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Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest dyskusja nad społecznym
wymiarem religii, religijności i duchowości oraz ich przeobrażeniami. Spotkanie to ma być
okazją do zaprezentowania aktualnych rezultatów badań z zakresu socjologii religii,
prowadzonych w ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą. Mamy nadzieję, że umożliwi
ono ukazanie dominujących i „niszowych” obszarów eksploracji zjawisk religijnych oraz
sposobów ich analizy. Kontekst funkcjonowania współczesnych społeczeństw skutkuje nie
tylko przemianami tradycyjnych odniesień do sacrum, ale i sprzyja pojawianiu się nowych
fenomenów religijnych lub quasi-religijnych, opisywanych w terminach substancjalnych lub
funkcjonalnych, na przykład związanych, w niektórych krajach, z powrotem religii do
politycznych agend i narracji. Nadal istotny jest proces sekularyzacji, ale wskazuje się
również na desekularyzację, respirytualizację czy nową duchowość jako zjawiska równoległe,
przeciwstawne lub wzajemnie dopełniające się w polu społeczno-religijnym.
Tradycyjny arsenał teoretyczny i metodologiczny socjologii religii został wyraźnie
wzbogacony o dokonania socjologii duchowości, która w opinii części badaczy zyskała
subdyscyplinarną autonomiczność, przybliżając fenomen osobistego poszukiwania i
doświadczania sacrum bez pośrednictwa instytucji religijnej. Wielość kategorii analitycznych
ukazuje bogactwo wymiarów życia religijnego, więzi z transcendencją i jednostkowych
transgresji, pozwala także sądzić, że nie zostały wyczerpane sposoby ich opisu.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w obszarze socjologii religii
i duchowości, ukazanie możliwości współpracy wielo- i interdyscyplinarnej oraz zapoznanie
się z rezultatami najnowszych badań o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
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uwzględniającymi ciągłość i zmianę sfery religijnej. Wartość dodaną stanowi publikacja
pokonferencyjna w języku angielskim, która zostanie upowszechniona w wersji
elektronicznej w dostępnych bazach naukowych. Do grona prelegentów, a jednocześnie
honorowych mówców, chcemy zaprosić wybitnych badaczy i badaczki (reprezentujących
ośrodki zagraniczne), których działalność naukowa przyczyniła się do znaczącego rozwoju
współczesnej socjologii religii, zwłaszcza w obszarze podjętej problematyki.
Proponujemy Państwu następujące treści programowe, korespondujące z grupami
tematycznymi:









Religia, religijność i duchowość w kontekście statycznym i dynamicznym,
Przejawy religijności oraz duchowości jako konstruktów indywidualnych,
Procesy sakralizacji fenomenów niereligijnych,
Społeczne pochodzenie oraz funkcjonowanie struktur quasi-religijnych i quasiduchowych,
Religia i duchowość a inne sfery życia społecznego: polityka, ekonomia, praca,
rodzina, tożsamość, współczesne style życia,
Społeczne konteksty współczesnych instytucji religijnych, wspólnot i nowych ruchów
religijnych,
Procesy socjalizacji religijnej – ciągłość i zmiana,
Problemy metodologiczne badań nad religią, religijnością i nową duchowością.
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Informacje organizacyjne
Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, w dniu 23.05.2019 roku (ul. Wóycickiego 1/3, bud.23). Przewidujemy dwa języki
konferencyjne: polski i angielski, przy czym tłumaczenie symultaniczne będzie dotyczyło
tylko sesji plenarnej. Planujemy organizację kilku równoległych sesji tematycznych w języku
polskim i w języku angielskim.
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Abstrakty (o objętości maksimum 300 słów) prosimy zgłaszać do 31.03.2019r., ze
wskazaniem grupy tematycznej, w której referat ma być wygłoszony. Obok referatów
proponujemy także sesję posterową (dyskusję przy publicznie rozwieszonych plakatach
naukowych). Opłaty prosimy wnosić do 30.04. Przed dokonaniem opłat, najpóźniej do 15.04.,
zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu referatów. Zgłoszenia prosimy dokonywać z
wykorzystaniem karty zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie konferencji (odpowiedniej
podstronie Instytutu Socjologii UKSW: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/1039 i także
załączonej wraz z zaproszeniem), którą po wypełnieniu należy przesłać na adres sekretarza –
dra Marcina Choczyńskiego: m.choczynski@uksw.edu.pl
Uczestnictwo wiąże się z wniesieniem opłaty, która zostanie przeznaczona na
materiały konferencyjne, catering oraz dofinansowanie publikacji, jej wysokość podano w
karcie zgłoszeniowej. Program konferencji w dniu 23 maja 2019 roku obejmuje także
uroczystą kolację w centrum Warszawy, która będzie częściowo objęta wspomnianą opłatą
konferencyjną. O pozostałych kwestiach organizacyjnych poinformujemy Państwa w
oddzielnych komunikatach w miesiącu marcu.
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