznych: wpłynęło to pozytywnie na stronę
merytoryczną referatów, zwiększenie audytorium na poszczególnych sesjach, uniknięcie
powtarzających się tematycznie sesji.
Tytuł/tematyka Zjazdu zachęciła partnerów biznesowych, przedstawicieli III sektora oraz
władz miejskich do włączenia się w obrady, w których uczestniczyło wiele osób spoza
środowiska. Prezydent Miasta wypowiedział się o Zjeździe jako bardzo udanym i potrzebnym
wydarzeniu. Obrady toczyły się w ważnych dla miasta i sprzyjających debacie przestrzeniach,
m.in. Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Teatr Szekspirowski, Nadbałtyckie Centrum
Kultury.
Europejskie Towarzystwo Socjologiczne zwróciło się do Organizatorów z prośbą o
przygotowanie notatki na temat XVI Zjazdu PTS.
W komentarzach członkowie Komitetu Socjologii zwrócili uwagę na brak (niedostatek)
bieżących tematów na Zjeździe. Podkreślono natomiast wartość sesji i sympozjów, które były
dynamiczne, uwzględniały głosy publiczności oraz dyskusję, co z kolei pozwalało na
odnoszenie się do aktualnych spraw. Zwrócono uwagę, po pierwsze, że w przerwie obiadowej
nie powinny się odbywać ważne wydarzenia, po drugie, że stoiska wydawców, powinny być
lepiej eksponowane. Wydawcy powinni być widoczni, a nie ulokowani poza głównymi ciągami
komunikacyjnymi. To ważne z punktu widzenia przeglądu podejmowanych przez polskich
socjologów tematów i promocji książek poszczególnych autorów. Warto też promować
socjologiczne czasopisma, których nie brakuje na rynku.
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Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Dyskutowano sprawę powołania redaktora naczelnego Kultury i Społeczeństwa.
Zaproponowano uruchomienie procedury konkursowej, w celu wyłonienia redaktora
naczelnego czasopisma.
Ustalono datę kolejnego posiedzenia Komitetu Socjologii PAN: 18 stycznia 2016 roku.
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