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ogólnopolska konferencja naukowa na temat 
„oblicza męskości i kobiecości”

18 i 19 maja 2011 roku w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
„oblicza męskości i kobiecości” zorganizowana przez Wyższą Szkołę nauk Humani-
stycznych i dziennikarstwa w Poznaniu oraz Wyższą  Szkołę Humanistyczną TWP 
w Szczecinie. miejscem obrad była  siedziba Wyższej Szkoły nauk Humanistycznych 
i dziennikarstwa, przy ul. kutrzeby 10 w Poznaniu.  

Spotkanie było poświęcone obszarom oraz formom przejawiania się społeczno-kul-
turowych różnic między płciami. Szczególna uwaga została  poświęcona diagnozie 
spontanicznych, intencjonalnych zmian zachodzących w relacjach płci we współczesnej 
Polsce. celem konferencji  była próba odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę współczes- 
nych kobiet i mężczyzn w polskim (i nie tylko) społeczeństwie. uczestnicy konferencji 
wskazali, w jakich aspektach życia społecznego zróżnicowanie płci jest szczególnie 
widoczne, jakie są tego przyczyny, czym taki stan rzeczy skutkuje w praktyce, czy 
i w jakim stopniu jest on w danym społeczeństwie akceptowany oraz jakie są możliwości 
zmian owego stanu rzeczy.

Refleksja uczestników konferencji skupiła się wokół następujących zagadnień:
– dyskryminacja i / lub równouprawnienie płci w wybranych sferach życia spo-

łecznego:  polityka, edukacja, rynek pracy, rodzina, religia, mass media.
– Płeć a język. 
– Płeć w kulturze (popularnej).
– Psychologia płci.
– konflikty i sojusze pomiędzy płciami.
– modele męskości i kobiecości kiedyś i dziś – zmiany w definiowaniu pojęcia 

męskości i kobiecości.
W skład komitetu naukowego konferencji weszli: prof. dr hab. Renata Suchocka 

– przewodnicząca, prof. zw. dr hab. irena machaj, prof. dr hab. karol olejnik, prof. 
dr hab. Renata Siemieńska-żochowska, prof. dr hab. anna Titkow, prof. dr hab. janusz 
karwat, dr joanna mazur-łuczak, dr katarzyna Szafer.

konferencja ma charakter cykliczny, pierwsza odbyła się w październiku 2008 roku 
w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

organizatorzy planują wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii.


