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Przesłanie od organizatorów
prof. Krzysztof Konecki, przewodniczący PTS
prof. Kaja Gadowska, przewodnicząca Rady Programowej Zjazdu
prof. Anna Giza, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
Pod koniec roku 2020, kiedy Rady Programowa i Komitet Organizacyjny XVIII
Zjazdu Socjologicznego rozpoczęły prace nad jego przesłaniem i wiodącymi
tematami, wszyscy mieli świadomość niespotykanej skali dotykających nas
zmian. Nikt jednak nie przypuszczał wówczas, że do zjawisk naruszających
poczucie stabilności i normalności naszego świata dołączy krwawa i nieludzka wojna toczona tuż za naszymi granicami. Tym bardziej jednak aktualne
i trafne wydaje się przesłanie Zjazdu.
Socjologia została powołana do życia w połowie przełomowego, obfitującego
w różnego rodzaju rewolucje i kryzysy XIX wieku. Jak zgodnie podkreślają historycy myśli społecznej, miała ona dostarczyć nowej, ugruntowanej
naukowo – a nie ideologicznie czy politycznie – samowiedzy społecznej.
Niewykluczone, że dzisiaj ponownie stajemy wobec konieczności pogłębionej
refleksji nad procesami i mechanizmami dokonującego się przełomu, który
jest równie silny jak ten z XIX-tego wieku. Rzetelna, oparta na badaniach wiedza socjologiczna jest dzisiaj niezwykle potrzebna zarówno dla zrozumienia
samego kryzysu, jak i tego, co się z niego wyłania.
Trudno dzisiaj przewidzieć, co wydarzy się w najbliższych miesiącach dzielących nas od września 2022 roku, kiedy rozpocznie się Zjazd. Nie ulega jednak
wątpliwości, że trzeba zaprosić do udziału w nim nasze koleżanki i kolegów
z Ukrainy, a w programie – również w sesjach, sympozjach i grupach tematycznych – poświęcić możliwie wiele miejsca i uwagi różnorakim konsekwencjom rosyjskiego najazdu na Ukrainę.
To będzie bardzo ważny Zjazd. Nie może Państwa na nim zabraknąć!

Jak działamy?
Nasz Komitet Organizacyjny jest
współtworzony przez niemal wszystkie
ośrodki warszawskiej socjologii:
chcieliśmy, żeby Zjazd stał się okazją
do „zsieciowania” socjologicznego
środowiska z różnych uczelni
i wspólnego działania.
Jak to działa?
Podzieliśmy się też zadaniami:
Kto za co odpowiada?

Co dalej?
CZYLI KALENDARIUM

Stopniowo uzupełniamy
opisy wszystkich sesji
i sympozjów, a od 22 marca
rozpoczną się prace nad
ostateczną listą grup
tematycznych wraz z
zaakceptowanymi referatami.
Kalendarium zjazdu

D

wie tedy rzeczy człowieka szlachcą: obyczaje a rozum;
obyczaje z cnót pochodzą, a rozum z nauk; obiedwie
te rzeczy mieć rzecz nieprzepłacona jest człowiekowi.
Ale jeśli przy jednej tylko masz zostać, raczej przy cnocie niż przy
rozumie zostań, bo nauka bez cnoty jako miecz u szalonego,
i sobie, i ludziom szkodzi.”
fragment wykładu „O cnocie” Jana Kochanowskiego,
wyryty na Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie,
przy ulicy – nomen omen! – Dobrej 56/66
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Jaki Zjazd chcemy zorganizować?
NASZA WIZJA XVIII ZJAZDU SOCJOLOGICZNEGO

• Idea przewodnia i program Zjazdu współtworzone są przez środowiska
skupiające się wokół wspólnych badań i zainteresowań, czyli przez
Sekcje PTS; to im, a nie – jak dotąd – reprezentantom ośrodków socjologicznych oddaliśmy inicjatywę oraz powierzyliśmy zadanie zdefiniowania
ram Zjazdu, „ułożenia” listy kluczowych zagadnień, opracowania poszczególnych sesji, sympozjów i grup tematycznych (link do składu Rady Programowej, na liście powinno być zaznaczone, kto z której Sekcji). To ważny
i potrzebny eksperyment, ponieważ grupy i środowiska badawcze w coraz
większym stopniu mają charakter horyzontalny i interdyscyplinarny, a nie
silosowy. Nasi koledzy i koleżanki z Rady Programowej wkładają w opracowanie programu wiele czasu i serca – bardzo im za to dziękujemy!
Czekamy jeszcze na potwierdzenie listy zaproszonych gości i ostateczne
opisy sesji i sympozjów: z uwagi na sytuację może się zdarzyć, że część
z nich, mimo wstępnej zgody, nie zdecyduje się przyjechać do Warszawy.

• Rada Programowa Zjazdu

• Zjazd tworzony jest partycypacyjnie i w większości oddolnie: to kontynuacja dobrej tradycji otwartego naboru propozycji grup tematycznych
oraz referatów.
• Zjazd będzie spełniał kryteria „zielonego wydarzenia”.
• Chcemy, żeby proces organizowania Zjazdu był przejrzysty, stąd pomysł
na cykliczny newsletter: w kolejnych Biuletynach Zjazdowych będziemy
Państwa informować o wszystkich ważniejszych decyzjach i działaniach –
również o kosztach, ryzykach i problemach. To nasz Zjazd!
• Zjazd organizowany jest jak zwykle wolontaryjnie przez dziesiątki osób
pracujących dobrowolne i bezinteresowne, a ponieważ wielu spośród nas
nigdy wcześniej nie „zarządzało” przygotowaniami do tak dużego wydarzenia, prosimy o wyrozumiałość dla ewentualnych niedociągnięć i wpadek.
• Zjazd jest otwarty: traktujemy go jako okazję do pokazania różnorodności i bogactwa socjologii - będzie dostępny streaming sesji i sympozjów,
a ostatniego dnia planujemy „społeczny TEDx” dla zainteresowanych
dziennikarzy i szerokiej publiczności (więcej informacji >>). Zjazd jest
z istoty wydarzeniem „branżowym”, okazją do spotkania socjologów oraz
socjolożek z całej Polski (i ze świata). Mamy jednak poczucie, że nasza wiedza jest ważna. Dlatego chcemy zaprosić do poznania socjologii w wersji
popularyzatorskiej: pokazać, jak bardzo jest ciekawa, różnorodna i nieoczywista.
• Stoimy na barkach gigantów: dziękujemy ekipie prof. Ewy Banaszak
z Wrocławia, i wszystkim jej poprzednikom, za wspaniałe raporty
i rady, dzięki którym możemy czerpać z ich – często niełatwego –
doświadczenia.

Zapowiedzi
• W następnym BIULETYNIE:
przewodnik po Zjeździe, nasz śmiały
plan popularyzacji socjologii i
wzmocnienia jej społecznej pozycji,
zaproszenie do wspólnych działań
na rzecz promocji socjologii.

XVIII Zjazd Socjologiczny
Społeczeństwo przyszłości. Re-kompozycje.
14-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA
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WRACAMY DO STARYCH OPŁAT
REJESTRACYJNYCH!
W odpowiedzi na głos reprezentantów kilku Oddziałów PTS, które zaprotestowały przeciwko podniesieniu opłat za udział w Zjeździe, jak również ze
względu na pojawiające się krytyczne komentarze w mediach społecznościowych, Komitet Organizacyjny przygotował propozycję „oszczędnościową”,
która pozwala wrócić do pierwotnej wysokości opłat, sprzed gwałtownego
skoku cen. W piątek 8 kwietnia Zarząd Główny PTS zapoznał się z tą propozycją i przyjął ją w głosowaniu. Propozycja „oszczędnościowa”, stanowiąca powrót do tradycji Zjazdów skromnych, wiąże się z pewnymi ryzykami i niedogodnościami, z którymi wszyscy będziemy musieli się liczyć. Mamy nadzieję,
że spotkają się one z Państwa zrozumieniem.
Wersja „oszczędnościowa”, umożliwiająca powrót do opłat na poziomie sprzed
3 lat (są one wyższe jedynie o 10% od Zjazdu Wrocławskiego), zakłada:

Pomimo licznych ograniczeń finansowych nie rezygnujemy z idei Zjazdu jako
„zielonego wydarzenia” ani z otwartego
dla publiczności i mediów „społecznego
TEDxu” zaplanowanego na ostatni dzień
Zjazdu, już po oficjalnym zakończeniu
programu. Dodatkowo pierwszego
dnia, w ramach Wieczoru Społecznego
odbędzie się koncert charytatywny na
rzecz Ukrainy – jako kolejny element
budujący społeczną odpowiedzialność
naszego środowiska w tracie organizowanego Zjazdu.

1) Rezygnację z pobierania opłaty za „Wieczór Społeczny” (wolimy,
w aktualnej sytuacji na Ukrainie, tak nazywać tradycyjne spotkanie
pierwszego dnia Zjazdu, zamiast poprzednich nazw „bal socjologa”
czy „bankiet”). Zależy nam, aby to ważne dla naszego środowiska
spotkanie się odbyło, a także, aby wszyscy mogli w nim uczestniczyć. Komitet Organizacyjny zabiega o zwolnienie z opłat za wynajem
sali w Pałacu Kultury i Nauki (gdzie planowane jest to wydarzenie) oraz
nieustannie poszukuje partnerów gotowych sfinansować koszt poczęstunku. Jeśli jednak nam się nie uda – a w aktualnej sytuacji potencjalni
sponsorzy wspierają przede wszystkim Ukrainę – konieczne będzie
wypracowanie innego rozwiązania. Będziemy informować o naszych
pomysłach na bieżąco.
2) Proponujemy dwa poziomy opłat do wyboru przez uczestników:
pakiet podstawowy oraz rozszerzony. Wersja podstawowa zawiera
„suchy lunch” (kanapka, owoc); wersja rozszerzona zawiera pakiet
lunchowy (ciepły posiłek w porze lunchu). Przy tak ustalonych opłatach rejestracyjnych niestety nie będzie możliwości uwzględnienia
przerw kawowych – już dzisiaj przerwa kawowa na 1 osobę, w najtańszej ofercie wynosi 20 zł (dwie przerwy to 40 zł dziennie na uczestnika),
a we wrześniu zapewne cena będzie jeszcze wyższa. Ze swojej strony
zapewnimy wodę. Dla osób chętny umożliwiony będzie zakup ciepłych
napojów – zorganizowane zostaną stanowiska sprzedaży kawy i herbaty. Będziemy na bieżąco informowali o sytuacji – może uda nam
się pozyskać sponsorów lub wygospodarować środki na przynajmniej
jedną przerwę kawową dziennie.
3) Bardzo skromny pakiet powitalny: chętni uczestnicy będą mogli
skorzystać z limitowanej liczby notatników i długopisów dostarczonych
przez warszawskie ośrodki socjologiczne, jednak nie przewidujemy ich
rozdawania wszystkim osobom.
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• aktualne opłaty >>
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