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PROTOKÓŁ 

ZEBRANIE KOMITETU SOCJOLOGII PAN 

z dnia 18 stycznia 2017 roku 

 

Obecni członkowie Komitetu (wg listy obecności): prof. Sławomir Zaręba, prof. Antoni 

Sułek, prof. Tomasz Szlendak, prof. Rafał Drozdowski, prof. Marek Krajewski, prof. Andrzej 

Sadowski, prof. Piotr Gliński, prof. Marian Golka, prof. Joanna Kurczewska, prof. Zbigniew 

Kurcz, prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Krzysztof Frysztacki, prof. Jacek Raciborski, prof. 

Anna Giza, prof. Mirosława Marody, prof. Krzysztof Gorlach, prof. Janusz Mucha, prof. Marek 

S. Szczepański, prof. Maria Zielińska, prof. Krzysztof Konecki, prof. Krystyna Slany, prof. 

Leszek Gołdyka, prof. Janusz Mariański.  

Zaproszeni goście: dr Piotr Filipkowski, dr hab. Marta Smagacz-Poziemska. 

 

Porządek spotkania 

1. Zebranie rozpoczęło się uczczeniem pamięci zmarłego prof. Zygmunta Baumana. 

2. Przewodniczący Komitetu przekazał nazwiska członków KS PAN, którzy zostali 

wybrani na członków Akademii od 2016 roku. 

✓ Członkiem rzeczywistym PAN została prof. Mirosława Marody. 

✓ Członkami korespondentami PAN zostali prof. Andrzej Rychard oraz  

prof. Marek S. Szczepański. 

Lista członków Akademii ogłoszona została na stronie www: http://czlonkowie.pan.pl/  

3. Informacja na temat wyników konkursu o nagrodę im. Ludwika Krzywickiego.  

✓ Nagrodę im. Ludwika Krzywickiego przyznano Iwonie Jakubowskiej-Branickiej za 

książkę Hate Narratives: Language As a Tool of Intolerance, która ukazała się w 2016 

roku.   

✓ Książka autorstwa Dariusza Jemielniaka, Common Knowledge? An Ethnography of 

Wikipedia, wydana przez Stanford University Press, Redwood City, CA, w 2014 roku, 

otrzymała nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk. 

4. Informacja na temat sprawozdania z działalności Komitetu Socjologii PAN za rok 

2016 i Planu Pracy Komitetu na rok 2017. 

Dokumenty zostały opracowane i złożone w terminie w sekretariacie Wydziału I Nauk 

Humanistycznych i Społecznych PAN. W Planie uwzględnione zostały m.in. posiedzenia 

Komitetu oraz inicjatywy (konferencje i działalność wydawnicza), o dofinansowanie 

których ze środków DUN wnioskował Komitet. 

http://czlonkowie.pan.pl/
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5. Przewodniczący przekazał informacje na temat inicjatyw Komitetu Socjologii i 

wniosków o ich dofinansowanie ze środków DUN: 

Wnioski o dofinansowanie konferencji: 

- Transgraniczność w perspektywie socjologicznej X. Europa – podzielona wspólnota?  

- Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych  

Wnioski o dofinansowanie działalności wydawniczej:  

- Re-Imagining the City. City and Urban Today from the Sociological Perspective.   

- Studia Socjologiczne. 

- Kultura i Społeczeństwo. 

6. Odbyła się dyskusja dotycząca Studiów Socjologicznych oraz Kultury i 

Społeczeństwa związana z wyborami redaktorów naczelnych tych czasopism oraz ich 

dalszą działalnością. 

Wątki z dyskusji dotyczącej Studiów Socjologicznych 

Kadencja Redaktora Naczelnego Studiów Socjologicznych zakończyła się w grudniu 

2016 roku. W związku z czym ustalono, że powinny się rozpocząć przygotowania do 

konkursu. Zaproponowano, aby: 

✓ Zachęcać aktywnych młodych uczonych, doświadczonych w pracy redakcyjnej do 

udziału w konkursie.  

✓ Kolegium Wydawców rozważyło sens istnienia Rady Redakcyjnej, zlikwidowało ją 

lub nadało Radzie określone uprawnienia i określiło kryterium powołania jej 

członków.  

✓ Powołać nową Radę Redakcyjną.  

Wątki z dyskusji dotyczącej Kultury i Społeczeństwa 

Z Porozumienia o współpracy wydawniczej wynika, że Dziekan Wydziału na wniosek 

Komitetu powołuje Redaktora Naczelnego Kultury i Społeczeństwa. Prezydium, z 

aprobatą członków Komitetu oraz zgodnie z wolą obecnego prof. Andrzeja Piotrowskiego 

pełniącego funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego, aby nie hamować prac czasopisma, 

ustaliło, że: 

✓ Komitet Socjologii będzie wnioskował do Dziekana Wydziału, aby na stanowisko 

Redaktora Naczelnego Kultury i Społeczeństwa powołać prof. Andrzeja 

Piotrowskiego na okres dwóch lat. 
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✓ Następnie przygotowany zostanie i rozpisany konkurs na stanowisko Redaktora 

Naczelnego czasopisma. 

Przewodniczący Komitetu zaproponuje także, aby do Komitetu Redakcyjnego włączone 

zostały dwie osoby. 

7. Prezentacje celów i założeń inicjatyw konferencyjnych i publikacyjnych, o których 

dofinansowanie ze środków DUN stara się Komitet: 

✓ Konferencja: Wokół rewizyt badawczych… – prezentacja prof. Joanna Kurczewska, 

dr Piotr Filipkowski. 

Omówione zostały założenia projektu badawczego, którego celem było uaktualnienie 

zastanych danych i budowanie archiwów ważnych dla rozwoju nauk społecznych i 

humanistyki, tak aby możliwe było wielokrotne korzystanie z tych zasobów. W 

ramach kolejnych konferencyjnych spotkań omawiano m.in. kwestie etyczne 

związane z archiwizacją danych i ich ponowną analizą. Zwracając uwagę w ramach 

prezentacji na genezę projektu, jego rozwój, pierwszą i kolejne publikacje uzasadniona 

została potrzeba Konferencji w 2017 r., która byłaby kontynuacją zadań zarysowanych 

na konferencji z 5-6 grudnia 2013 roku (Sociological Qualitative Data as Testimonies 

of their Time and Documents of the Discipline) i służyłaby dookreśleniu roli 

archiwizacji, m.in. przez wskazanie odniesień socjologii do nauk pokrewnych. 

Przyszłe cele projektu przewidują m.in. tworzenie sieci badawczych, poszerzanie 

kolekcji i udostępnień, tworzenie zaplecza archiwizacyjnego dla dyscyplin. 

Konferencja została zaplanowana na 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. 

✓ Konferencja: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej… – prezentacja prof. 

Maria Zielińska i prof. Jacek Raciborski. 

Konferencja ma charakter cykliczny, tegoroczna poświęcona zostanie m.in. 

prezentacji  wyników najnowszych badań zjawisk i procesów zachodzących w Polsce 

i w Europie, które dotyczą z jednej strony kryzysu Wspólnoty, z drugiej powstających 

nowych ruchów społecznych i grup protestu. W ramach Konferencji przewidziany 

został panel, który zainicjowali członkowie Komitetu Socjologii. Proponowane tematy 

dotyczą m.in. wizualności protestu, dynamiki krajowych protestów oraz ich percepcji. 

Zaplanowano m.in. debatę w kręgu przedstawicieli Komitetu. Ustalono, że jak będzie 

większe zainteresowanie panelem, to możliwe jest włączenie do planu Konferencji 

dodatkowej sesji.  
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Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji będzie wyjazdowe plenarne zebranie 

członków Komitetu Socjologii PAN.  

Konferencja została zaplanowana na 20 – 22 września 2017 r.  

✓ Publikacja: Re-Imagining the City – prezentacja dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, 

prof. Krzysztof Frysztacki.  

Tytuł publikacji i jej planowana zawartość nawiązywać mają do programu i założeń 

międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce miejskiej: Moving Cities, 

która odbyła się latem 2016 roku w Krakowie. W Komitecie Naukowym Konferencji 

polską socjologię miasta reprezentowało dwóch członków Komitetu Socjologii PAN, 

prof. Krzysztof Frysztacki oraz prof. Marek S. Szczepański. Publikacja dotyczyć ma 

współczesnych problemów miejskich – m.in. jakości życia w mieście, przestrzeni 

publicznej. Książka nie ma mieć charakteru ekspertyzy, służy upowszechnianiu  

wyników badań i koncepcji wypracowanych na polu polskiej socjologii, wskazywać 

ma na aplikacyjny charakter prezentowanych teorii, włączać do dyskusji 

przedstawicieli środowiska międzynarodowego, promować młodych uczonych, 

sprzyjać tworzeniu sieci badawczych.      

Nie zgłoszono do dyskusji dodatkowych sprawy i wniosków. 

 

Protokolant: Marcjanna Nóżka 

 

 


