
                                             
 

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

zaprasza do nadsyłania zgłoszeń  

 

na Konkurs Fotografii Socjologicznej: 

 

„Przestrzeń społeczna w pandemii. 

Spotkania bliskie i odległe” 
 

Nawiązując do bogatej tradycji socjologii wizualnej chcemy zachęcić wszystkie osoby 

zajmujące się fotografią do spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość okiem socjologa.  Truizmem jest 

stwierdzenie, że okres pandemii i wymuszonej izolacji społecznej dostarczył nam pola do licznych 

obserwacji i odkryć. Organizatorów szczególnie interesuje aspekt przestrzenny zachodzących zmian 

(których trwałość trudno obecnie ocenić). Obecnie na nowo definiujemy przestrzeń społeczną i jej 

odniesienia do przestrzeni fizycznej. Rodzą się pytania- jak Edward Hall wymierzyłby dziś dystanse 

personalne i czy mógłby powstać nowy rozdział „Ukrytego wymiaru”?  

Związki socjologii i fotografii mają długą tradycję, rozwijaną przez kilka ośrodków naukowych 

w Polsce. Warto wspomnieć, że od czasu niedoścignionych projektów Zofii Rydet odmieniła się też 

sytuacja fotografa- obserwatora. Poszerzyły się możliwości techniczne- natychmiastowa rejestracja 

zdarzeń jest realna dzięki szerokiej dostępności np. smartfonów, z drugiej strony- pojawia się ostrożność 

i nieufność ludzi przy utrwalaniu ich wizerunku. 

 

To już ósmy konkurs fotografii socjologicznej organizowany przez KNSS UKSW. 

 

Nie musisz być socjologiem, ani studentem aby wziąć udział w naszej inicjatywie!  

Warto- czekają cenne nagrody i dyplomy.  

 

Zakres tematyczny konkursu: 

 

• Więzi społeczne w pandemii; doświadczenia braku bliskości fizycznej; substytuty takiej 

bliskości 

• Zbliżenia dzięki rozwiniętej w pandemii technologii 

• Nakreślone na nowo, płynne granice między tym co prywatne a tym co publiczne 

• „Rozczłonkowanie” i „atomizacja” wspólnot ? 

• Nowe zachowania i nawyki w przestrzeni społecznej 

• Nowe formy rytuałów 

• Zmiany w organizacji przestrzeni 

 

… i inne interpretacje zaproponowanego tematu 



 

 

Zdjęcie wraz z tytułem prosimy o przysłanie na adres:  konkurs.socjologiczny2021@gmail.com 

 

22 maja 2021r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 czerwca 2021 

 

 

Jury konkursu:  

 

Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW (Przewodniczący Jury)  

Dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW  

Dr Marcin Zarzecki, UKSW  

Dr Łukasz Rogowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dr Joanna Wróblewska- Skrzek, UKSW 

Grzegorz Klatka- fotograf, reporter 

 

 

Komitet organizacyjny konkursu:  

 

Amelia Mandrewicz- Kowalska 

Natalia Chmiel 

Natalia Nowak 

Natalia Florkowska 

Paulina Iwaniuk 

Syuzanna Baghdasaryan 

Aleksandra Rykaczewska 

Natalia Sobolewska 

Weronika Kaczmarczyk 

Patrycja Borowska  

Anna Przeździecka 

 

Dr Izabela Bukalska 
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