
  Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu seminariów 
  Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS 

Cykl seminariów 
 

Temat   Podmiotowość rodziców i dzieci w kulturze indywidualizmu 
Termin   18 marca 2021 (czwartek) godz. 17.00 
Link   https://us02web.zoom.us/j/83244385106?pwd=elh1dldOSCtOOHdMTUVjMSs1WGozZz09 
  Meeting ID: 832 4438 5106 
  Passcode: 947164 
Panelistki dr Maja Brzozowska – Wydział Socjologii UAM 
  dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek – Interdyscyplinarny Zespół Badań na Dzieciństwem UW 

Prowadzenie  dr hab. Mariola Bieńko prof. UW 
Dzieci, jak wskazują badania historyków, nie istniały od zawsze. Zostały one, zdaniem jednych –„wynalezione”, a 
zdaniem innych – „odkryte”. Początkowo dzieci znajdowały zainteresowanie prawie wyłącznie w psychologii i 
pedagogice, nie myślano o dzieciństwie w szerszym kontekście społecznym czy naukowym.  
We współczesnej refleksji socjologicznej ustalenie sensu kluczowych kategorii teoretyczno-kulturowej analizy 
dzieciństwa, takich jak: reprezentacja, podmiotowość, tożsamość, stanowi podstawę dziedziny badań 
akademickich określanej childhood studies. Nowe studia nad dzieciństwem mają na celu opisanie z perspektywy 
interdyscyplinarnej różnych kulturowych znaczeń związanych z dzieckiem i dzieciństwem.  
Dziecko znajduje się niejako na obrzeżach kultury, a zarazem jest w centrum zainteresowania dorosłych, 
stanowiąc przedmiot ich najwyższej troski. Relacje rodzice-dzieci przez wieki oparte na niekwestionowanym 
rodzicielskim autorytecie, są obecnie definiowane i konstruowane na nowo. Dziecko staje się aktywnym aktorem 
społecznym w kulturze indywidualizmu.  

Ideą seminariów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla osób zainteresowanych tematyką życia rodzinnego i 
intymności.  
Spotkania mają służyć wymianie myśli, ścieraniu się poglądów, ale także wzajemnemu poznawaniu się, 
nawiązywaniu kontaktów i współpracy, tworzeniu zespołów badawczych. Seminaria mają stanowić przestrzeń do 
dyskutowania pomysłów na projekty badawcze oraz teksty; do dzielenia się refleksjami na temat istotnych i 
aktualnych publikacji z obszaru socjologii życia rodzinnego i intymności; do przestawienia wyników badań oraz 
do dzielenia się wątpliwościami i niepokojami towarzyszącymi procesowi tworzenia nauki. Spotkania mają być 
także szansą dla młodych badaczek i badaczy do prezentacji – przed „pierwszą publicznością” – swoich 
pomysłów na badania oraz inspirujących perspektyw teoretycznych.  
Seminarium ma formułę otwartą. Każdy osoba należąca do PTS (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości) może 
w nim uczestniczyć. Zapraszamy! 
Zgłoszenia tematów, osób (również własnych kandydatur) prosimy przesyłać na adresy przewodniczącej Sekcji: 
iwona.taranowicz@uwr.edu.pl lub sekretarza: mszyszka@kul.pl. 
Terminy kolejnych spotkań: 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca.  
Strona Sekcji na FB: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-
Intymno%C5%9Bci-PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif 

https://us02web.zoom.us/j/83244385106?pwd=elh1dldOSCtOOHdMTUVjMSs1WGozZz09
https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-Intymno%C5%9Bci-PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif
https://us02web.zoom.us/j/83244385106?pwd=elh1dldOSCtOOHdMTUVjMSs1WGozZz09
https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-Intymno%C5%9Bci-PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif

