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KRAKOWSKI OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych, utworzony w 1956 roku przy R.S.W. 
Prasa, rozpoczął wydawanie kwartalnika „Prasa Współczesna i Dawna”, poświęconego 
prasoznastwu. Dotychczas wyszły z druku numery 1, 2 i 3. Redaktorem jest Jan Kalkowski. 
Kwartalnik zawiera działy: Z problemów aktualnych, Rozprawy, Materiały i dokumenty, 
Recenzje, Sprawozdania i informacje oraz począwszy od nr 2 Nekrologię i Notatnik biblio
graficzny w zakresie ruchu wydawniczego periodyków. Przy K.O.B.P. działa również 
sekcja socjologicznych badań prasoznawczych kierowana przez mgr W. Kobylańskiego. 
Sekcja wykonała m. in. badania nad czytelnictwem prasy wśród robotników fabrycznych 
Krakowa i Nowej Huty. Podsumowaniem tych badań jest artykuł W. Kobylańskiego, 
Krakowski robotnik, a prasa, zamieszczony w nr 2 „Prasy Współczesnej i Dawnej”.

Z. K.

KONFERENCJA SOCJOLOGICZNA W OPOLU

Zakład Socjologii i Historii Kultury PAN wraz z Instytutem Śląskim w Opolu zorga
nizował w tym mieście w dniach 14 i 15 maja 1959 r. konferencję socjologiczną z udziałem 
reprezentantów ośrodków socjologicznych Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Opola, Katowic 
i Krakowa. Referat doc. Antoniny Kłoskowskiej wygłoszony w pierwszym dniu sesji do
tyczył zagadnienia małych grup społecznych i masowego społeczeństwa. Dyskusja to
czyła się wokół zastosowania analizowanych w referacie kocepcji do badań procesów ur
banizacji i integracji na Ziemiach Zachodnich.

W drugim dniu konferencji profesor Józef Chałasiński wygłosił odczyt poświęcony 
socjologicznym zagadnieniom Śląska Opolskiego zwracając uwagę na historyczną i spo
łeczną specyficzność Opolszczyzny. W tej części obrad uczestniczyło kilkudziesięciu ko
respondentów Instytutu Śląskiego oraz wielu działaczy społecznych z terenów Opolszczyzny, 
którzy brali żywy udział w dyskusji.

Konferencja spełniła podwójne zdanie: zbliżyła socjologów z różnych terenów Polski 
do problematyki Ziem Zachodnich, a zarazem pobudziła teoretyczną refleksję nad spra
wami regionu u samych jego przedstawicieli.

NOWY ZARZĄD MIĘDZYNARODOWEJ RADY NAUK SPOŁECZNYCH

Czwarte ogólne zebranie Międzynarodowej Rady Nauk Społecznych odbyte 23 mar
ca 1959 r. dokonało wyboru nowego Komitetu Wykonawczego Rady. Przewodniczącym 
Komitetu został profesor Donald Young. Wśród członków znaleźli się m. in. profesorowie: 
O. Klineberg z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Columbia, E. Korowin, członek ko
respondent Akademii Nauk ZSRR, R. Koenig z Uniwersytetu w Kolonii. Rada doko
optowała ośmiu członków Komitetu, wśród nich profesora Józtfa Chałasińskiego z PAN, 
prof. E. Korowina i prof. F. Vito z Uniwersytetu w Mediolanie.


