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dniu industrializacji, mgr Henryk Cierniak: Badania nad Hutą Legnica, dr An
drzej Kw.lecki: Wpigw odbudowy Kołobrzegu na stabilizację ludności, dr Ann^ 
Pawelczyńska: Ziemie Zachodnie w badaniach Ośrodka Badania Opinii Publicz
nej przy Polskim Radio.

Marek Sławiński 
Zbigniew Bokszański

SESJA SCCJCLCGICZNA INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU

W dniach 22 i 23 czerwca 1962 r. odbyła się w Opolu Sesja Socjologiczna 
zcrgan'®cwara przez Sekcję Socjologiczną Instytutu Śląskiego w Opolu i Pra
cownię Badań nad Kulturą Masową Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W Sesji 
udział wzięli pracownicy i współpracownicy wymien:onych instytucji oraz zapro
szeni goście. Sesja poświęcona była zagadnieniem kultury masowej. Obrady od
bywały się w pierwszym dniu w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki oraz 
w drugim dniu w sali posiedzeń Instytutu Śląskiego w Opolu.

Na Sesji wygłoszono sześć referatów: Kultura masowa i problemy regionalne 
(dr K. Żygulski); Wzory kulturowe w NRF w świetle anaUzy masowego dzien
nika „Bildzeitung" (dr J. Rudzki); Projekt problematyki badań nad obchodami 
Millenium (doc. dr Z. Gostkowski); Telewizja w wolnym czasie dziecka (mgr J. 
Komorowska); Z badań nad zasięgiem czytelnictwa prasy na Śląsku (dr J. Ką- 
dzielski); Z badań nad ekologicznymi problemami miasta Opola (dr W. Pio
trowski.

Nad każdym z referatów, przedstawiających z różnych stron prcblemy 
kultury masowej, toczyła się dyskusja, w której głos zabierało 12 uczestników 
Sesji. Zwracali cni uwagę na potrzebę prowadzenia bardzej rygorystycznych 
badań nad prasą niemiecką, kontynuowania badań nad prasą polską oraz nad 
rolą telewizji w nauczaniu dzieci i młodzieży; wskazywano na potrzebę badania 
zjaw:’sk kulturowych na tle środowisk społecznych i lokalnych crez uwzględnia
nia w ich analizie danych historyczno-porćwnawczych.

J. K.

KONFERENCJA SOCJOLOGÓW I EKONOMISTÓW W JABŁONNIE

W Jabłonnie pod Warszawą w dniach od 14 do 19 V 1962 roku odbyła się 
pod auspicjami PAN konferencja szkoleniowa na temat ..Punkty wspólne i me
tody badawcze ekonomii politycznej i socjologii oraz współpraca cbu tych dy
scyplin”. Udział w niej wzięli pomocniczy pracownicy reiuki z Instytutu Filo
zofii i Socjologu PAN, Zakładu Ekonomii PAN oraz pokrewnych katedr i za
kładów szkół wyższych -i instytutów resortowych z Warszawy i innych miast 
Polski.

Zajęcia dzieliły się na dwie części: wykłady i dyskusję. Wygłoszone zostały 
następujące wykłady: Socjologia pracy (dr A. Sarapata); Socjologia poetyczna 
(doc. Jerzy J. Wiatr); Socjologia wsi (dr B. Gałęski); Socjologia miasta (pirof. S. 
Nowakowski); Socjologia ogćlr.a (prof. J. Szczepański); Teoria wzrostu (prof. K. 
Łaski); Model gospodarczy (prof. W. Brus); Teoria przedsiębiorstwa socjalistycz
nego (prof. E. Lipiński); Ekonometria (prof. W. Sadowski); Klasy i warstwy 


