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Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych oraz pomysłów na opis i 

interpretację współczesnych praktyk czytelniczych, a zarazem próba wskazania miejsca tego 

rodzaju dociekań w polu aktualnych zainteresowań szeroko rozumianych nauk społecznych – 

socjologii, antropologii kultury, etnografii, psychologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, 

bibliotekoznawstwa, pedagogiki czy psychologii społecznej. Wierzymy, że stanie się ona 

okazją do uzyskania wielostronnego obrazu współczesnych praktyk lekturowych, a zarazem 

rozpoznania, w czym socjologowie czy kulturoznawcy mogą upatrywać przydatność badań 

czytelniczych, jaka może być wartość takiej wiedzy w interesujących ich obszarach badaw-

czych.  

Praktyki lekturowe rozumiemy z jednej strony jako szczególny przypadek praktyk 

społecznych (obok na przykład praktyk kulinarnych, sportowych, turystycznych itp.), z dru-

giej – jako działanie nieredukowalne do abstrakcyjnych procesów rozumienia tekstów, lecz 

wielowymiarowe – intelektualne, emocjonalne, cielesne, czasoprzestrzenne, interakcyjne itd.  

Pragniemy wspólnie się zastanowić, czego możemy dowiedzieć się o procesach doko-

nujących się we współczesnych społeczeństwach na podstawie ilościowych i jakościowych 

badań praktyk czytelniczych, a także jak konkretne pytania i próby odpowiedzi formułowane 

w tego rodzaju badaniach są oświetlane przez publikowane w ciągu ostatnich lat prace o cha-

rakterze teoretycznym dotyczące szerzej pojmowanych zjawisk i procesów społecznych.  

W nauce światowej antropologia książki, socjologia i antropologia lektury, psycholo-

gia czytania i inne poświęcone fenomenom lekturowym subdyscypliny znajdujące się na 

skrzyżowaniu różnych nauk społecznych przeżywają od lat kilkudziesięciu intensywny roz-

wój. Proponujemy ożywienie dyskusji na ten temat. Poszukujemy takich ujęć badawczych, w 

których pytania dotyczące zachowań czytelniczych (kto czyta, co czyta, gdzie i kiedy to robi, 

w jaki sposób, dlaczego i po co, jak rozumie i do czego wykorzystuje czytane teksty) wpisy-

wane są w obręb szerszych obszarów dociekań uwzględniających różne aspekty funkcjono-

wania człowieka jako istoty społecznej.  

 

 

Obrady będą się toczyły w głównym gmachu Biblioteki Narodowej. Tematy wystą-

pień wraz z kilkuzdaniowym streszczeniem prosimy nadsyłać do 10 marca 2011 r. na 

adres: praktykilekturowe@gmail.com . Przewidujemy opłatę konferencyjną w wyso-

kości 400 zł, w której zawarty jest koszt materiałów konferencyjnych, dwóch obiadów 

i drobnego poczęstunku. Uczestnikom konferencji rezerwujemy noclegi, osoby tym 

zainteresowane prosimy o zawiadomienie nas o tym przy okazji zgłaszania tematu 

wystąpienia. Planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.  


