FROM THE SCIENTIFIC SPHERE
Evropská spoleènost pro rurální sociologii
Pøed vlastní informací o èinnosti Evropské spoleènosti pro rurální sociologii je nutné vysvìtlit pozici této spoleènosti v mezinárodním rámci.
Mezinárodní sdruení pro rurální sociologii (International Rural Sociology Association) je sdruením pìti významných vìdeckých spoleèností:
 Evropské spoleènosti pro rurální sociologii (European
Society for Rural Sociology)
 Sociologické spoleènosti venkova (Rural Sociological
Society)
 Sdruení Rurální sociologie latinské Ameriky (Latin
American Rural Sociology Association)
 Asijské Sociologické spoleènosti venkova (Asian Rural Sociological Association)
 Australské a oceánské sítì (Australian and Oceanian
Network).
Jednotlivé výe zmínìné spoleènosti se postupnì zaèleòovaly do spoleèenství (poslední Australská a Oceánská sí v roce 1996), jemu daly základ Sociologická
spoleènost venkova (Rural Sociological Society) a Evropská spoleènost pro rurální sociologii (European Society for Rural Sociology). Stalo se tak v roce 1962, tedy
po dvaceti esti letech od zaloení Sociologické spoleènosti venkova (RSS) a pìt let po ustanovení Evropské
spoleènosti pro rurální sociologii (ESRS), kdy RSS poøádala ve Washingtonu kadoroèní setkání pøedstavitelù spoleènosti, na nìm dolo k zaèlenìní ESRS. Jejich
první spoleènou aktivitou byla a dodnes je organizace
mezinárodních konferencí zamìøených na rurální sociologii.
Od roku 1964, kdy probìhl první Svìtový kongres rurální sociologie ve Francii (Paøí), se kongresy konají kadý ètvrtý rok. Dodnes probìhlo ji deset roèníkù
svìtového kongresu pro ruální sociologii: 1964 ve Francii (Paøí), 1968 v Enschede (Nizozemí), 1972 v Baton
Rouge (Louisiana, USA), 1976 v Toruni (Polsko), 1980
v Mexiko City (Mexiko), 1984 v Manille (Filipíny), 1988
v Boloni (Itálie), 1992 v Panamì (USA), 1996 v Bukureti
(Rumunsko) a 2000 v Riu de Janeiro (Brazílie).
V souèasné dobì spoleèenství (INRA) pøipravuje jedenáctý svìtový kongres, který se uskuteèní ve dnech 25.
30. èervence 2004 v Trondheimu v Norsku a vyhláené
téma zní Globalisation, risks and resistance.
Aktivity sdruení pro rurální sociologii (IRSA), jejich
vrcholem jsou právì setkávání odborníkù na svìtových
kongresech, jsou, dle stanov spoleènosti, zejména koordinaèního charakteru ve vztahu k jednotlivým tzv. regionálním spoleènostem (ESRS, RSS, ALARSU, ARSA,
AON). Kadá regionální spoleènost je autonomní, øídí se
svými stanovami, volí si své pøedsedající zástupce a or!!&

ganizuje dílèí aktivity. President a dalí èinovníci sdruení IRSA jsou voleni z øad èlenù regionálních spoleèností. Pro poslední volební období 20002004 byl
prezidentem sdruení zvolen Frank Vanclay (Austrálie 
zastupující AON), prvním vicepresidentem Alessandro
Bonanno (USA  zastupující RSS) a druhým vicepresidentem Imre Kovach (Maïarsko  zastupující ESRS).
Evropská spoleènost pro rurální sociologii (zaloená
v roce 1957) si vytkla pìt cílù:
 podporovat rozvoj rurální sociologie
 pìstovat vztahy mezi rurálními sociology, avak i s odborníky dalích vìdeckých oborù vztahujících se k rurální sociologii a praktiky se zájmem o zemìdìlství,
venkov a ivotní prostøedí
 podporovat mezinárodní spolupráci a výmìnu informací a zkueností získaných sociologickým výzkumem
venkova
 zajiovat evropská diskusní fóra zamìøená na sociální
zmìnu venkova
 vychovávat mladé vìdce pro budoucí spolupráci na
mezinárodní úrovni.
Konkrétní aktivity, jimi spoleènost (ESRS) naplòuje
jednotlivé cíle, mají dvojí charakter  jednak spoleèná
setkávání èlenù a dalích zájemcù o problematiku (napø.
evropské kongresy, letní a podzimní koly doktorských
studentù), a jednak publikaèního a informaèního charakteru (publikování statí a dalích informací o aktivitách
èlenù spoleènosti a spoleènosti samé).
Ji více ne ètyøicet let vydává ESRS vìdecký èasopis
Sociologia Ruralis. Èeská republika má v redakèním kruhu
také zástupce, M. Loáka z Katedry humanitních vìd Èeské zemìdìlské univerzity v Praze.
Podrobnìjí informace (zpravidla organizaèního charakteru) spoleènost poskytuje v elektronické podobì na webovských stránkách (www.esrs.hu).
Dále spoleènost pravidelnì organizuje setkávání urèená èlenùm i neèlenùm spoleènosti, kteøí se zabývají problémy venkova a zemìdìlství. Jde o Konference ESRS
poøádané pravidelnì jednou za dva roky a Letní a Podzimní
koly urèené pro doktorské studenty a mladé výzkumníky
(pozn.: Podrobnìjí informaci o konané Podzimní kole
v Praze naleznete v tomto èísle ZE).
V èele spoleènosti pøedsedá prezident a èlenové výkonného výboru. Jsou voleni na tøi roky a v souèasné
dobì (volební období 20012003) je prezidentkou Hilary
Tovey (Velká Británie), viceprezidentem Christian Deverre (Francie) a dalími èleny výkonného výboru jsou Alenka Verbole (Slovinsko), Mariann Villa (Norsko), Krysztof
Gorlach (Polsko), Manuel Moreira (Portugalsko) a Leo
Granberg (Finsko).
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Èlenem spoleènosti se mùe stát kdokoli se zájmem, a
u odborným èi jen osobním, o problematiku sociologie
venkova a zemìdìlství. ádost o èlenství je moné podat elektronicky prostøednictvím firmy Blackwell Publishing (http://www.blackwellpublishing.com/journals/
soru/member.htm) a pøípadné dotazy a podrobné informace naleznete na adrese: membershipservices@blackwellpublishers.co.uk). Výe roèního èlenského poplatku
se rùzní regionálnì a dle statutu èlena. Poplatek bìného, nezvýhodnìného èlenství èiní 47 £, zvýhodnìné
èlenské poplatky jsou urèeny studentùm (20 £) a tìm,
kteøí jsou ji èleny nìkteré z dalích regionálních spoleèností (RSS, ALARSU, ARSA, anebo AON).
Zamìøíme-li pozornost na publikaèní aktivity spoleènosti, je nutné v prvé øadì zmínit vìdecký èasopis, který
spoleènost vydává od roku 1960  Sociologia Ruralis. Je
zamìøen na sociální vìdy, sociologii venkova nevyjímaje. Hlavním cílem èasopisu je reflektovat rozdílnosti
a zkuenosti z výzkumu v sociálních vìdách v Evropì
a respektovat pøi tom sociální, ekonomické, politické
a kulturní aspekty venkovského prostoru. Aèkoli publikované odborné stati mají zpravidla sociologický charakter, prostor je dán i textùm nesociologickým, textùm
souvisejícím s problematikou venkovského prostoru.
Jednotlivé èlánky jsou zamìøeny na:
a) rozvoj teorií
b) nové metodologické pøístupy
c) politické otázky
d) empirický výzkum.
Dalí informace o aktivitách èlenù spoleènosti a spoleènosti samotné lze získat na webovských stránkách
spoleènosti (www.esrs.hu). Ty jsou urèeny nejen pro získání základních informací spoleènosti a monost pøihlásit (pøíp. obnovit) èlenství, ale zejména k informování
èlenù spoleènosti o novinkách (pozn.: Archiv starích informací pro èleny je pøístupný na adrese http://
cc.joensuu.fi/~alma/esrs). Stránka vak není a v budoucnu zøejmì ani nebude uívaná k interaktivním diskusím.
Mezi vrcholná setkávání poøádané ESRS øadíme evropské kongresy. Jde o obdobu svìtových kongresù konaných spoleèností IRSA. Avak evropské kongresy jsou
poøádané èastìji, a na výjimky se konají jednou za dva
roky. Èetí sociologové venkova se jich zúèastòují pravidelnì a od roku 1991. Jednalo se o XIV. Kongres, který se uskuteènil v Giesenu (Nìmecko), dále následovaly
kongresy v roce 1993 ve Wageningen (Nizozemí), 1995
v Praze (ÈR), 1997 v Chanii (Øecko), 1999 v Lundu (védsko), 2001 v Dijonu (Francie).
V souèasnosti se intenzivnì pøipravuje kongres, který
se bude konat ve Sligu (Irsko), a to ve dnech 18.22. srpna a zvoleným tématem je Práce, volný èas a rozvoj souèasného evropského venkova. Program konference je
rozèlenìn do pìti základních tématických okruhù:
1. Hospodaøení a potraviny
2. Historie, globalizace, volný èas a turismus
3. Geografie venkova a ivotní prostøedí
4. Venkovská spoleènost, sociální struktury a rozvoj venkova
5. Rozvojové (politické) strategie.
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Kadý z tìchto tématických okruhù je dále specifikován do ètyø a osmi dílèích problematik, které budou diskutovány v pracovních skupinách. Jednotlivé problematiky jsou rozpracovány pro pracovní skupiny následovnì (v závorkách vedoucí pracovní skupiny).
První okruh je rozèlenìn do esti témat zamìøených na:
a) pøemìnu rodinných hospodáøství s dùrazem na zmìnu
hospodaøení v moderní dobì (Ch.B. Hennon, B. Hildnbrad)
b) hospodaøení a spotøebu potravin s ohledem vztah aktérù produkujících a konzumujících potraviny pøeruovaný prostøedníky, zejména supermarkety (J.R. Mauleón, G. Brunori)
c) vliv aktivity hnutí podporujících alternativní zemìdìlství na venkovì (M. Reed)
d) roli a dùleitost malých producentù potravin (C. Sage)
e) práci, dovednosti a jejich získávání pro diverzifikaci
v zemìdìlství v severských zemích (Y. Chiffoleau,
J. Ewert)
f) problémy a perspektivy agroturismu (A.M. Jervell,
G.T. Kvam).
Druhý okruh èítá est pracovních skupin zamìøených na:
a) historii venkova a jeho rozvoj ve 20. století (T. Valuch)
b) pojetí rurality v evropském kulturním kontextu (M.C. Silva, A.V. de Lima)
c) globalizaci a odporu vùèi ní se zamìøením na proces
individualizace v evropském venkovském prostoru
(K. Gorlach, P.H. Mooney)
d) volný èas a turistika ve venkovském prostoru
e) venkovský turismus a jeho rozvoj (A. Verbole, D. Kovács, A. Koutsouris)
f) endogenní rozvoj venkova v dobì globalizace (K. Bruckmeier).
Tøetí okruh, nejménì obsazený pracovními skupinami
vzhledem k jejich poètu, dává prostor odborníkùm, kteøí se zabývají:
a) vnímáním ivotního prostøedí a jeho uíváním pøi hospodaøení (J. Frouws)
b) teoretickým uvaováním v pøístupech realistù a sociálních konstruktivistù o evropském venkovì (P. Milbourne, T. Marsden)
c) identifikací a analýzou nových moností lokalit
v souvislosti s návazností na jeden z pøedpokladù Budapeské deklarace  venkovského prostoru jako místa pro moné experimentování (A. Pilichowski)
d) zamìstnáním a prací v evropském venkovì z geografického pohledu (J. Timar, C. N. Laoire).
Ètvrtý tématický okruh je zastoupen pracovními skupinami nejpoèetnìji (8 pracovních skupin), a to se zamìøením na:
a) demografické zmìny ve venkovském prostoru (M. Cawley)
b) migraci jako fenomén utváøející a pøetváøející charakter
venkova (C. Kasimis, A.G. Papadopoulos)
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c) utváøení a udrování sociálních sítí v malých, venkovských komunitách (P. Starosta, O. Stanek)
d) gender jako fenomén ovlivòující venkov (B. Bock,
S. Shortall, U. Hoffman-Altmann)
e) problematiku bydlení, bezdomovectví a s tím spojenou
sociální exkluzi (P. Milbourne, P. Cloke)
f) principy uplatòování obèanské spoleènosti se zamìøením na aktivity nevládních organizací (T. Varley, G. Rajnai)
g) rozvoj venkova v souvislosti s uíváním informaèních
technologií (S. Skerratt, M. Warren)
h) výuku v sociálních vìdách a její monosti a omezení
pøi aplikaci na problematiku venkovského rozvoje (V. Majerová, D. Stehlíková).
Pátý okruh soustøeïuje ètyøi pracovní skupiny zamìøené
na:
a) roli sociologù pøi hodnocení venkovského rozvoje
a dalích ukazatelù kvality ivota (Ch. Ray)
b) problematiku evropské integrace a proces venkovského rozvoje se zamìøením na východoevropské zemì
(I. Ferto, G. Nemes)
c) zmìny v zemìdìlské politice (J. Allison, P.-H. Feindt,
L. Laschewski, P. Lowe)
d) úlohu vìdy, její vliv na utváøení zemìdìlské politiky
(H. Brives, Ch. Deverre, N. Perrot).
Práci v tìchto pracovních skupinách budou vìnovány na konferenci dva dny. Ve tøech pracovních skupinách
budou své pøíspìvky presentovat takté èetí odborníci.
Ve ètvrtém tématickém okruhu v pracovní skupinì V.
Majerové a D. Stehlíkové, zamìøené na výuku v sociálních vìdách se zamìøením na venkovský rozvoj vystoupí V. Majerová s pøíspìvkem Rural Brigdes, L. Koc-

mánková-Meníková a B. Haová s pøíspìvkem Experience with rural sociology teaching at Czech University
of Agriculture a J. Èmejrek s pøíspìvkem Political
Sciences and Rural Development. V pátém problematickém okruhu vystoupí M. Loák a H. Hudeèková s pøíspìvkem Implementation of the programme SAPARD:
Who might be winners and losers (mastering social action in changing institutional structures) v pracovní skupinì (vedoucí L. Laschewski, P. Lowe ad.) zamìøené na
souèasné zmìny v zemìdìlské politice a E. Kuèerová
pøednese pøíspìvek Rural Anticipation of the Welfare
State  Czech Republic in Comparison to Post-socialist
Europe v pracovní skupinì K. Bruckmeiera zamìøené
v rámci druhého okruhu na rozvoj venkovských lokalit
v éøe globalizace.
Podrobnìjí informace lze nalézt na webovské stránce
www.sligorural.org.
Pokud bychom chtìli závìrem hodnotit pozici ESRS,
vyuijme k tomu slov její prezidentky. Hilary Tovey na
posledním zasedání výkonného výboru spoleènosti
(2001) zdùraznila dùleitost rurální sociologie a Evropské
spoleènosti pro rurální sociologii podporující vìdecké
aktivity v tomto oboru. Prezidentka se výraznì staví do
opozice vùèi teoretickým názorùm, které povaují za samozøejmý zánik venkovské spoleèností v moderní dobì
a s ním také výzkum venkova. Zkuenosti získané v rámci
aktivit ESRS mluví o opaku. Tedy o tom, e otázky, jimi
se rurální sociologie zabývá (spojené s potravinami, lokální a regionální kulturou, identitou a mnoha dalími)
stále nabývají na dùleitosti v moderním, globalizovaném
svìtì. Proto se domnívá, e rurální sociologie je jednou
ze sociologických disciplin, její sociologický výzkum
a teoretické úvahy budou nabývat na významu.

Ing. Eva Kuèerová, Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika
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