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.... Instytut Socjologii
Instytut Socjologii UZ oraz Zielonogórski
Oddział Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego organizatorem
XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego
– Zielona Góra – wrzesień 2007
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu PTS oﬁcjalnie przekazana została informacja, iż zielonogórskie
środowisko socjologiczne będzie organizatorem XIII
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbędzie się od 13 do 15 września 2007. Zjazdy socjologiczne organizowane są co trzy lata i każdy z trzech
ostatnich (w Katowicach, Rzeszowie i Poznaniu) gromadził około tysiąca uczestników. Możemy się spodziewać podobnego zainteresowania i zgłoszenia gotowości przyjazdu na najbliższy zjazd podobnie licznej rzeszy socjologów. Będzie to więc bardzo duże
przedsięwzięcie organizacyjne. Sądzimy jednak, iż
jest to znakomita okazja do pokazania naszej Uczelni
z jak najlepszej strony. Zapytanie o możliwość zorganizowania zjazdu w Zielonej Górze pojawiało się już
pięć lat temu. Nie mogliśmy wówczas zgłosić gotowości podjęcia się organizacji zjazdu z powodu braku odpowiednich sal na obrady plenarne (na około 700-800
osób) i półplenarne (na 300-400). Obecnie sądzimy,
iż to, czym dysponuje Uniwersytet w Campusie A jest
bardzo dobrym zapleczem do zorganizowania tak
dużego zjazdu naukowego. Liczymy na pomoc i udostępnienie nam pięknych auli i sal, które są w dyspozycji Dziekanów Wydziałów: Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii, Wydziału Elektroniki, Informatyki i
Telekomunikacji oraz Wydziału Mechanicznego.
Liczymy również na dobrą współpracę z Działem
Aparatury, Uczelnianym Centrum Komputerowym
oraz Uczelnianym Towarzystwem Budownictwa
Społecznego, które administruje domy studenta, w
których będziemy chcieli zakwaterować większość
uczestników Zjazdu.
Poprzednie zjazdy socjologiczne były spotkaniami
trzydniowymi: półtora dnia przeznaczano na obrady
plenarne i półplenarne, drugą część na obrady w sesjach. Na ostatnim zjeździe w Poznaniu zorganizowano pięćdziesiąt równoległych grup tematycznych.
O tym, ile będzie ich w Zielonej Górze zadecyduje
rada programowa zjazdu po zebraniu zgłoszeń od potencjalnych kierowników sekcji. Zjazdy są znakomitą
okazją do wzajemnego poznania się ludzi z różnych
ośrodków, zajmujących się podobną tematyką. Dla
ludzi młodych – asystentów, doktorantów i studentów
są okazją do zetknięcia się z autorami podręczników

wydział Janusz Adamczyk
zarządzania Doktorem Nauk!
Do grona doktorów na Wydziale Zarządzania dołączył nasz Kolega Janusz Adamczyk. Publiczna
obrona jego rozprawy doktorskiej odbyła się 8
marca 2006 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i
Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł
rozprawy brzmiał: „Wykorzystanie LCA do oceny środowiskowej budynku”. Promotorem pracy była prof. inż. Magdalena Graczyk z Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, recenzentami – prof. Maria Antonina Stawicka - Wałkowska
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i książek, które czytają w trakcie studiów, możliwością
spotkania się z profesorami z ośrodków o długiej i dobrej tradycji uprawiania socjologii.
Od kiedy instytucjonalnie działają socjologowie w
ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i
od kiedy robią to w Zielonej Górze? W 2007 roku
PTS będzie obchodziło 50-lecie swojej działalności.
Natomiast w Zielonej Górze od 1.10.1994 roku rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku socjologia i
od tego roku rozpoczął działalność Instytut Socjologii
UZ. Zielonogórski Oddział PTS został powołany decyzją Zarządu Głównego 26.10.1996 roku, zatem w
bieżącym roku będziemy obchodzili dziesiątą rocznicę istnienia. Początkowo oddział liczył 15 członków,
a pierwszym przewodniczącym oddziału był dr Jerzy
Leszkowicz-Baczyński. Od lutego 2000 r. przewodniczącą jest dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec, a oddział
liczy dziś 30 członków. Środowisko zielonogórskie
zapisało się na socjologicznej mapie Polski cyklicznymi konferencjami poświęconymi tematyce transgranicznej – odbyło się pięć konferencji z tego cyklu.
W każdym roku PTS przyznaje nagrody im. Floriana
Znanieckiego dla czterech autorów najlepszych prac
magisterskich z zakresu socjologii oraz jedną nagrodę im. Stanisława Ossowskiego dla młodego socjologa (do 35 roku życia) za najlepszą książkę. Dużym
wyróżnieniem było przyznanie w 1999 roku przez
PTS nagrody im. Stanisława Ossowskiego doktorowi
Lechowi Szczególe za pracę pt. Między mistyﬁkacją a
nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej.
Członkowie oddziału zielonogórskiego i pracownicy
Instytutu Socjologii UZ biorą udział w pracach ciał statutowych PTS szczebla centralnego: prof. Krystyna
Janicka jest sekretarzem Zarządu Głównego, prof. Mirosław Chałubiński od 1.08.2006 r. jest przewodniczącym Sekcji Historii Socjologii, dr Maria Zielińska
drugą kadencję jest przewodniczącą komisji rewizyjnej, dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec od chwili powstania, czyli od maja 2005 jest członkiem Zarządu Sekcji
Socjologii Edukacji i Młodzieży, a od 26.03.2006 r
członkiem Zarządu Głównego. Kilkakrotnie był nim
prof. Kazimierz M. Słomczyński. Podpisana poniżej
była w ostatnim roku przewodniczącą jury nagrody
im. F. Znanieckiego i została wybrana w skład jury
również w tym roku.
Przed nami półtora roku przygotowań do Zjazdu.
Mam nadzieję, iż czas ten wykorzystamy nie tylko do
przygotowań organizacyjnych, ale także do złożenia
na tyle atrakcyjnych propozycji wystąpień zjazdowych,
iż w sensie naukowym zielonogórskie środowisko socjologiczne zaznaczy również swoją obecność.
dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec

z Politechniki Gdańskiej, prof. Zbigniew Kłos z
Politechniki Poznańskiej oraz prof. Tadeusz Kuczyński
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym samym dniu
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska podjęła uchwała o nadaniu panu magistrowi inżynierowi
Januszowi Adamczykowi stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność: materiały budowlane. Godnym podkreślenia jest fakt, że
Rada Wydziału podjęła również uchwałę o wyróżnieniu
rozprawy doktorskiej naszego Kolegi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anetta Barska
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