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

Cykl seminariów 

Temat:   Mapy emocji jako dodatkowe narzędzie do badania praktyk życia rodzinnego w trakcie procesu 
  zmiany pełnego gniazda w puste 
Termin:  18 listopada 2021 (czwartek), o godz. 17.00 
Link:   https://us02web.zoom.us/j/82986952724?pwd=c1RlNldlOEJjODhBVzIxUTJCNXorZz09   
  Meeting ID: 829 8695 2724 
  Passcode: 951443 
Prelegentki: Bogna Maria Dowgiałło1, Magdalena Żadkowska1, Magdalena Gajewska1, Magdalena Herzberg -   
  Kurasz1, Marianna Kostecka2  (1 - Uniwersytet Gdański; 2 - Uniwersytet Adama Mickiewicza)  
Prowadzenie:  dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr 

Celem wystąpienia jest analiza zmiany zachodzących w emocjonalnej geografii (emotional geography) domu.  

W projekcie, przyjęto założenie, że przestrzeń nie jest czymś jedynie fizycznym, lecz konstytuuje się poprzez 
nadawane jej znaczenia. Badając proces opuszczania domu przez dzieci („pustoszenie gniazda”), autorki przyglądają 
się między innymi przemianom praktyk życia codziennego związanym z konkretnymi przestrzeniami (kuchnia, 
łazienka, sypialnia itd.)  

Badaczki w szczególności koncentują się na odpowiedzi na pytanie, czy technika mapowania emocji ogranicza się do 
obserwacji świadomych, racjonalnie zarządzanych emocji, czy też dzięki tego rodzaju analizom można uchwycić także 
ich interaktywną, relacyjną naturę, gdy respondenci i respondentki nie do końca chcą lub umieją nazywać przeżywane 
emocje. Interpretacje społeczne, a w jeszcze większym stopniu ich materialne rezultaty (drzwi łazienki, odseparowana 
sypialnia, stół w jadalni, opuszczony pokój dziecka itp.) pomagają badanym prowadzić opowieść o tym, co dzieje się w 
rodzinie.  

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. 
Kolejne seminaria organizowane przez sekcję odbędą się: 9.12, 13.01, 10.03, 12.05, 9.06.   
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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