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SPRAWOZDANIA

Na początku maja 2017 r. w sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się obrady czwartej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczne i etyczne wymiary przemian (Social and
ethical dimmensions of changes)”, którą zorganizował Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W skład komitetu naukowego
weszli ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski),
prof. dr Jörg Matthes z Uniwersytetu Wiedeńskiego, prof. dr Ioan Horga,
prof. dr. Ioan Zainea (Uniwersytet Oradejski), prof. dr Sorin Sipos
(Uniwersytet Oradejski) prof. dr Henrietta Nagy i prof. dr Josef Kaposzta (Uniwersytet św. Stefana z Godollo), prof. dr Dusan Luzny i prof. dr
Dan Topinka (Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu) oraz prof. dr
Andrij Gorbachyk i prof. dr Olga Kutsenko (Narodowy Uniwersytet
Państwowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie). Sekretarzem komitetu
organizacyjnego był dr Jarosław Kinal, a w skład komitetu weszli pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Socjologiczno-Historycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W konferencji aktywny udział wzięło 34 uczestników (17 krajowych i 17 zagranicznych) reprezentujących uznane regionalne ośrodki
akademickie: Uniwersytet Oradejski, Uniwersytet św. Stefana w Godollo, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytet Rzeszowski,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Śląski, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, oraz następujące dyscypliny
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naukowe: etyka, filozofia, socjologia, prawo, praca socjalna, ekonomia,
medioznawstwo.
Konferencję otworzył dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, prorektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką, który powitał uczestników i wskazał w swoim wystąpieniu interdyscyplinarność jako jedną z głównych zalet konferencji oraz jej międzynarodowy charakter. Następnie gości powitali dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, dyrektor Instytutu Socjologii UR, oraz – w imieniu dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR dra hab. Pawła Graty,
prof. UR – dr Jarosław Kinal, prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR.
Program konferencji zawierał trzy panele: profesorski oraz anglojęzyczny i polskojęzyczny. Panel profesorski zainaugurowało wystąpienie
prof. Yuria Prysiazniuka z Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, który
zaprezentował idee Uniwersytetu Karpackiego jako platformy wymiany
doświadczeń naukowców z regionu. W kolejnych wystąpieniach w tym
panelu dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, zaprezentował analizę dynamiki konfliktu parlamentarnego w Polsce, prof. dr Henrietta Nagy przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących turystyki na obszarach wiejskich, wskazując m.in. rejon wschodnich Węgier jako modelowy przykład niewykorzystanego dotychczas potencjału. Następnie głos zabrała
dr Mihaela Cioca z Uniwersytetu Oradejskiego, dokonując analizy zmian
w opisywaniu historii najnowszej przez dwa pokolenia historyków rumuńskich (którzy zostali wychowani w systemie komunistycznym oraz
tzw. nowego pokolenia). Sesję zakończyły referaty dwóch reprezentantów Zakładu Socjologii Organizacji Instytutu Socjologii UR – dra hab.
Macieja Gitlinga (rola wartości organizacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi) oraz prof. dra hab. Jana Roga dotyczące motywowania
innowacyjnego w organizacji.
W sesji anglojęzycznej zaprezentowano wystąpienia obejmujące
swoją tematyką kwestie społeczne i ekonomiczne. W tej części konferencji wygłoszono 11 referatów, reprezentantem UR był dr Jarosław
Kinal z referatem dotyczącym wpływu sieci semantycznej (Web 3.0) na
zachowania społeczne internautów.
W sesji polskojęzycznej dr hab. Andrzej Lipczyński zaprezentował
psychospołeczne czynniki wpływające na terroryzm, dr Dorota Rynkowska wskazała obszary konfliktowe w pracy socjalnej, mgr Michał Orleański przedstawił badania dotyczące zmian nazewnictwa ulic i ich społeczne inklinacje, mgr Anna Piotrowska-Gawrońska omówiła zmiany
w społecznej percepcji radia w dobie rewolucji cyfrowej, mgr Agata
Sulikowska-Dejena zreferowała wpływ sztuki współczesnej na integra-
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cję społeczną, a stud. Klara Łukasiewicz dokonała analizy wpływu specjalistycznych portali na zachowania osób chorych na anoreksję.
W trakcie konferencji prelegenci poruszyli również tematykę związaną z socjologią miasta i wsi, socjologią pracy, socjologią obszarów
wiejskich, komunikacją społeczną, stosunkami międzynarodowymi,
społecznymi aspektami medycyny oraz pracą socjalną. Cennym elementem konferencji była ożywiona dyskusja naukowa, w tym dotycząca
współpracy m.in. na kanwie idei Uniwersytetu Karpackiego, oraz integracja naukowców z czterech krajów europejskich.

