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Zaproszenie na konferencję  

Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU 

 

Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach  

katastrof naturalnych – diagnozy, praktyki i rekomendacje 

 

 

Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności wraz  

z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wydziałem Humanistycznym 

Akademii Górniczo-Hutniczej i Sekcją Społeczeństwa Obywatelskiego Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą społecznym 

i kulturowym badaniom kryzysów naturalnych (natural disasters).  

 

Współcześnie problem różnego typu zagrożeń, w tym i zagrożeń naturalnych, 

urasta do rangi jednego z najważniejszych problemów teoretycznych w badaniach 

struktur i dynamiki społeczeństw i kultur współczesności. Koncepcje ryzyka, 

bezpieczeństwa egzystencjalnego stały się koncepcjami organizującymi nie tylko teorie 

Urlicha Becka i Anthony’ego Giddensa, ale także innych teoretyków współczesności. 

Zwróciły one uwagę na potrzebę przypomnienia starych jak świat społeczny interpretacji 

katastrof naturalnych i konieczność rozpoznania nowych typów zagrożeń naturalnych  

i cywilizacyjnych.  

 

Chcielibyśmy katastrofom naturalnym, zwłaszcza sposobom zajmowania się nimi 

przez różne nauki społeczne i humanistyczne, poświęcić konferencję. Uważamy bowiem, 

że trzeba najpierw zająć się analizami katastrof naturalnych, aby móc następne dyskusje  

i konferencje poświęcić nowym zagrożeniom naturalnym i cywilizacyjnym, tak obecnie 

ważnym akademicko i publicznie. 

 

Katastrofy naturalne są od dawna badane przez przedstawicieli różnych dyscyplin 

naukowych: nie tylko nauk ścisłych, ale również społecznych i humanistycznych. Są one  

w naukach społecznych i humanistycznych analizowane zarówno w kontekście wywołujących 

je czynników, jak i ich konsekwencji społecznych, ekonomicznych, politycznych  

i kulturowych. W teoriach funkcjonujących w różnych naukach społecznych  

i humanistycznych doświadczenia jednostek, instytucji i całych społeczeństw jest coraz 

częściej wiązana ze zjawiskami wielowymiarowo ujmowanego bezpieczeństwa jednostek, 

zbiorowości i całych systemów w sytuacji niepewności i zagrożeń generowanych przez 

zjawiska i procesy przyrodnicze. 
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Tego typu ujęcia teoretyczne pozwalają zarówno teoretykom, jak i praktykom lepiej 

zrozumieć niepewności i zagrożenia generowane przez zmiany naukowe i techniczne, często 

o charakterze rewolucyjnym, formatujące przyrodę, jej oddziaływanie na ludzi, instytucje  

i całe społeczeństwa.  

 

Dokonania nauk przyrodniczych w dziedzinie diagnozowania katastrof naturalnych 

będą stanowiły ramę konferencji, która poświęcona będzie analizom praktyk społecznych  

i kulturowych jednostek, zbiorowości i organizacji w kontekście społeczności lokalnych  

i specyficznych dla nich społeczności i inicjatyw obywatelskich w sytuacji katastrof 

naturalnych. Interesować nas będzie przede wszystkim, jak obywatele miejscowi, instytucje 

obywatelskie i różnego typu oddolne ruchy społeczne reagują w sytuacjach katastrof 

naturalnych (klęsk żywiołowych): jak lokalne społeczności obywatelskie – w różnych 

kontekstach społecznych, historycznych, politycznych i kulturowych (np. religijnych) – 

zachowują się w sytuacjach klęsk żywiołowych i jak radzą sobie z ich społecznymi skutkami. 

 

Tak ukierunkowana tematycznie Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych 

PAU ma na celu spotkanie badaczy reprezentujących różne dyscypliny czy specjalizacje oraz 

praktyków zajmujących się na co dzień zagrożeniami naturalnymi, w tym ekstremalnymi, 

pomocą organizacyjną dla pokrzywdzonych społeczności lokalnych oraz ich konsekwencjami 

społecznymi i profilaktyką. Udział w konferencji wezmą badacze, eksperci oraz 

przedstawiciele organizacji ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, działających na rzecz 

środowiska naturalnego, a zwłaszcza organizujących wsparcie i pomoc dla tych, których 

dotknęły katastrofy naturalne.  

 

Konferencja ma na celu:  

- wymianę doświadczeń badawczych między przedstawicielami nauk społecznych  

i humanistycznych w dziedzinie studiów teoretycznych i empirycznych nad katastrofami 

naturalnymi, a także nawiązanie kontaktu między przedstawicielami tych nauk  

a reprezentantami różnego typu nauk przyrodniczych; 

- nawiązanie kontaktów pomiędzy środowiskami praktyków i teoretyków oraz badaczy 

zajmujących się zagrożeniami naturalnymi, zwłaszcza tymi ekstremalnymi; 

- popularyzację tematyki, którą zajmuje się Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU 

wśród stowarzyszeń i środowisk aktywnie działających na rzecz środowisk lokalnych, 

podejmujących działania profilaktyczne i pomocowe w zakresie reagowania na zagrożenia 

naturalne, zwłaszcza kataklizmy. 
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Konferencję zaplanowaliśmy na jeden dzień, a dokładnie na 28 maja 2019 r. 

Odbędzie się ona w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy  

ul. Sławkowskiej 17.  

 

Obrady będą dotyczyć następującej tematyki szczegółowej:  

 katastrofy naturalne w doświadczeniach indywidualnych i zbiorowych  

w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, w tym: zwrócenie uwagi na 

najważniejsze tematyzacje w tych naukach problemu katastrof naturalnych oraz próby 

budowania interdyscyplinarnych czy transdyscyplinarnych podejść do  katastrof 

naturalnych w różnych kontekstach przestrzennych, historycznych i kulturowych; 

 społeczeństwo obywatelskie wobec katastrof naturalnych – diagnozy działań 

obywatelskich i dyskursów na temat katastrof; czy społeczeństwo obywatelskie  

w różnych kontekstach przestrzennych, historycznych i kulturowych jest 

budowniczym wspólnoty społecznej, wspólnoty wartości czy pomocnikiem  

w tworzeniu skutecznych, profesjonalnych strategii radzenia sobie przez ludzi  

i instytucje z ekstremalnymi postaciami zagrożeń naturalnych? 

 lokalne społeczności obywatelskie, liderzy lokalni w sytuacjach katastrof 

naturalnych – diagnozy, porównania i możliwości współpracy między ich 

badaczami, tak w analizach sytuacji katastrof, jak i w studiowaniu ich skutków; 

przedstawienie konkretnych przypadków katastrof w Polsce i na świecie oraz dyskusja 

nad nimi; 

 lekcje z katastrof naturalnych dla badaczy i praktyków – rekomendacje dla 

przyszłych działań obywatelskich – jak uniknąć, jak radzić sobie z sytuacją 

kataklizmu i jak zwalczać skutki krótko- i długofalowe; analizowanie oddolnych 

społecznych procesów tworzenia i propagowania społeczności lokalnych nie tylko 

odpowiedzialnych lokalnie czy globalnie za przyrodę, ale odpowiedzialnych za 

wspólnotę oraz solidarnych nie tylko w sytuacjach katastrof; przedstawienie strategii 

oddolnych ruchów społecznych zorientowanych na przyszłość. 

 

Bardzo serdecznie w imieniu Organizatorów chcielibyśmy zaprosić do udziału  

w naszej jednodniowej konferencji. Szczegółowy program zostanie przedstawiony 

wkrótce. 

 

 

 

Konferencja organizowana przy wsparciu finansowym  

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 


