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Regulamin Sekcji Metodologicznej przy Zarządzie Głównym  

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 

 

§ 1 

Sekcja Metodologiczna (zwana dalej Sekcją) jest organem Polskiego Towarzystwa 

Ludoznawczego (zwanego dalej Towarzystwem), powołanym do realizacji celów statutowych 

Towarzystwa w dziedzinie podstawowej tj. kształtowanie warunków do rozwijania  

i pogłębiania antropologicznych zainteresowań swoich członków, popierania rozwoju tej 

wiedzy oraz jej krzewienia i popularyzowania w społeczeństwie. 

 

§ 2 

Celem działalności Sekcji jest:  

1. Stworzenie forum środowiskowego umożliwiającego wymianę doświadczeń w zakresie 

metodologii i teorii antropologicznej;  

2. Prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej metodologii 

i teorii antropologicznej w środowiskach naukowych i pozanaukowych; 

3. Wzmacnianie motywacji do pracy badawczej i działań zespołowych oraz wskazywanie 

istotnej roli, jaką odgrywa metodologia zarówno w refleksji teoretycznej,  

jak i w badaniach terenowych w ramach antropologii społeczno-kulturowej; 

4. Wypracowywanie refleksji teoretycznej, metod oraz narzędzi badawczych pozwalających 

na poznanie i merytoryczne opisanie nowych zjawisk społeczno-kulturowych lub tych, 

które nie stanowiły dotąd przedmiotu systematycznych, spójnych metodologicznie badań; 

5. Organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji oraz seminariów, których tematyka 

dotyczy kwestii metodologicznych; 

6. Przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych z zakresu metodologii badań 

humanistycznych i społecznych;  

7. Powołanie forum upowszechniającego treści istotne dla metodologii polskiej; 

8. Opracowanie bibliografii dotyczącej zagadnień metodologicznych podejmowanych  

w ramach refleksji antropologicznej i udostępnienie jej na stronie internetowej;  

9. Realizacja projektów badawczych związanych z zagadnieniami teoretyczno-

metodologicznymi. 

 

§ 3 

1. Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Towarzystwa. Podstawą przyjęcia są: 

deklaracja przystąpienia do Sekcji (wzór w załączeniu) oraz bieżące opłacanie składki 

rocznej Towarzystwa.  

2. Zarząd Sekcji Towarzystwa raz do roku uaktualnia spis członków Sekcji. 
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§ 4 

1. Władzami Sekcji Metodologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego jest Zarząd 

Sekcji składający się z co najmniej 3 osób (w tym Przewodniczącego i Sekretarza). 

2. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 3 lata. 

3. Przewodniczącym lub członkiem Zarządu może być tylko członek Sekcji. 

4. Powołanie Zarządu Sekcji dokonuje się na drodze wyborów bezpośrednich podczas 

spotkania członków Sekcji większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 

członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych. 

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Głosowanie odbywa się jawnie, a w sprawach osobowych tajnie. 

7. Prawo do głosowania mają wszyscy członkowie Sekcji.  

 

§ 5 

Do zadań Zarządu Sekcji należy: 

1. Kierowanie działalnością Sekcji zgodnie ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa oraz 

postanowieniami regulaminu i uchwałami członków Sekcji; 

2. Opracowywanie planów pracy i wyznaczanie celów działań;  

3. Organizowanie zebrań, narad, konferencji i innych spotkań dla członków Sekcji; 

4. Przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji oraz prowadzenie ich ewidencji;  

5. Coroczne składanie Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 

sprawozdań z działalności Sekcji i aktualnej listy członków; 

6. Zamieszczanie aktualnych informacji na temat działań Sekcji na stronie internetowej 

Towarzystwa. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący Zarządu Sekcji reprezentuje Sekcję na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu; 

2. Sekretarz prowadzi archiwum i ewidencję członków Sekcji, sporządza protokoły 

posiedzeń Zarządu i posiedzeń Sekcji oraz prowadzi korespondencję Sekcji. 

 

§ 7 

Rozwiązanie Sekcji może nastąpić: 

1. Na wniosek władz Towarzystwa lub Zarządu Sekcji; 

2. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 
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§ 8 

Niniejszy regulamin uchwalony został przez członków Sekcji Metodologicznej w dniu  

14 września 2013 roku i przedstawiony do akceptacji Zarządowi Głównemu Polskiego 

Towarzystwa Ludoznawczego. 


