
  

 
Sekcja Socjologii Religii 

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
oraz 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego 
 

mają zaszczyt zaprosić Państwa 
na konferencję naukową 

 

Religia w kulturze i społeczeństwie -  
- pytania o trwanie i zmianę 

4-5 czerwca 2020, Szczecin 
 
 

Nasze zaproszenie rozpoczynamy od oczywistego, nie tylko dla socjologów, twierdzenia: zjawiska 
zachodzące w sferze „miękkiej” - wartości, idei, narracji - kształtują świadomość i stanowią 
niebagatelny czynnik wszelkich procesów społecznych. Myśl ta była jedną z podstawowych 
konstatacji Maxa Webera, następnie leżała u podłoża tzw. zwrotu kulturowego w naukach 
społecznych. Dziś jesteśmy świadkami wzmacniania się jednych „wspólnot wartości” przy 
słabnięciu innych, na naszych oczach dokonuje się różnicowanie postaw, krystalizowanie 
antagonizmów oraz rzutowanie przemian kulturowych na sferę instytucjonalną. Istotnym 
podmiotem i przedmiotem w tych procesach jest religia. Wobec zderzeń idei oraz stanowisk, tym 
ważniejsza staje się rola zdystansowanego namysłu i dyskusji badaczy społecznych, do czego 
znakomitą okazją będzie nasze spotkanie konferencyjne. 

Jesteśmy przekonani, że socjologowie religii bynajmniej nie muszą czuć się badaczami kurczących 
się zasobów. Tematyka naszych zainteresowań stanowi dziś bodajże większe wyzwanie niż w 
czasach kulturowej stabilizacji. Jedną z możliwych odpowiedzi na to wyzwanie jest poszerzenie 
spektrum analizy, przyglądanie się, jak religia wchodzi w relacje z innymi obszarami życia 
społecznego, w jaki sposób zmienia się jej rola jako znaczącego punktu odniesienia dla dyskursu 
publicznego i różnie usytuowanych jego uczestników, czy też jak i na ile sama religia staje się 
uczestnikiem tego dyskursu. Do stawiania - obok formułowanych twierdzeń - pytań, o których 
mowa w tytule konferencji, skłania nas sytuacja, w której mamy do czynienia ze stosunkowo 
intensywnymi przemianami, jak również silnym oddziaływaniem czynników mogących generować 
dalsze przemiany. 



Proponujemy możliwość przyjęcia zarówno węższego, jak i szerszego, właściwego socjologii, 
rozumienia kultury. Oba podejścia pozwolą zapewne ujrzeć zarówno religię jako wtopioną i 
wkomponowaną w szerszy kontekst kulturowy, jak i postawioną w kłopotliwej sytuacji w obliczu 
nowych tendencji w kulturze i społeczeństwie. Poniżej przedstawiamy propozycję tematycznych 
obszarów, która jednakże nie musi być dla Państwa wiążąca: 
- religia a kulturowe zmiany w instytucjach społecznych, 
- przemiany kulturowe we wnętrzu instytucji religijnej, 
- państwo wobec religii jako zjawiska kulturowego, 
- przemiany sfery aksjonormatywnej a religia, 
- idee, ideologie i religia 
- religia i/a tożsamość, 
- religia we współczesnej kulturze popularnej, 
- współczesna sztuka wobec religii. 
 
 
Forum Nowych Książek 

Proponujemy także kontynuację „Forum Nowych Książek” jako okazji do omówienia najnowszych 
osiągnięć akademickich w dziedzinie nauk społecznych czy humanistycznych zajmujących się 
religią. Gorąco zachęcamy autorów książek z tego obszaru opublikowanych w ostatnim czasie, by 
zaproponowali referaty streszczające ich publikacje. W abstrakcie zgłoszenia prosimy wówczas 
podać, jakiej dokładnie książki dotyczy prezentacja. Na omówienie książek zamierzamy poświęcić 
oddzielną sesję. Zgłoszenie prezentacji książki nie wyklucza możliwości zgłoszenia referatu. 
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Miejsce obrad: 

Obrady będą się odbywać w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. 
Krakowska 71/79, 71-017 Szczecin. 
Dojazd komunikacją miejską na miejsce obrad może ułatwić link https://www.zditm.szczecin.pl/pl 

Dalsze informacje będą dostępne na stronie religiawkulturze.usz.edu.pl   



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko:  

Tytuł lub stopień naukowy:  

Instytucja:  

Adres do korespondencji:  

 

Telefon:  

e-mail:  

 

Temat wystąpienia:  
 

Abstrakt (nie więcej niż 1000 znaków): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zgłoszenia wraz z abstraktami czekamy do 30 kwietnia 2020 r. 
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: anna.królikowska@usz.edu.pl 

Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie przekazana drogą elektroniczną do 10 maja 2020 r. 
Artykuły na bazie wystąpień konferencyjnych, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą mogły być 

opublikowane w ”Przeglądzie Religioznawczym”, ewentualnie w monografii zbiorowej. 
  



Opłata konferencyjna 
obejmuje koszt dwóch obiadów w trakcie trwania konferencji, uroczystą kolację, poczęstunek 

podczas obrad i koszt publikacji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów. 
 

Opłatę konferencyjną w wysokości: 
300 zł – dla członków PTS 

350 zł – dla osób niebędących członkami PTS 
200 zł – dla doktorantów 

prosimy przelać na konto: 

Uniwersytet Szczeciński 
al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 

numer rachunku bankowego: 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 
nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

w tytule zapłaty należy podać numer subkonta: „0115” 
w terminie do dnia 22 maja (piątek) 2020 r. 

 
 
 

Dane do wystawienia faktury: 
 

Nazwa instytucji: 

NIP instytucji: 

 

 

 

 

Dodatkowa informacja o preferencji dietetycznych:  

 

Noclegi: 

Dla uczestników konferencji zarezerwowaliśmy wstępnie pulę miejsc noclegowych (ze śniadaniem) w pewnej 

rozpiętości cen (na hasło „Socjologia”) 

- Willa Flora (centrum, ul. Wielkopolska 18, tel. 533 062 503)  - do 25 maja należy wpłacić 30%zaliczki; 

-  hotel Ibis Centrum (ul. Dworcowa 16)– pokoje czekają na Państwa osobistą rezerwację do 30 kwietnia; 

- hotel Focus (przy Wałach Chrobrego, ul. Małopolska 23, stosunkowo najdroższy) – pokoje czekają do 10 maja; 

- hotel Ibis Budget (ul. Prof. Ludwika Janiszewskiego 2, w pobliżu  miejsca obrad) pokoje czekają do 5 maja; 

- Apartamenty Południowa (ul. Południowa 23, w pobliżu miejsca obrad, niedrogo) pula pokoi czeka  do 10 maja, 

 30% opłaty do 15 maja (śniadanie przygotowane przez personel lub samodzielnie w aneksie kuchennym). 

- Obok Willi Flora mieści się Willa Ogrody (ul. Wielkopolska 19)– stosunkowo przystępne ceny, lecz bez wstępnej 

 rezerwacji puli. 


