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

Cykl seminariów 

Temat   Relacje rodzinne w czasie pandemii: doświadczenia i postawy przedstawicieli czterech   
  pokoleń 
Termin   20 maja 2021 (czwartek). UWAGA: wyjątkowo seminarium zacznie się się o godz. 18.15 
Link   https://us02web.zoom.us/j/7253279490?pwd=Q0oxa3NDdnVyMkl4YmNJbTUxU2NuQT09 
  Meeting ID: 725 327 9490 
  Passcode: 947164 
Panelistki/paneliści studentki i studenci studiów licencjackich II roku – Socjologia stosowana  i antropologia   
   społeczna w zakresie stosowanych nauk społecznych, Instytut Stosowanych Nauk   
   Społecznych UW 
Prowadzenie  dr hab. Mariola Bieńko, prof. UW 
Celem seminarium jest przedstawienie wstępnych wyników projektu badawczego realizowanego w 2021 roku przez 
studentów i studentki ścieżki specjalizacyjnej „Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, 
kompensacja” (Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW).   

Przedmiotem dyskusji będą procesy „pandemicznego urządzania życia rodzinnego” z uwzględnieniem doświadczeń 
czterech pokoleń: najmłodszego (13-15 lat), młodych dorosłych (19-23 lata), średniego (45-59 lat) oraz seniorów 
(powyżej 65 lat).  

Materiał zebrany na podstawie pogłębionych wywiadów indywidualnych dotyczy różnych płaszczyzn rodzinnej 
codzienności. „Urządzanie życia codziennego” w czasach epidemii wirusa SARS-CoV-2 jest dla jednostek i grup 
dużym wyzwaniem. Celem analizy było rozpoznanie najważniejszych pól przeobrażeń, jakim uległa rodzinna 
intymność w nowej sytuacji obostrzeń, dotyczących społecznego dystansu, izolacji w domach i blokady wielu 
aspektów życia społecznego.

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. 
Termin ostatniego spotkania w tym roku akademickim: 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 
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