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Szanowni Państwo,
Odǳiał Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na seminarium naukowe, na którym Pan dr hab. Paweł Kubicki (UJ) wygłosi wykład pt. Polska kwestia miejska. Po wykłaǳie odbęǳie się dyskusja z uǳiałem Pani dr Janiny Zabielskiej (KUL), Pana Cezarego Hunkiewicza
(Brain Damage Gallery w Lublinie) i Pana Piotra Chorosia (Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej,
Urząd Miasta Lublin). Dyskusję poprowaǳi Pani prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS).
Seminarium odbęǳie się 22 listopada 2017r. w goǳ. 11.00-13.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (sala C-618 Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14).

Abstrakt
Wystąpienie poǳielone bęǳie na dwie części. W pierwszej części postaram się w skrótowy sposób
opisać kluczowe procesy, które sprawiły, że miejskość nie odgrywała istotnej roli w kształtowaniu polskich wzorów kulturowych i struktury społecznej. W epoce przed-nowoczesnej była to przede wszystkim dominacja szlachty, która spajana ideologią sarmacką zepchnęła polską kwestię miejską na zupełny margines. W epoce nowoczesnej natomiast pozycję hegemona zajęła inteligencja wywoǳąca się z
dużej mierze ze spauperyzowanej szlachty, co przekładało się na jej negatywny stosunek do miast i
miejskości, a brak własnego państwa znacznie ograniczył możliwość rozwoju roǳimego mieszczaństwa. Ponadto, skutki II wojny światowej i doświadczenia epoki PRL w sposób istotny wpłynęły na
społeczno-kulturową tkankę polskich miast sprawiając, że pomimo intensywnego procesu industrializacji i urbanizacji miejskość nie mogła się tam w pełni rozwinąć. W drugiej części omawiać będę proces wynajdywania miejskości w początkach XXI wieku, kiedy to polskie miasta znalazły się w nowej
rzeczywistości (integracja europejska, wzrost znaczenia miast w kontekście globalnym itp.) dającej potencjalnie duże szanse dla rozwoju miejskości. W tym przypadku skupię się przede wszystkim na analizie roli głównych aktorów społecznych dynamizujących proces wynajdywania miejskości: nowym
mieszczaństwie i miejskich ruchach społecznych.

Informacja o prelegencie
Dr hab. Paweł Kubicki – socjolog i antropolog kultury, adiunkt Katedry Kultury i Społeczeństwa Europy w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu społecznokulturowych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast. Pracował w mięǳynarodowych zespołach
badawczych zajmujących się problematyką miejską. Autor publikacji z zakresu miejskości, ruchów
miejskich i tożsamości. Jego książka „Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy
długiego trwania” (2016), jest punktem wyjścia do dyskusji na temat rozwoju miast, na przykłaǳie
miasta Lublina.
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