Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
zaprasza na zdalne
XXII Międzynarodowe Seminarium z cyklu
„Metodologia badań systemów społecznych”
10 grudnia 2021 r. godz. 11.00
Organizatorzy:
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych IS UWr, Centrum Studiów i Edukacji na rzecz
Bezpieczeństwa UWr, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS, Polskie
Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego, Akademickie Koło Naukowe „Security&Society” IS UWr

Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski, Zakład Socjologii Edukacji IS UWr,
Zakład Socjologii Ogólnej IS UWr, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – Filia w Sieradzu,

Problematyka obrad:
Wybrane metody analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych dotyczących przestępstw i
wykroczeń na przykładzie miasta Krakowa
Prelegentka:
– dr Agnieszka Polończyk - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych przez autorkę od 2016 roku z
wykorzystaniem danych przestrzennych w obszarze bezpieczeństwa publicznego w Krakowie. Zaprezentowane zostaną
wybrane metody analiz przestrzennych wraz z przykładami ich stosowania, tj: analizy typu „hot spot” (wykorzystane
do badań dotyczących wpływu monitoringu wizyjnego na przestępczość w Krakowie oraz do badań pokazujących
zmiany w przestrzennym rozmieszczeniu przestępczości w okresie lockdownu w Krakowie w porównaniu z latami
2015-2019); analizy buforowe jako przykład analizy odległości przeprowadzonej dla obiektów chronionych na jednym
z osiedli w Krakowie; analizy współzmienności pokazujące przestrzenne zależności pomiędzy przestępczością oraz
poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.
Tak eksplorowane metody analiz przestrzennych stosować można w celu ilościowego spojrzenia na zagadnienia
związane z bezpieczeństwem publicznym. Stanowić one mogą wstęp do dalszych, pogłębionych badań jakościowych.
Wpisują się one w ogólnoświatowy trend tzw. „mapowania przestępczości” (crime mapping). Wyniki uzyskane w tego
typu badaniach mogą być wykorzystane przez grupy dyspozycyjne do zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa w
wymiarze lokalnym.

Koreferaty:
– Inspektor Michał Górniak oraz Inspektor Andrzej Szymański - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
– Dr Zygmunt Dudek - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

Termin i miejsce obrad:
Seminarium odbędzie 10.12.2021 r. (piątek) o godz. 11:00 za pośrednictwem MS TEAMS

Zgłoszenia:
Uczestnictwo w seminarium wymaga rejestracji i jest potwierdzone certyfikatem.
Formularz zgłoszeniowy: Kliknij TUTAJ albo wpisz w przeglądarce: https://cutt.ly/JTJfbHE
Termin rejestracji upływa 08.12.2021 r. o godz.18.00

Komitet Organizacyjny:
dr Piotr Pieńkowski, dr Aneta Uss-Lik, dr Monika Zawartka, mgr Sławomir Fiodorów, mgr Kornel
Musiał, student Tomasz Brodziak
E-mail: s.metodologiczne@gmail.com
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI

