TOŻSAMOŚCI RELIGIJNE W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM
KONFERENCJA SEKCJI SOCJOLOGII RELIGII
POZNAŃ 2008
Sekcja Socjologii Religii PTS zaplanowała na 2008 rok i zorganizowała
coroczną ogólnopolską konferencję pt. Tożsamości religijne w
społeczeństwie polskim.
Celem konferencji było rozeznanie problemów egzystencjalnych,
światopoglądowych i religijnych współczesnego człowieka w kontekście,
rozległego w swych atrybutach paradygmatu tożsamości.
Konferencja miała charakter naukowo – poznawczy, była okazją do
prezentacji naukowych stanowisk w formie referatów i dyskusji.
Tegoroczna konferencja zatytułowana Tożsamości religijne w
społeczeństwie polskim, pierwotnie planowana jako konferencja
autonomiczna, ze względów formalnych odbyła się w ramach
Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego O wielowymiarowości
badań religioznawczych, Poznań 8-10 września 2008 r. Względy, które
zadecydowały o takiej formule spotkania to przede wszystkim fakt, że
większość członków Sekcji Socjologii Religii PTS należy równocześnie do
Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Kongresy Towarzystwa
Religioznawczego odbywają się w cyklu 4-letnim (raz na cztery lata). W
roku sprawozdawczym (2008) doszłoby do zdublowania się konferencji,
które (ze względu na rok dydaktyczny) mogą odbywać się w zbliżonym
terminie (tj. w miesiącach czerwiec – wrzesień). Maria LibiszowskaŻółtkowska i Janusz Mariański organizatorzy konferencji PTS i
współorganizatorzy kongresu PTR zdecydowali się na wspólne działanie. W
ramach Kongresu odbyła się konferencja Sekcji Socjologii Religii PTS.
Socjologowie religii obradowali na dwóch odrębnych sekcjach: Tożsamości
religijne i Współczesne wymiary religijności.
W Kongresie wzięło udział około 250 uczestników, w tym 50 gości
zagranicznych. Socjologowie religii byli aktywnymi uczestnikami
naukowych obrad – występowali w sesjach plenarnych, powoływali i
przewodniczyli obradom sekcji tematycznych, wygłaszali na nich referaty,
inicjowali dyskusje.
Wszyscy uczestnicy Kongresu, a wiec także socjologowie Sekcji
Socjologii Religii PTS uiszczali wpisowe w wysokości 200 zł oraz sami
płacili za przejazdy i zakwaterowanie podczas konferencji. Opłaty z
wpisowego przeznaczone były na wynajęcie sal i sprawy organizacyjne.
Sekcja Socjologii Religii, która włączyła się ze swoim programem
konferencyjnym w ramy Kongresu nie prowadziła osobnej buchalterii,
korzystała - na prawach uczestnika – z funduszy zapewnionych przez

organizatorów II Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego.
Przydzielona przez MNiSW pieniądze z grantu w wysokości 5400 zł z góry
były przeznaczone na dofinansowanie książki –zgodnie z pismem z PTS z 9
lipca 2008 r.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo NiSW podpisało umowę na dofinansowanie
konferencji "Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim" przyznając na rok 2008
następujące dofinansowanie:
- opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych - 5.400,00 zł.
Pozdrawiam serdecznie
Barbara Damentka Biuro PTS

Sekcja otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dofinansowanie w kwocie 5400 zł z przeznaczeniem na publikację.
Pieniądze zostały wydatkowane według Umowy zawartej między
Przewodniczącym PTS prof. dr hab. Piotrem Glińskim oraz Skarbnikiem PTS
dr Sławomirem Łodzińskim a Wydawnictwem DIFIN i przekazane
Wydawnictwu zgodnie z wystawionym rachunkiem w grudniu 2008 r.
Maszynopis książki (około 14 arkuszy) został złożony w listopadzie
2008 r. w wydawnictwie DIFIN w Warszawie. Po naukowej recenzji prof. dr
hab. Elżbiety Firlit klasyfikującej książkę do druku wydawnictwo
rozpoczęło prace redakcyjne. Książka ukazał się drukiem w sierpniu 2009 r.
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