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Komunikat konferencyjny nr 1 
 

Konferencja „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”  

Gołuchów, 18-19 października 2018 - Pierwszy komunikat konferencyjny 

  

Las jako element środowiska przyrodniczego ma istotny kontekst społeczny, wyrażony nie 

tylko określonymi formami jego użytkowania, ale także sferą pozamaterialną. Wśród 

społecznych wymiarów lasu należy wymienić m.in. dostęp do zasobów surowca drzewnego i 

regulacje w tym zakresie (prawne i zwyczajowe); ochrona lasu i różnorodności biologicznej w 

lasach; wartości, normy i postawy społeczne wobec lasu; społeczne funkcje lasu (rekreacyjne, 

kulturowe, estetyczne itp.); zarządzanie zasobami leśnymi (synergie, konflikty i kolizje); las 

jako przedmiot zainteresowań grup społecznych (społeczności lokalne; organizacje 

pozarządowe; partycypacja społeczna); las w edukacji formalnej i nieformalnej. Badania 

dotyczące społecznego znaczenia lasu są prowadzone od dawna, w szczególności w Stanach 

Zjednoczonych oraz w Skandynawii. W Polsce prowadzono do tej pory przede wszystkim 

badania dotyczące problemów ochrony przyrody w lasach i konfliktów społecznych w 

zarządzaniu zasobami leśnymi. Szczególnym obiektem zainteresowania była Puszcza 

Białowieska, gdzie analizowano długotrwały konflikt wokół definicji i sposobów ochrony lasu 

angażujący wiele grup społecznych na różnych poziomach podejmowania decyzji i w 

zmieniającym się otoczeniu prawnym. Choć polskie badania społecznego znaczenia lasu są – 

jak dotychczas – wycinkowe, nauki społeczne mają potencjalnie do zaoferowania wiele 

istotnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych.  

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu istniejących badań i istniejącej wiedzy na 

temat społecznego znaczenia lasu, a także zaproponowanie nowych perspektyw badawczych. 

Służyć to ma zarówno celom poznawczym jak i praktycznym, związanym z zarządzaniem 

lasami. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców i praktyków związanych z 

budowaniem i stosowaniem wiedzy o społecznych aspektach lasu. Konferencję rozpoczną 

wykłady zaproszonych gości: prof. dr hab. Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak, Uniwersytet 

Jagielloński, dr Agaty Konczal, European Forest Institute,  oraz dr Małgorzaty Blicharskiej, 

Uppsala University. 

Zapraszamy do wygłaszania referatów prezentujących wyniki oryginalnych badań 

poruszających tematykę lasu w kontekście społecznym, prezentacji innowacyjnych metod i 

technik badań społecznych mających szczególne zastosowanie do badania społecznego 

znaczenia lasu, a także wyników i doświadczeń z badań innych elementów środowiska 

naturalnego, z których wynikają istotne wnioski dla nowych perspektyw badania lasów i innych 

elementów środowiska w naukach społecznych. W szczególności, zapraszamy do prezentacji 

propozycji pól badawczych, które warte są zainteresowania z poznawczego i praktycznego 

punktu widzenia. Osoby, których referat zostanie zaakceptowany przez organizatorów nie 

ponoszą kosztów uczestnictwa w konferencji. Pozostałe osoby pokrywają koszty noclegów i 

wyżywienia w kwocie 400 zł.  

Zapraszamy do składania zgłoszeń wystąpień zawierających: tytuł, listę autorów wraz 

z afiliacjami oraz abstrakt (100 słów) do 15 czerwca 2018 do sekretarza konferencji Konrada 

Bula, OKL Gołuchów, email: konrad.bul@okl.lasy.gov.pl i/lub do Joanny Tusznio, email:  

joanna.tusznio@uj.edu.pl. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 w 

Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, koło Kalisza (www.okl.lasy.gov.pl). Organizatorami 

są: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i Sekcja Socjologii Środowiska Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego. Formularz zgłoszeniowy w oddzielnym pliku.  

Przewidujemy zwiedzanie Muzeum Leśnictwa, Arboretum oraz Muzeum Zamku w 

Gołuchowie (http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/zamek-w-goluchowie) z kolekcją 

sztuki Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej. Podczas konferencji planowane jest również 

spotkanie organizacyjne Sekcji Socjologii Środowiska PTS. 
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