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pisma przedstawia jednak kolekcję studiów, obserwacji i refleksji cennych dla 
dzisiejszego i przyszłego badacza. Przede wszystkim zaś pismo to jako organ 
myśli społecznej jest dokumentem procesu, w wyniku którego przy „Wsi Współ
czesnej” wytworzył się odrębny, samodzielny ośrodek myśli socjologicznej, który 
ma własne oblicze naukowe i znajduje się obecnie w rzędzie czołowych ośrodków 
socjologicznych stolicy i kraju. Ośrodek socjologiczny „Wsi Współczesnej” wysu
nął się na czoło socjologicznego ruchu w stolicy jako jeden z jej trzech głównych 
ośrodków obok Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i Instytutu 
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

„Jubileusz setnego numeru «Wsi Współczesnej» zbiegł się z wydaniem 
Awansu pokolenia, I tomu wielotomowej serii pt. Młode pokolenie wsi Polski Lu
dowej — Pamiętniki i studia. Awans pokolenia został wydany przez Ludową 
Spółdzielnię Wydawniczą pod firmą Komitetu Badań nad Kulturą Współczesną 
Polskiej Akademii Nauk. Opracowanie naukowe tego tomu i przygotowanie go do 
wydania wyszło jednak z socjologicznego ośrodka „Wsi Współczesnej”. Na tym 
ośrodku jest oparte również naukowe opracowanie całej wspomnianej serii Mło
dego pokolenia wsi Polski Ludowej”. Za wybór i opracowanie III tomu tej serii 
pt. W poszukiwaniu drogi (Warszawa LSW 1966) przyznana została nagroda Wy
działu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Ośrodek socjologiczny „Wsi Współczesnej” wyróżnia się przez szczególną wa
gę przywiązywaną w badaniach socjologicznych do materiałów pamiętnikarskich. 
Z tego ośrodka wyszedł zbiorowy tom pt. Nad pamiętnikami młodzieży wiejskiej, 
obejmujący artykuły drukowane we „Wsi Współczesnej”. Tom wydany przez 
„Iskry” (Warszawa 1965, stron 296). — Wybór i opracowanie Barbary Weber. — 
Przedmowa Dyzmy Gałaja.

NORWESKO-POLSKIE SEMINARIUM SOCJOLOGICZNE

W dnia 14—17 maja 1966 odbyło się w Oslo norwesko-polskie seminarium 
socjologiczne, w którym uczestniczyło 25 socjologów polskich, zaproszonych przez 
Norweskie Towarzystwo Socjologiczne. Tematem seminarium były socjologiczne 
badania struktury społecznej i jej przeobrażeń. Socjologowie norwescy przedsta
wili dziewięć, socjologowie polscy jedenaście referatów. Seminarium stworzyło 
okazję do pożytecznej dyskusji nad wieloma szczegółowymi problemami metody 
i teorii socjologicznej oraz przyczyniło się do rozszerzenia zakresu informacji 
wzajemnej na temat problemów społecznych obu krajów.

A. K.

SYMPOZJUM STUDENCKICH SOCJOLOGICZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH

W pierwszych tygodniach września 1965 roku odbyło się na Przełęczy Ko
warskiej doroczne, piąte z kolei, Studenckie Sympozjum Socjologiczne. Temat 
14-dniowych obrad brzmiał: „Polski model społeczno-gospodarczy a przeobrażenia 
społeczne w okresie XX-lecia PRL”; przygotowaniem Sympozjum zajęły się koła 
socjologiczne UŁ i UW. Temat ten stanowi kontynuację problematyki podjętej 
na III Sympozjum i omawianej również na zimowej konferencji kół („Społecznie 
problemy Polski współczesnej” — Warszawa, styczeń 1965).


