
  

              
 

 

 

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych 

Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych 

Uniwersytetu Łódzkiego 

 

zapraszają do wzięcia udziału  

 

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

 „Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze” 

 

Łódź, 11-12 października 2018 roku 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 

 
Nie możemy w pełni zrozumieć społecznego świata, nie odnosząc się do zagadnienia płci. 

Ale także nie możemy zrozumieć płci bez zrozumienia świata społecznego.    

M. Kimmel 

 

 

      Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i refleksji naukowców, badaczy, a także 

praktyków z różnych dziedzin nauki i obszarów życia społecznego zajmujących się kulturowymi 

koncepcjami płci oraz ich wpływem na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. 

Będzie to okazja do zapoznania się z podejściami teoretycznymi, koncepcjami i wynikami badań 

dotyczących tej problematyki, pozwalającymi lepiej rozumieć i badać wzajemne relacje między 

społeczeństwem i płcią. W czasie dwudniowej konferencji planujemy nie tylko prezentację 

 

 



  

              
 

 

 

zgłoszonych referatów, ale także panel dyskusyjny pozwalający na podzielenie się  

doświadczeniami i swobodną dyskusję przedstawicielek i przedstawicieli różnych ośrodków  

akademickich i organizacji poświęconą problemom, wyzwaniom i perspektywom badawczym 

związanym z zaproponowanym tematem.  

 Organizowana konferencja jest dedykowana Pani Profesor Ewie Malinowskiej, obchodzącej 

jubileusz 47-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Planowana jest w związku z tym sesja 

poświęcona problemom naukowym, które stanowią przedmiot teoretycznych i empirycznych 

zainteresowań Jubilatki, są to m.in. podejście genderowe w badaniach społecznych, zjawiska 

genderyzacji życia społecznego w  społeczeństwie patriarchalnym oraz feminizm i ruch kobiet.  

Profesor Ewa Malinowska jest m. in. autorką książki „Feminizm europejski, demokracja 

parytetowa a polski ruch kobiet” (2000). W związku ze 100 letnią rocznicą uzyskania przez Polki 

praw wyborczych oraz aktualną sytuacją polityczną i społeczną w Polsce chcemy wrócić do 

podejmowanych w niej wątków i podjąć naukową dyskusję nad kwestiami równości i nierówności 

płci, znaczeniem feminizmu jako ruchu społecznego w przemianach współczesnego 

społeczeństwa, obrazem demokracji widzianym z perspektywy feministycznej. 

 Zaproszenie na konferencję kierujemy do badaczek i badaczy reprezentujących nauki 

społeczne i humanistyczne oraz wszystkich osób zainteresowanych wskazaną problematyką.  

 

Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

 Socjalizacja płciowa 

 Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego  

 Płeć kulturowa a wygląd i ciało 

 Płeć kulturowa a zdrowie i sport 

 Płeć kulturowa i seksualność 

 Płeć kulturowa a gospodarka  

 Płeć kulturowa a polityka 

 Płeć kulturowa a religia 

 Równość i nierówności płci 

 Gender w edukacji  

 Genderowe ruchy społeczne 

 Gender w badaniach społecznych 

 

 

 

 

 



  

              
 

 

Rada Naukowa konferencji: 

Prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska, Uniwersytet Łódzki 

Prof. zw. dr hab. Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski 

Prof. zw. dr hab. Renata Siemieńska, Uniwersytet Warszawski  

Prof. zw. dr hab. Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński  

Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki 

Prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Uniwersytet Łódzki 

Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, Uniwersytet Śląski 

Prof. dr Claudia Quaiser-Pohl, Uniwersytet Koblenz-Landau, Niemcy 

Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. nadzw., Uniwersytet w Białymstoku 

Dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki 

Dr hab. Elżbieta Durys, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Naukowo-Badawczy  

              Problematyki Kobiet UŁ 

Dr hab. Honorata Jakubowska, prof. nadzw., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dr hab. Iwona Janicka, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki  

Dr hab. Ewa Lisowska, prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski 

Dr hab. Joanna Mizielińska, prof. nadzw., Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk 

Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki 

Dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki 

Dr hab. Aldona Żurek, prof. nadzw., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Honorowy patronat/matronat nad konferencją 

 Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego  

dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw, UŁ 

 Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

 Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Uniwersytet Łódzki 

 Interdyscyplinarne Seminarium Gender, Uniwersytet Łódzki 

 

Komitet organizacyjny 

 dr Julita Czernecka  

 dr Krystyna Dzwonkowska-Godula   

 dr Emilia Garncarek   

 

 

 



  

              
 

 

Termin nadsyłania abstraktów wystąpień upływa 30 maja 2018 roku. Konferencja będzie 

odbywała się w języku polskim i angielskim. W zależności od języka, w którym będzie odbywało 

się wystąpienie, prosimy o przesłanie  odpowiedniego formularza (wersji w języku polskim lub  

w języku angielskim). Zgłoszenie na konferencję w postaci wypełnionego formularza  

(w załączniku) prosimy przesłać na adres email: socgender@uni.lodz.pl 

Koszt udziału w konferencji wynosi 450 zł. Koszty te obejmują przerwy kawowe, obiady w czasie 

konferencji, materiały konferencyjne oraz publikację (po otrzymaniu pozytywnych recenzji 

tekstu).  

Po pozytywnych recenzjach zgłoszone teksty  będą opublikowane w punktowanych czasopismach 

naukowych: „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” (8 pkt. – lista czasopism 

punktowanych MNiSW) lub Przegląd Socjologii Jakościowej” (13 pkt. – lista czasopism 

punktowanych MNiSW). Organizatorzy przewidują także wydanie recenzowanej monografii 

naukowej.  

O szczegółach technicznych i organizacyjnych wydarzenia będziemy informowali w kolejnym 

komunikacie, rozsyłanym po zakwalifikowaniu referentki/referenta do uczestnictwa  

w konferencji. 

Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o naszej konferencji w swoim otoczeniu 

naukowym.   

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  socgender.uni.lodz.pl  w zakładce „Konferencje”. 

 

Sekretariat konferencji 

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych  

Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych 

Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

Uniwersytet Łódzki 

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39/41 p. C135 

tel.: 42 635 40 77, e-mail: socgender@uni.lodz.pl 

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y  ! 
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