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i) warunki mieszkaniowe rodziny górniczej, j) zainteresowania i potrzeby kulturalne, 
k) budżet rodzinny.

Opracowanie powyższych wyników zostanie opublikowane w roku 1959. Następna 
faza badań w osiedlach Murcki i Czerwionka podjęta zostanie w lecie 1959 r.

W roku 1959 przeprowadzi się kompleksowe badania socjologiczne nad Nowymi 
Tychami. W badaniach tych, oprócz pracowników Śl. I.N., wezmą również udział socjolo
gowie z ośrodków naukowych PAN, a ogólne kierownictwo naukowe objął prof. dr J. Chała- 
siński. W chwili obecnej prowadzone są prace badawcze dotyczące struktury demograficznej 
Nowych Tychów (zespół Śl. I. N.) oraz badania nad rolą inteligencji w tym osiedlu (zespół 
Instytutu Socjologicznego UŁ pod kierownictwem prof. dr J. Szczepańskiego).

W programie prac Komisji Socjograficznej na rok 1959 znajdują się również badania 
historyczno-socjologiczne nad rolą sportu robotniczego na Śląsku (zespół Instytutu Nauko
wego Kultury Fizycznej — na zlecenie Śl. I.N.) oraz rolą amatorskich zespołów artystycz
nych i organizacji kulturalno-oświatowych na Śląsku.
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BADANIA W ZAKRESIE SOCJOLOGII MIASTA NA TERENIE M. ŁODZI

Pracownia Urbanistyczna Prezydium MRN m. Łodzi pod kierunkiem mgr inż. 
arch. Cypriana Jaworskiego zwróciła się do Zakładu Socjologii UŁ z prośbą o współpracę. 
Utworzony przy Zakładzie Socjologii UŁ zespół opracował uwagi socjologiczne do planu 
zagospodarowania przestrzennego m. Łodzi oraz podjął się zorganizowania i przeprowadze
nia badań dotyczących społeczno-przestrzennej struktury miasta Łodzi oraz problemów 
mieszkalnictwa z punktu widzenia zróżnicowanej struktury społeczno-zawodowej aktualnych 
i przyszłych użytkowników nowego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi.

Badania rozpoczęte zostały w IV kwartale 1958 r. Po przeprowadzeniu badań doty
czących aktualnego stanu tych zagadnień (1959 r.) przewiduje się systematyczne kontynuo
wanie prac badawczych mających na celu śledzenie zmian wywoływanych w Łodzi realizacją 
planów przestrzennego jej zagospodarowania.
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WZNOWIENIE „ROCZNIKÓW NAUK SPOŁECZNYCH”

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wznowiło po dziewię
cioletniej przerwie wydawanie „Roczników Nauk Społecznych”. Tom II wydawnictwa 
z 1958 roku zredagowany przez Komitet Redakcyjny w składzie prof. dr Czesław Strze- 
szewski i doc. dr Jan Turowski zawiera: wstęp poświęcony pamięci zmarłego prof. Henryka 
Dembińskiego (1900—1949), rozprawy: Cz. Strzeszewskiego, Przyczynowość i celowość 
w ekonomii; Ks. J. Majki, Ewolucja historyczna pojęcia „lichwa” i „procent”, a ich wzajemny 
stosunek; I. Czumy, Z moralnej problematyki w nowszej literaturze skarbowej. Problem 
moralny w nauce skarbowości; J. Turowskiego, Geneza i ocena zasady myśli społecznej 
Ludwika Królikowskiego (1799—1878); Z. Papierkowskiego, Chuligaństwo; bibliografię 
filozofii prawa za lata 1945—1957 ułożoną przez Hannę Waśkiewicz i dział recenzji.
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