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Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Socjologii Polityki
zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję

Kryzys i potęga państwa – doświadczenia
Polski
Warszawa 26 - 27 kwietnia 2016 roku
Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego pt. ,,Państwo współczesne: style
działania”, kierowanego przez prof. dr. hab. Jacka Raciborskiego i finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki. Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę
współczesnego państwa w koordynowaniu życia zbiorowego. Do niedawna w światowej
politologii i socjologii dominowało przekonanie o śmiertelnym kryzysie ujmowanego po
Weberowsku państwa. Ulrich Beck pisał w ,,Społeczeństwie ryzyka”, że nie jest już ono w stanie
kontrolować najważniejszych procesów ekonomicznych, społecznych i politycznych za które
nominalnie odpowiada, że jedynie pozoruje kontrolę. Teraz bardzo szybko zwolenników zyskuje
teza: The state is back. Inni teoretycy powiadają, że państwo nie musi wracać, bo zawsze było
obecne i od dziesięcioleci stale się rozrasta, o czym świadczy m.in. stały wzrost wydatków
publicznych w proporcji do PKB.
Nie chcemy na konferencji rozważać zagadnienia siły i słabości państwa w kategoriach ogólnych.
Chcemy zapytać o aktywność państwa polskiego w wybranych sferach życia społecznego,
o przemiany państwa i o jego zdolność do koordynacji ładu zbiorowego. W szczególności
pragniemy zwrócić uwagę na te obszary działania państwa, gdzie spodziewać się można
zderzania różnych zasad koordynacji życia społecznego (hierarchii, rynku, sieci), gdzie aktorzy
państwowi spotykają się z aktorami prywatnymi, z organizacjami III sektora, ruchami
społecznymi i grupami interesu. W tych obszarach najlepiej będzie można dostrzec nowe cechy
w działaniu państwa i rozmaitość stylów tego działania.
Organizatorzy preferują ujęcia empiryczne. W przypadku tematów teoretycznych – oczekujemy,
iż Autorzy podejmą starania o egzemplifikację zgłaszanych tez poprzez wskazywanie na zjawiska,
zdarzenia, procesy obserwowane w Polsce. Poniżej lista zagadnień w obrębie których winny
mieścić się tematy proponowanych referatów:
1. Problem wzajemnej autonomii struktur państwa i zasada subsydiarności w sposobie działania
państwa, w szczególności analiza normatywnych i rzeczywistych mechanizmów koordynacji
działania struktur rządowych i samorządowych.
2. System edukacyjny jako manifestacja miękkiej siły państwa i instrument kształtowania ładu
społecznego.
3. Sfera kultury – formy i efektywność mecenatu państwa; hierarchiczne, rynkowe i hybrydowe
sposoby działania państwa w sferze kultury; patologie organizacyjne instytucji kultury .
4. Siła państwa w sferze symbolicznej; identyfikacje państwowe i narodowe w społeczeństwie
polskim.

5. Nowe współzarządzanie publiczne (new public governance) w praktyce. Poszukiwanie sieci,
struktur dialogu i przetargu na różnych poziomach działania państwa.
6. Proces europeizacji państwa i jego skutki dla zasad partycypacji, inkluzji, przejrzystości,
rozliczalności.
7. Państwo w gospodarce. Praktyczne analizy zdolności państwa do inicjowania i kierowania
projektami gospodarczymi - egzemplifikacje.
8. Państwo opiekuńcze. Style działania państwa w sferze świadczeń społecznych.
9. Responsywne oblicze państwa: w jakich warunkach i sferach państwo jest wrażliwe na
roszczenia indywidualnych obywateli.
10. Wytwarzanie dóbr publicznych a postawy obywateli.
11. Poszukiwanie mechanizmów subpolityki i subrządów w Polsce; z subpolityką, w sensie
upowszechnionym przez U. Becka mamy do czynienia wówczas, gdy ważne dla społeczeństwa
decyzje są podejmowane poza jego systemem polityczno-administracyjnym i nie korzystają
w związku z tym demokratycznej legitymizacji.
12. Państwo klientelistyczne. Poszukiwanie praktyk klientelistycznych, rozumianych – w ślad za J.
La Palombarą – jako taki model relacji między administracją publiczną a grupami interesu
w którym administracja publiczna niejako wyznacza określone grupy interesu do roli
,,naturalnych” reprezentantów interesów całego segmentu gospodarki czy sfery publicznej
i uznaje te grupy za uprawnionych uczestników zarządzania sprawami publicznymi.
Organizatorzy nie pobierają od uczestników opłaty konferencyjnej i nie pokrywają kosztów
dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania. Konferencja finansowana będzie ze środków grantu NCN
oraz przez Instytut Socjologii UW.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów w terminie do 15 stycznia 2016 roku na
adres e-mail sekretarza konferencji Wojciecha Rafałowskiego (rafalowskiw@is.uw.edu.pl).
Do 30 stycznia Komitet Programowo – Organizacyjny dokona selekcji zgłoszeń
i poinformuje o decyzjach zainteresowanych. Zgłoszenie winno zawierać streszczenie
planowanego referatu o objętości zawierającej się w przedziale 200-400 słów oraz imię
i nazwisko, afiliację i stopień naukowy osoby zgłaszającej.
Autorzy najlepszych referatów otrzymają propozycję publikacji na łamach półrocznika ,,Studia
Socjologiczno–Polityczne. Seria Nowa” lub w zbiorowej monografii pod red. Jacka Raciborskiego.
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