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WNIOSEK O UTWORZENIE NOWEGO PANELU DYSCYPLIN NCN

Zwracamy się z uprzejmą prośba o stworzenie nowego panelu dyscyplin w dziale
„Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce”. Skupiałby on  projekty przesyłane obecnie
do kilku różnych paneli w tym dziale, których główny obszar zainteresowań stanowią
kulturowe  podstawy  życia  społecznego.  Proponowana  nazwa  panelu  to  „Kultura  i
społeczeństwo”. 

Z  doświadczeń ekspertów,  którzy pracowali  w panelach NCN,  jak i  z  dyskusji
prowadzonych w środowisku naukowym wynika,  iż w obecnej konfiguracji  dyscyplin
panelowych projekty poświęcone kwestiom kulturowo-społecznym są rozproszone we
wszystkich istniejących panelach HS. Uważamy, że utworzenie nowego panelu „Kultura i
społeczeństwo”  usprawniłoby  pracę  zespołów  ekspertów  na  wielu  płaszczyznach  i
wzmocniłoby rzetelność wydawanych ocen. 

Z jednej strony, zgromadzenie w jednym panelu ekspertów specjalizujących się w
humanistycznie  zorientowanych  naukach  społecznych  umożliwiłoby  podniesienie
merytorycznego poziomu dyskusji  panelowych,  gdyż zarówno podstawy teoretyczne,
pytania badawcze, jak i metodologia omawianych projektów byłyby bardziej zbliżone.
Obecnie eksperci  ci  są rozproszeni w sześciu różnych panelach,  w wyniku czego ich
kompetencje nie są w pełni wykorzystywane. 

Z  drugiej  strony,  stworzenie  nowego  panelu  odciążyłoby  te  już  istniejące,  w
których  projekty  poświęcone  kwestiom  kulturowo-społecznym,  będąc  w  znaczącej
mniejszości,  odbierają  czas  potrzebny  na  ewaluację  projektów  z  dyscyplin  w  nich
dominujących. Uważamy, że dyskusje interdyscyplinarne są jak najbardziej potrzebne,
jednakże panele NCN, których zadaniem jest sprawna  ocena jakości wniosków, nie są
odpowiednią platformą do dyskusji na temat podstawowych różnic paradygmatycznych
między  poszczególnymi  dyscyplinami.  Wiele  z  tych  różnic  dotyczy  kwestii
fundamentalnych  dla  sposobu  uprawiania,  a  nawet  rozumienia  i  definiowania  tych
dyscyplin. 

Proponujemy, by w ramach oddzielnego panelu wydzielić następujące dyscypliny
i  subdyscypliny,  które  na  ogólniejszym  poziomie  meta-dyscyplinarnym  podzielają
pewien wspólny zespół założeń dotyczących sposobu interpretowania i badania kultury
i społeczeństwa:

Kulturoznawstwo, kulturologia 
Antropologia społeczna, antropologia kulturowa
Etnologia
Socjologia kultury, socjologia humanistyczna/interpretatywna
Socjologia historyczna
Antropologia historyczna
Geografia humanistyczna i kulturowa
Filozofia kultury
Religia i jej uwarunkowania antropologiczne, kulturowe, społeczne



Politologia kulturowa
Psychologia międzykulturowa

Uważamy, że proponowana zmiana w pozytywny sposób wpłynęłaby zarówno na
proces oceny wniosków i ich odpowiedniej selekcji, jak i – w efekcie końcowym – na
podniesienie poziomu badań w obrębie tych dyscyplin.
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