
 

 

             

 

 

 

Sekcja Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
oraz 

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 

mają przyjemność zaprosić na 

 
Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 

 

Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej: problemy, perspektywy 
badawcze, pytania 

 
Warszawa, 19-20 listopada 2020 r. 

  

Dynamika społecznego świata sportu zależy między innymi od aktywności różnego 

rodzaju aktorów (indywidualnych, zbiorowych, instytucjonalnych), działających        

w jego obrębie. W proponowany temat konferencji wpisują się prezentacje 

dotyczące, trenerów, sędziów, działaczy sportowych na poziomie lokalnym, krajowym 

i między- lub ponadnarodowym, dziennikarzy sportowych, aktywistów kibicowskich, 

konsumentów sportu i innych aktorów rzeczywistości sportowej. Nie ograniczamy 

przy tym analiz do określonego (amatorskiego lub w pełni profesjonalnego) uprawi-

ania sportu, kanonu dyscyplin olimpijskich lub perspektywy teoretycznej otwierając 

pole do szerokiej wymiany myśli i oglądania problematyki ze zróżnicowanych per-

spektyw. Tytułowi aktorzy mają własne cele, motywy działań, sposoby postępowania 

i problemy, wzajemnie na siebie oddziałują i wspólnie tworzą mozaikowy wzór 

współczesnego sportu. Warto ten wzór odkrywać, opisywać i rekonstruować. Te-

matyka konferencji stwarza możliwości dzielenia się i dyskutowania szeregu zjawisk 

dotyczących sportu i społeczeństwa zarówno w obrębie utrwalonych dziedzin analizy, 

jak i nowych pól badawczych, obejmujących (choć nie ograniczających się do): 

 

 Sport a tożsamość 

 Sport i konsumpcja 

 Sport a teorie społeczne 

 Sport, polityka i władza 

 Sport i płeć 

 Sport i wychowanie fizyczne 

 Sport i ciało 



 

 

 Sport a zdrowie 

 Sport, środowisko i zrównoważony rozwój 

 Sport a profesjonalizacja 

 Sport dzieci i młodzieży 

 Sport i kibice 

 Sport a globalizacja 

 Sport i media 

 Sport a nowe technologie     

 E-sport 

 Sport i niepełnosprawność 

 Sport a wykluczenie społeczne 

 Sport a metody badawcze 

 SARS-CoV-2 i sport 

 Inne  

 

 

Formularz zgłoszeniowy z abstraktem referatu (do 200 słów) prosimy przesłać na 

adres natalia.organista@gmail.com w terminie do 31 lipca 2020 r. Abstrakt 

należy przygotować według wzoru zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Powi-

adomienie o przyjęciu referatu nastąpi do 10 września 2020 r. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych. Informacja dotycząca konta i sposobu 

płatności zostanie podana w późniejszym terminie.  

 

Wybrane referaty (po otrzymaniu pozytywnych recenzji) zostaną opublikowane w 

czasopiśmie Physical Culture and Sport. Studies and Research (20 pkt 

MNiSW). 

 

 

Najważniejsze daty: 

 

Termin konferencji: 19-20 listopada 2020 r. 

Termin zgłaszania abstraktów: do 31 lipca 2020 r. 

Termin informacji o przyjęciu abstraktów: do 10 września 2020 r. 

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 30 września 2020 r. 
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Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: natalia.organista@gmail.com 

 

O szczegółach technicznych i organizacyjnych wydarzenia będziemy informowali      

w kolejnym komunikacie. 
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