
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nauka i polskie problemy dzisiaj 
Konferencja w 30. rocznicę śmierci Profesora Jana Lutyńskiego 

 
W imieniu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Metod i Technik Badań 
Społecznych, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcji 
Metodologii Badań Społecznych PTS zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej 
w 30. rocznicę śmierci Profesora Jana Lutyńskiego. Problematyka konferencji będzie oscylowała 
wokół zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowań Profesora. Zamierzamy zorganizować 
trzy sesje tematyczne:  

1. Recepcja koncepcji metodologicznych profesora Jana Lutyńskiego – nawiązania, 

interpretacje, polemiki 

2. Współczesne polskie problemy oczami socjologa 

3. Panel: Sondaże opinii publicznej w czasach postprawdy 

W ramach pierwszej sesji chcemy powrócić do obszarów zainteresowań, koncepcji 
metodologicznych oraz metod badawczych zaproponowanych przez Profesora Jana Lutyńskiego, 
zobaczyć w jakim stopniu są one aktualne, eksplorowane, modyfikowane. Szczególnie interesuje 
nas odbiór tych koncepcji przez młodych pracowników nauki, rozpoczynających swoje badawcze 
przygody. Proponujemy poruszenie następujących zagadnień: 

 Ewolucja, modyfikacje przeobrażenia technik badawczych 

 Standardy metodologiczne i etyczne badań realizowanych w różnych kontekstach 

badawczych i z wykorzystaniem technik badawczych  

 Jakość danych uzyskiwanych przy zastosowaniu różnych technik badawczych i sposoby ich 

weryfikacji 

 Status różnych technik badawczych we współczesnych badaniach socjologicznych – 

założenia teoretyczne i praktyka badawcza 

 Użyteczność, sposoby łączenia różnych wariantów poszukiwania informacji w procedurze 

badawczej 

 Społeczne funkcje badań. 

Sesja druga zostanie poświęcona dociekaniom i analizom dotyczącym współczesnych zjawisk 
społeczno-politycznych, które stanowiły drugi ważny nurt w pracy naukowej Profesora. 
Chcielibyśmy zachęcić socjologów do podjęcia refleksji związanej m.in. z: 

 Działaniami pozornymi i ich aktualnością w dzisiejszym systemie politycznym 

 Sposobami funkcjonowania systemów biurokratycznych  

 Stanem więzi społecznych 

 Wolnością poznania i dociekania naukowego w obecnej sytuacji społeczno-politycznej 

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych 
Uniwersytet Łódzki 

90-214 Łódź, Rewolucji 1905 r. 41/43, Polska 
Tel: (48-42) 635 51 34, (48-42) 635 50 96 

Fax: (48-42) 635 53 09 
E-mail: kmitbs@uni.lodz.pl 

http://instytutsocjologii.uni.lodz.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W połowie lat 90. Profesor Krystyna Lutyńska otrzymała nagrodę im. Stefana Nowaka za książkę 
Surveye w Polsce. Spojrzenie socjologiczno-antropologiczne i w wykładzie wygłoszonym podczas wręczania 
tej nagrody zwracała uwagę na potrzebę refleksji na temat sondaży w czasach transformacji 
ustrojowej w Polsce. Od tego wykładu minęło blisko 20 lat, a zmiany które zaszły są doskonałą 
okazją zarówno dla socjologów akademickich, jak i rynkowych sondażystów do ponownego zajęcia 
się badaniami opinii publicznej. Szczególnie, że sondażowi i badaniom opinii Profesor Jan Lutyński 
poświęcił najwięcej swej metodologicznej uwagi. Interesuje nas zwłaszcza podjęcie refleksji 
na temat funkcji, jakie mają pełnić/pełnią badania sondażowe w czasach postprawdy. Czasach, 
gdy  znacznie ważniejsze w debacie publicznej są emocje oraz ciągłe przywoływanie «przekazów 
dnia» (talking points) niż prawda per se. Chcemy, by zaproponowane wystąpienia poruszały 
następujące kwestie: 

 Wizerunek sondaży w sferze publicznej (szczególnie w świetle ostatnich kampanii 

wyborczych) 

 Zmierzch sondaży jako neutralnego narzędzia pomiaru stanu świadomości społecznej 

i wzmocnienie ich roli perswazyjnej  

 Sondaże jako badania „chwytające” tylko aspekt emocjonalny przynależny postawie 

 Użyteczność i aktualność klasycznych koncepcji opinii publicznej i sondażu jako sposobu 

jej badania 

 Neutralność sondaży versus sondaże „wasze” i „nasze” w odniesieniu 

do sponsora/zleceniodawcy sondaży 

 Sondaże opinii publicznej a kontrola społeczna. 

 
Na zakończenie konferencji chcemy zorganizować wieczór wspomnień „Wspólne życie – wspólna 
praca” poświęcony profesor Krystynie Lutyńskiej i profesorowi Janowi Lutyńskiemu. 
 
Najważniejsze informacje organizacyjne odnośnie do konferencji: 
Termin konferencji: 19 października 2018  
Miejsce konferencji: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź 
Komitet naukowy konferencji:dr hab. Anna Kubiak prof. nadzw. UŁ (przewodnicząca)  

dr hab. Mirosława Grabowska prof. nadzw. UW 
dr hab. Krystyna Janicka prof. nadzw. IFiS PAN 
dr hab. Kaja Kaźmierska prof. nadzw. UŁ 

     dr Włodzimierz A. Rostocki 
     dr hab. Andrzej P. Wejland 
 
Komitet organizacyjny:  dr Agnieszka Kretek-Kamińska (agnieszka.kaminska@uni.lodz.pl) 

dr hab. Aneta Krzewińska (aneta.krzewińska@uni.lodz.pl) 
 
     
Koszt: 250 złotych (obejmujący przerwy kawowe, obiad i bankiet oraz materiały konferencyjne).  
 
Publikacje: wybrane artykuły po przejściu procedury recenzyjnej zostaną opublikowane 
w Przeglądzie Socjologicznym (15 punktów) i Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica (8 punktów). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2018. 
Zgłoszenia referatów prosimy przesyłać na adres: konferencja_kmitbs@uni.lodz.pl 
Termin akceptacji referatu: 15 lipca 2018. 
Informacje na temat konferencji będą pojawiać się na stronie internetowej: 
http://instytutsocjologii.uni.lodz.pl/nauka/konferencje/ 
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