Komitet Socjologii PAN zaprasza na dyskusję panelową:

Czy pokolenia zmieniają polską socjologię?
Wydarzenie odbywa się w ramach
XVIII Ogólnopolskiego Zajazdu Socjologicznego w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Czytelnia Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego, budynek 48
Czwartek, 15.09. godz. 14.00-15.30

Celem dyskusji jest wywołanie refleksji nad znaczeniem czynnika pokoleniowego dla
zmian zachodzących w polskiej socjologii. To, że ona się zmienia pod wpływem różnych
czynników i okoliczności, wiemy, niewiele natomiast wiemy, czy i jak do jej zmian
przyczynia się wymiana pokoleniowa. Chcemy – zapraszając do zabrania głosu
przedstawicieli różnych socjologicznych pokoleń – spróbować dociec, co dla ich
reprezentantów było/jest ważne, w czym upatrują sens swej aktywności zawodowej i jej
znaczenie, co chcieli wnieść i co wnieśli/wnoszą do ogólnego dorobku nauki? Jak
postrzegają własną specyfikę/tożsamość na tle starszych i młodszych od siebie generacji?
Na czym wreszcie – używając języka Mannheima – polegała świeżość ich spojrzenia na
socjologiczne wyzwania i kogo uważali za „przeciwnika” (co było „dramatem” ich
pokolenia)?
Pytania te – rzadko podejmowane na gruncie naszej dyscypliny – wydają się i ważne,
i ciekawe, a podzielenie się własnymi refleksjami na ten temat może okazać się istotne dla
samoświadomości socjologów.
Do dyskusji zaprosiliśmy:
•
Prof. Jerzego Wiatra, reprezentującego pokolenie socjologów działających w
okresie wczesnego PRL, gdzie socjologia działała w bardzo trudnych warunkach
społeczeństwa zamkniętego (ze wszystkimi tego konsekwencjami dla dyscypliny i sposobu
funkcjonowania socjologów);
•
Prof. Marka Ziółkowskiego, reprezentującego pokolenie „pograniczne” –
socjologów rozwijających skrzydła w liberalizującym się i otwierającym na świat PRL i
stawiających czoło socjologicznym wyzwaniom transformacji ustrojowej;
•
Prof. Przemysława Sadurę, reprezentującego pokolenie, którego
socjologiczna edukacja i inicjacja przypadły na pierwszy okres transformacji ustrojowej, zaś
pełna aktywność naukowa na czas „potransformacyjnej” Polski;
•
Dr Agatę Dziuban i dr Justynę Struzik, reprezentujące najmłodsze pokolenie
socjologów, dorastające i wchodzące w socjologiczne role w warunkach globalizującego się
świata.
Panel poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, przewodniczący KS PAN.
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