
Sekcja Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

oraz
 Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego 

mają zaszczyt zaprosić na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 

PERSPEKTYWY SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE PONOWOCZESNYM 

OD WSPÓLNOTY DO KOMERCJALIZACJI 

Gdańsk, 6-7 listopada 2018r. 

Sport jest nieodłączną częścią zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Analiza współczesnego

społeczeństwa  musi  zatem  zawierać  pytania  o  dynamikę  sportu.  Pytając  o  perspektywy

współczesnego  sportu,  odnosimy  się  zatem  do  szerszego  spektrum  działań  społecznych

umiejscowionych w kulturowych przestrzeniach ponowoczesności. Ponowoczesność to specyficzny

wymiar  kultury,  mieszczący  to,  co  nowoczesne,  z  tym,  co  zostało  zmienione,  podzielone,

skomercjalizowane.  W  tym  wymiarze  znajduje  się  również  sport,  kultura  fizyczna,  rekreacja,

turystyka, czas wolny. Pytając o perspektywy sportu pytamy również o stan badań nad sportem w

naukach społecznych. Chcemy zaprosić do dyskusji nad perspektywami i wyzwaniami sportu, jego

społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi wymiarami, miejscem w kulturze czy czasie wolnym

człowieka  ponowoczesnego.  Konferencja  jest  otwartą  przestrzenią  do  dyskusji  o  społeczno-

kulturowych znaczeniach sportu. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin

społecznych i humanistycznych. Kluczowe zagadnienia, które chcemy poruszyć na konferencji to:

Sport a kultura konsumpcji
Sport a kapitalizm
Sport i ekonomia polityczna
Sport a poszukiwanie znaczeń
Sport a tożsamość
Sport i kultura fitness



Sport i ciało
Sport i zdrowie
Sport i ruchy protestu
Sport i ideologie polityczne
Sport i płeć 
Sport i media
Sport a zmiana społeczna
Sport a doping
Sport i kibice
Sport i technologia 
Sport a ruch olimpijski
Sport a wykluczenie społeczne 

Zapraszamy  również  do  zgłaszania  referatów  dotyczących  innych  zagadnień  związanych  ze
sportem niż wyżej wymienione. 

Abstrakt referatu (do 200 słów) prosimy przesłać na adres e-mail: perspektywysportu@gmail.com
w terminie do 15 września 2018 roku. 
Powiadomienie o przyjęciu referatu nastąpi do 25 września 2018r. 

Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych. 

Opłatę prosimy dokonać do 10 października 2018r. na konto: 

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 

W tytule wpłaty prosimy podać: Imię i Nazwisko (uczestnika) oraz kod: K768-18

Rada Naukowa Konferencji 

dr hab. Honorata Jakubowska, prof. UAM
dr hab. Michał Lenartowicz, prof. AWF 
dr Wojciech Woźniak 
dr Przemysław Nosal 
dr Jakub Ryszard Stempień
dr Konrad Burdyka
dr Mateusz Grodecki 

Komitet Organizacyjny:

dr Radosław Kossakowski
mgr Dobrosław Mańkowski
mgr Anna Lewandowska

Strona konferencji: www.perspektywysportu.wordpress.com 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: perspektywysportu@gmail.com
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