
 
 

 
 

 
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych  

zaprasza na  

XVIII Międzynarodowe Seminarium z cyklu  

„Metodologia badań systemów społecznych” 

21 maja 2020 r.  
godz. 10:00 

 
Organizator: 
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych  IS UWr 

Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS 

Akademickie Koło Naukowe „Security&Society” IS UWr 

 
 

Współorganizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski   

 

 

 

Problematyka obrad: 

„Socjologia grup dyspozycyjnych wobec pandemii COVID-19” 
 

Pandemia COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, stanowi obecnie 

główną ramę organizującą życie społeczne na całym świecie. W tym wyjątkowym czasie, 

niezwykle „paląca” wydaję się potrzeba naukowego zrozumienia mechanizmów zmian, 

jakie gwałtownie zachodzą we wszystkich dziedzinach życia, a także przewidywania ich 

przyszłych konsekwencji. Szczególnej refleksji chcielibyśmy poddać procesy społeczne 

wobec zagrożeń wpisujące się w problematykę socjologii grup dyspozycyjnych, od wielu 

lat badane w Zakładzie Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego i 

Sekcji Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego. 

 

Zagrożenie epidemiczne przewartościowało dotychczasowe postawy jednostek oraz  

hierarchię obaw i społecznych lęków. W rezultacie, grupy dyspozycyjne, powołane do 



zapewniania bezpieczeństwa, wykonują dziś zadania szczególnego typu. Z jednej strony, 

bezprecedensowe tempo rozprzestrzeniania się i globalny zasięg wirusa, sugerują 

konieczność zastosowania nowych taktyk, związanych chociażby ze zwiększoną kontrolą 

społeczeństwa. Z drugiej zaś, zamykanie granic czy obecność wojska na ulicach, wpisują 

się w wypracowane od dawna klasyczne taktyki związane z tradycyjnym rozumieniem 

bezpieczeństwa. Innym interesującym aspektem jest wzrost znaczenia systemu 

bezpieczeństwa cywilnego państwa, w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za 

zapewnienie odpowiedniego poziomu zdrowotnego społeczności lokalnych. 

 

Coroczna, wrocławska majowa konferencja poświęcona socjologii grup dyspozycyjnych, 

została przełożona na okres jesienno-zimowy. Chcąc jednak uczynić zadość tradycji 

naszych spotkań naukowych, zdecydowaliśmy się zorganizować seminarium 

metodologiczne, w formie online, z szeroką partycypacją potencjalnych uczestników. 

Zachęcamy do nadsyłania wystąpień w formie pliku video, audio, prezentacji lub krótkich 

tekstów, wpisujących się w tematykę seminarium. Materiały zostaną umieszczone na 

platformie wirtualnej i udostępnione do dyskusji. 
 

 

Termin obrad: 

Seminarium odbędzie się 21 maja 2020 roku o godz.  10:00 

 
 

Miejsce obrad: 

Seminarium odbędzie się wirtualnie w formie asynchronicznej 

(link do platformy zostanie przekazany uczestnikom) 

 
 

Zgłoszenia: 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne ale wymaga rejestracji i 

jest potwierdzone certyfikatem. 

E-mail: s.metodologiczne@gmail.com 

Termin rejestracji upływa: 17 maja 2020 r. 

 

Komitet Organizacyjny: 

Dr Piotr Pieńkowski, dr Małgorzata Stochmal, dr Aneta Uss-Lik, 

mgr Sławomir Fiodorów, Nikola Lalek 

 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką 
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI 

 

mailto:s.metodologiczne@gmail.com

