
 

1 
 

Biuletyn  
Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS 

6/2021 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE SEKCJI SOCJOLOGII MŁODZIEŻY I EDUKACJI 

 
Przypominamy o stronie FB Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 
https://pl-pl.facebook.com/mlodziezedukacjapts 
 
Podstrona Sekcji na stronie głównej PTS: 
http://pts.org.pl/sekcje/sekcja-socjologii-mlodziezy-i-ed/ 
 
Adres mailowy Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji w ramach PTS: 
ssmie@pts.org.pl 
 

Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji ma 128 Członków i Członkiń – 
zachęcamy do większej aktywności w Sekcji; proszę się zgłaszać do Zarządu. 

 

SPRAWY PARTNERSKIEJ SEKCJI  
RN 30 YOUTH & GENERATION EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 

 
Naszą sekcją partnerską jest Research Network 30 Youth and Generation European Sociological 
Association: 
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn30-youth-generation 

MOŻLIWOŚCI PUBLIKACYJNE 

CZASOPISMO Youth in Central and Eastern Europe w Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie w otwartym dostępie! 
 
https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/sociological-studies 
 
Więcej informacji: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, Dyrektor Centrum Badań Młodzieży UP 
 
Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. 
Jego głównym celem jest integracja specjalistów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami 
funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży 
ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej. Publikujemy teksty, które przybliżają 
wiedzę o młodzieży w oparciu o metodologię jakościową, jak też ilościową. Teksty mogą mieć charakter 
teoretyczny lub/i empiryczny. Liczymy na zainteresowanie publikowaniem w czasopiśmie zarówno młodych 
badaczy, jak też tych bardziej doświadczonych. Łamy czasopisma otwieramy dla wszystkich, którzy mają coś 
ciekawego i oryginalnego do powiedzenia na temat młodzieży i problemów, jakie są z nią związane. 
Wiemy, że młodzież z tej części regionu ma swoje problemy, które mogą być specyficzne. Rozpad Związku 
Radzieckiego i powstanie nowych państw, a w konsekwencji wystąpienie gwałtownych i głębokich 
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procesów transformacyjnych wywołało szerokie reperkusje społeczne. Pojawiła się modernizacja i 
globalizacja, w orbicie których znajdują się także kraje byłego bloku wschodniego. Młodzież staje się 
głównym przedmiotem wspomnianych procesów i dzięki dokładnej obserwacji tej kategorii możemy 
obserwować, co się dzieje ze społeczeństwem. Naszym zamiarem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy 
tym wszystkim, którzy są zainteresowani młodzieżą, a szczególnie wiedzą na jej temat, jej różnych 
problemów i zachowań na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich 
chętnych do włączenia się w budowę wiedzy na temat młodej generacji i poszerzania granic znanego. 
Zapraszamy wszystkich Państwa do lektury i współpracy. 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA I KRÓTKIE REFLEKSJE CZŁONKÓW SEKCJI 
PO KONFERENCJACH O MŁODZIEZY I EDUKACJI, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI  

European Sociological Association, konferencja hybrydowa w Barcelonie 31.08-03.01.2021 
zgłoszenia do 15.02.2021; https://www.europeansociology.org/abstract-submission-open  
 
https://www.europeansociology.org/esa-conference-2021-in-barcelona 

 
Nasza partnerska Sekcja RN 30 Youth & Generation – Research network Session at ESA in 
Barcelona – prowadzi stream 
https://www.europeansociology.org/about-esa-2021-barcelona/programme/research-
network-sessions  

RN30 - Youth & Generation 

Coordinators: 
Carlo Genova, University of Torino, Italy; 

Magda Nico, CIES-IUL, Portugal 
Generations, Youth and Futures in Time of Social Change 

Social change and unexpected emergencies have probably never been so fast and so wide in their 
impact. The Covid-19 pandemic in particular is exacerbating fast-paced social, political, and economic 
changes, with strong implications for the lives of young people. These processes are also questioning 
social and cultural models that for a long time have been taken for granted. Issues of generational 
continuity, intergenerational relations, and collective identities both within and across age groups, are 
then becoming more pressing. 

As scholars of youth and generations, new questions, topics and methods, as well as new 
opportunities, are emerging. In this context of global and fast news circulation, fake news, and “post 
truth” sentiments, we are called to be more attentive, inventive, and methodologically rigorous. 

For this conference we invite then colleagues to submit abstracts about the following 
keywords/possible topics: 

 How the studies and debates on the lives of young people, youth cultures and generations, 
can be theoretically revisited and questioned in the light of the social change we are living in 

 The methodological challenges emerging in this context, both concerning strategies or 
instruments and their concrete application 

 The relevance of age and intergenerational relations in local and global contexts. We are open 
to different topics, and novel applications of theory and methods; for this call we suggest the 
following issues, but we are open to further proposals: 
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o Transitions to adulthood 
o Collective identities 
o Youth cultures 
o Forms of social and political participation and protest 
o Youth and climate change 
o Religious beliefs and practices 
o Uses and representations of space 
o Musical and artistic practices 
o Bodily practices, sports, and discourses about the body 
o Family histories and dynamics 
o Labour market and precariousness 
o Geographical (im)mobility and migration within and across generations 
o Education-work transition 
o Social mobility and social trajectories 

Joint Sessions 

 JS_RN07_RN30: “The Time is Now? Youth Cultures, Generations and Future” (Joint session 
with RN07 Sociology of Culture) 

 JS_RN27_RN30: “Refugee unaccompanied teenagers in Southern Europe” (Joint session with 
RN27 Regional Network on Southern European Societies) 

PROJEKTY 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI SEKCJAMI PTS 

  
Wspólna międzynarodowa konferencja 4 Sekcji, która odbyła się 5-6 listopada 2020! 
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WIZYTÓWKI 
GRUP, OŚRODKÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH  

ZAJMUJĄCYCH SIĘ BADANIAMI NAD MŁODYMI I EDUKACJĄ 

   
 
 

Nowe centrum badawcze 
Centrum Badań Młodzieży w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 

https://cbm.up.krakow.pl/ 
 
Celem Centrum jest: 
 

1. Działalność naukowo-badawcza w obszarach: 
 

młodzieży 
edukacji 

zmian społecznych 
dewiacji i dezorganizacji społecznej 

polityki społecznej 
wykluczania społecznego 

emigracji 
 
2. Działalność konferencyjna: 

 
organizacja konferencji na UP, 

współorganizacja konferencji zewnętrznych, 
udział członków Centrum w konferencjach krajowych i zagranicznych. 

 
3. Organizacja seminariów eksperckich na UP, w jednostkach organizacyjnych (urzędach, placówkach) 

zajmujących się problematyką polityki młodzieżowej. 
 

4. Działalność doradcza i ekspercka w zakresie polityki młodzieżowej. 
 

5. Stworzenie platformy wymiany wiedzy, myśli i dobrych rozwiązań w zakresie polityki młodzieżowej. 
 

6. Redakcja czasopisma w otwartym dostępie Youth in Central and Eastern Europe umieszczanym na 
stronie Wydawnictwa Naukowego UP. 
 

7. Redagowanie serii wydawniczej Problemy Młodzieży. 
 
Do zadań Centrum należy w szczególności prowadzenie badań naukowych nad następującymi 
zagadnieniami: 
 

wiedzy na temat młodzieży, 
funkcjonowania młodzieży w środowisku lokalnym, 

zagrożeń i zachowań ryzykownych młodzieży, 
zróżnicowań wewnątrzgeneracyjnych, 

strategii adaptacyjnych młodzieży w państwach postkomunistycznych, 
emigracji młodzieży, 

polityki młodzieżowej, 
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ewaluacji programów profilaktycznych, 
społecznych skutków reform edukacyjnych, 

przeobrażeń edukacji pod wpływem zmian społecznych, 
nierówności edukacyjnych. 

 

 


