FROM THE SPHERE OF SCIENCE
Visions and Divisions  Challengs of European Sociology
Pátá konference Evropské sociologické asociace (ESA)
s názvem Visions and Divisions  Challengs of European
Sociology se konala ve dnech od 28. srpna do 1. záøí
2001 na pùdì Univerzity v Helsinkách ve Finsku.
Oficiálnì byla konference zahájena plenárním zasedáním 28. srpna odpoledne v historickém prostøedí univerzitní auly. Pøítomné úèastníky jménem mìsta Helsinek
pozdravila zástupkynì primátora Ilkka-Christian Björklund povìøená kulturními záleitostmi. Mìsto Helsinky
bylo jedním z mnoha sponzorù konference. Pozdravný
projev pronesla pøedsedkynì místního organizaèního
výboru Elina Haavio-Mannila, která také tlumoèila pozdrav od paní presidentky Finska Tarji Halonen  patronky konference. Emeritní profesor Erik Allardt zahájil
odborným vysvìtlením názvu konference: Visions and
divisions  Reflexe na téma sociologie. Úvodní plenární
zasedání ukonèil president ESA Jiøí Musil svým projevem
na téma Evropská integrace a desintegrace a konferenci
prohlásil za zahájenou.
V pìti dnech od 28. 8. do 1. 9. mìla konference jednotný èasový poøádek. Od 9 do 10,30 hodin probíhala jednání v sekcích ve více budovách a uèebnách univerzity, od
11 do 12,30 a od 14 do 16 hodin se zájemci mohli zúèastnit dvou plenárních zasedání v aule hlavní budovy, od
16,30 do 18,30 se opìt pøednáelo a diskutovalo
v odbornì zamìøených sekcích.
Organizátoøi konference vypsali 42 výzkumných oblastí a smìrù, v rámci kterých probíhala jednání v celkem 269
sekcích. Do kadé sekce bylo pøihláeno ètyøi a est
participantù. Z pøedchozích nìkolika èísel je zøejmé, e
rozsah konference byl obrovský. Pøestoe poèet úèastníkù se blíil k poètu 1 500, organizace konference i doprovodného programu byla vynikající.
Ze Sociologické laboratoøe ÈZU PEF KHV se konference úèastnily Vìra Majerová, Pavlína Maøíková a Irena Herová. Pro velký poèet zajímavých pøíspìvkù musely
opravdu peèlivì vybírat, kterých sekcí se budou úèastnit.
V rámci výzkumného smìru Rurální sociologie probìhlo jednání v pìti termínech. Úèastníci byli z mnoha zemí

a jejich pøíspìvky se týkaly rùzných témat. Sjednocující
mylenkou byla snaha o vymezení rurálního prostoru
a jeho specifikaci. Napøíklad Agnete Wilborg z Norského
výzkumného institutu prezentovala závìry výzkumu, který probíhal mezi studenty regionální univerzity. Cílem
bylo zjistit, jak se venkovtí studenti identifikují se svým
pùvodním prostøedím a jaké jsou jejich plány do budoucna. Francisco Entrena z Univerzity z Granady ve panìlsku mluvil o rozèarování z urbanizované spoleènosti
a trendech smìøujících k návratu lidí na venkov. Prohlásil, e v jeho zemi ji pøeil názor, e urbanizovaná kultura
a spoleènost je nejvyím stupnìm pokroku a civilizace.
Doktorandka Kaisa Schmidt-Thome z Helsinské technologické univerzity hovoøila o kulturním dìdictví jako nástroji sbliování mìsta a vesnice. Ukazuje se, e tento
fenomén mùe sehrát dùleitìjí roli ne ekonomické faktory. Výzkumný tým z Durhamské univerzity ve Velké
Británii se zabýval kvalitativním výzkumem malého podnikání v severní Anglii a Norsku. Komparativní analýza
se zamìøila na vzájemné pùsobní rodiny a podnikání. Pøíspìvek Vìry Majerové z Èeské zemìdìlské univerzity se
týkal zmìn, kterými proel èeský venkov po roce 1989
v kontextu historického vývoje. Prezentovaná fotografická dokumentace souèasného èeského venkova nìkteré
úèastníky, napøíklad z Austrálie, pøekvapila. V diskusi se
ukázalo, e oèekávali nií úroveò vybavenosti.
Konference byla pojata velice velkoryse. Pøestoe zúèastnìných osob bylo více ne tisíc, organizátoøi ve
zvládli, o vechny bylo dobøe postaráno.
V prùbìhu pìti dnù se uskuteènilo mimo odborná jednání mnoho dalích doprovodných programù. Konaly se
volby èlenù výkonného výboru Evropské sociologické
asociace na období 20012003. Pro úèastníky konference byly dále napøíklad pøipraveny tyto zajímavé akce:
setkání s autory, veèerní recepce, tematické vycházky,
prohlídka mìsta a výlet lodí na pevnost Suomelinna.
Vechny spoleèenské podniky byly úèastníky vyuívány k diskusím a navazování nových kontaktù.
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