XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
Co nas łączy, co nas dzieli?
XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny odbył się w Zielonej Górze, w dniach 1315
września. „Co nas łączy, co nas dzieli?” to hasło przewodnie wszystkich wystąpień.
Tegoroczny Zjazd Socjologiczny został zorganizowany przez Instytut Socjologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Odział Zielonogórskiego PTS. Patronat honorowy objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński.
W ciągu trzech wrześniowych dni Zielona Góra zamieniła się w socjologiczne
miasteczko. Podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego odbyły się III sesje
plenarne, IV sympozja, liczne sesje specjalne oraz sesje posterowe. Prelegenci mogli również
zaprezentować wyniki swoich badań podczas obrad licznych grup tematycznych.
Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Śląskiego na XIII Zjeździe Socjologicznym
było godnie reprezentowane. Swoją działalność przedstawiliśmy podczas sesji posterowej Kół
Naukowych Studentów Socjologii. Tematem naszej pracy były Dni Socjologii, które od
dwóch lat odbywają się na naszym wydziale i cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
Sesja posterowa okazała się doskonałą okazją do wymiany uwag, dotyczących zainteresowań,
działalności i planów na przyszłość Kół Naukowych z całego kraju.
Największym problemem jaki pojawił się w trakcie trwania zjazdu, było podjecie
decyzji w której sesji wziąć udział, ponieważ odbywały się one w jednym czasie. Członków
KNS UŚ najbardziej zainteresowała III sesja plenarna „Okrągły stół – Ku nowym formom
życia społecznego”, podczas której swe wystąpienie miał miedzy innymi Piotr Sztompka,
Paweł Śpiewak, Andrzej Rychard oraz Micheal Wieviorka – przewodniczący
Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Bardzo ciekawe okazały się również
grupy tematyczne: Kobiety i mężczyźni we współczesnym społeczeństwie polskim oraz Stare
miasta – nowe zjawiska i problemy (bardzo interesujące debiutanckie wystąpienie naszej
niedawnej pani prezes, a obecnie mgr Barbary Lewickiej, pt.: „Londyn jako miasto
ponowoczesne. (Studium socjologiczne na przykładzie City of London oraz South Bank of
the Themes.”) .
Organizatorzy zapewnili uczestnikom również imprezy integracyjne  wystąpienie
kabaretu „Hrabi” czy bankiet, to wydarzenia zarezerwowane wyłącznie dla uczestników
zjazdu. Ważne wydarzenie dla środowiska socjologicznego zbiegło się w czasie z obchodami
Dni Zielonej Góry i Świętem Młodego Wina. Dodatkowych atrakcji po godzinach nie
brakowało. Pojawiła się doskonała okazja do dyskusji i refleksji dotyczących tematów, jakie
zostały poruszone na XIII Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze. Za trzy lata, na
kolejnym zjeździe spotykamy się w Krakowie.
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