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szego terminu jako „strefy rozrzedzonej”. Modne obecnie w naukowej publicy
styce pojęcie „alienacji” znalazło również swoich zwolenników, którzy propono
wali, aby włączyć je do aparatu pojęciowego używanego w socjologii miasta. 
W dyskusji nad obydwoma koncepcjami zwrócono uwagę, że związane z nimi 
zagadnienia uwzględniane są w prowadzonych badaniach, na przykład nad zja
wiskami integracji jednostek w ramach społeczności miejskich, nowym typem 
więzi społecznych znajdujących wyraz między innymi w terenowej aktywności 
społecznej itp.

Zastanawiano się również nad utworzeniem spójnego, jednolitego systemu 
teoretycznego w ramach socjologii miasta. Możliwości zbudowania takiego sy
stemu kwestionowało wielu dyskutantów, którzy ponadto podkreślali niebezpie
czeństwa wynikające z posługiwania się jednym systemem. W dyskusji podjęto 
także próbę przedstawienia typu idealnego (konstrukcyjnego) miasta, który może 
być użyteczny dla ustalenia zakresu socjologicznych zainteresowań miastem oraz 
może posłużyć jako schemat porządkujący badania w tym zakresie. Jednocześnie 
podkreślano, że właściwą drogą badań socjologicznych nad miastem jest prze
chodzenie od konkretów do uogólnień.

Zarówno obszerna dyskusja, jak i jej charakter wykazały celowość organi
zowania tego typu konferencji. Liczny udział w niej specjalistów z innych dzie
dzin nauki wskazuje jednocześnie na pozycję i wagę socjologii miasta w ramach 
ogólnych zainteresowań „miejską” problematyką. Konferencja umożliwiła wszyst
kim specjalistom konfrontację ich poglądów i punktów widzenia. Stanowiła 
okazję dla nawiązania i ugruntowania wzajemnych kontaktów, które w obecnej 
fazie rozwoju socjologii miasta są na pewno nie tylko pożyteczne, ale i niezbędne.
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KONFERENCJA NA TEMAT PRACY KOBIET I RODZINY

W dniach 25—27 marca 1965 odbyła się w Warszawie zorganizowana przez 
Zarząd Główny Ligi Kobiet konferencja poświęcona roli i pozycji społecznej ko
biet w Polsce. Konferencja obradowała w dwóch sekcjach: pracy zawodowej 
kobiet pod przewodnictwem doc. dra Jerzego Piotrowskiego i sytuacji kobiety 
w rodzinie — pod kierunkiem doc. dr Antoniny Kłoskowskiej. W konferencji 
uczestniczyli przedstawiciele socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, medycyny 
i innych specjalności naukowych oraz przedstawiciele licznych instytucji i orga
nizacji społecznych. Na posiedzeniu plenarnym obu sekcji J. Piotrowski wygłosił 
referat pt. Badania nad pozycją społeczną kobiet w Polsce Ludowej i wynikające 
stąd potrzeby społeczne. Na posiedzeniach sekcyjnych wygłoszone m. in. nastę
pujące referaty: M. Sokołowska, Płeć jako wyznacznik stosunku do pracy, 
A. Preiss-Zajdowa, Sytuacja zawodowa kobiet z wyższym wykształceniem, S. Dzię- 
cielska-Machnikowska i J. Kulpińska, Kobiety na kierowniczych stanowiskach 
w przemyśle łódzkim; D. Gałaj i B. Tryfan, Przeobrażenie roli i pozycji społecznej 
kobiet w rodzinach chłopskich; H. Strzemińska, Praca a dom w świetle badań 
budżetu czasu; A. Kurzynowski, Sytuacja rodzinna kobiet a zatrudnienie za
wodowe.
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