
164 KONSUMPCJA I ROZWÓJ 2013;2(5):164-169

JOANNA WARDZAŁA, MICHAŁ CEBULA 
Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z konferencji „Nowe trendy w konsumpcji 
i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne 
orientacje i metody badań”

W dniach 16-17 IX 2013 r. odbyła się we Wrocławiu interdyscyplinarna konfe-
rencja naukowa zorganizowana przez Zakład Zachowań Konsumenckich Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdarzenie wpisywało się również w obcho-
dy 25-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonali: Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Robert Olkiewicz, 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Jerzy Juchnowski oraz Dyrektor 
Instytutu Socjologii WNS Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Zbigniew 
Kurcz.

Rozwój i ekspansja rynku stwarzają szczególne zapotrzebowanie na wiedzę o pod-
miotach na nim działających, ale także ich wartościach i stylu życia. Współczesne 
rozważania nad konsumentem uwikłane są w dylemat upodmiotowienia człowieka, 
czy jest on jednostką aktywną i twórczą, czy też raczej biernym odbiorcą oferty ryn-
kowej. Wiąże się z tym pytanie o rolę komunikacji jako ujawniającego się procesu 
w sytuacji wirtualizacji i symbolizacji konsumpcji. Konsumpcja to także sfera wi-
zji dobrego życia, zrównoważonego rozwoju, jakości życia, stąd pytanie o kierun-
ki i preferencje jej rozwoju, racjonalizacje, poszukiwanie alternatyw społecznych  
(np. ekologizacja spożycia, dekonsumpcja).

Problematyka konferencji obejmowała następujące bloki tematyczne:
 – Globalizacja konsumpcji,
 – Komunikacja społeczna a zachowania konsumenckie,
 – Konsumpcja pasywna a prosumpcja,
 – Konsumpcjonizm a dekonsumpcja – dylematy racjonalnej konsumpcji,
 – Wirtualizacja i zastosowanie Internetu w komunikowaniu społecznym.

W pierwszej sesji, zatytułowanej „Strukturalne i kulturowe aspekty konsumpcji”, 
której przewodniczyła prof. dr hab. Wanda Patrzałek z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
omówione zostały zjawiska niedoborów w konsumpcji, uczestnictwa w kulturze róż-
nych klas społecznych, zarządzenie instytucjami kultury oraz wybrane formy kulturo-
wych zróżnicowań (np. zjawisko „wszystkożerności” konsumpcyjnej). Uczestnikami 
panelu byli: dr hab. Anna Dąbrowska, prof. SGH, oraz dr hab. Mirosława Janoś-
Kresło, prof. SGH, dr Barbara Mróz-Gorgoń z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
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Wrocławiu, dr Przemysław Sadura z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Michał 
Cebula z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sesję rozpoczęło wystąpienie prof. Anny Dąbrowskiej i prof. Mirosławy Janoś-
Kresło, w którym dokonano analizy konsumpcjonizmu jako czynnika kreującego 
nierówności społeczne. Według prelegentek odzwierciedleniem rangi konsumpcji 
jest określenie społeczeństwa jako społeczeństwa konsumpcyjnego. Przedstawiono 
również wyniki badań własnych.

Dr Barbara Mróz-Gorgoń z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przeno-
sząc tematykę rozważań w obszar zarządzania kulturą, wskazała, że w dobie kryzysu 
gospodarczego, okresu ubożenia społeczeństwa i wypierania potrzeb wyższego rzę-
du przez potrzeby niższego rzędu, menedżerowie instytucji kultury mają utrudnione 
zadanie. Wskazała na rolę współczesnej technologii, w tym mediów społecznościo-
wych, kreujących nową rzeczywistość rynkową, w której instytucje kultury, aby prze-
trwać, muszą dostosowywać się do potrzeb coraz szerszych zbiorowości konsumen-
tów.

Kolejny referat wygłosił dr Przemysław Sadura z Uniwersytetu Warszawskiego, 
który zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych wśród warszawskiej publicz-
ności teatralnej na zlecenie Instytutu Teatralnego. Wyniki analiz, przedstawione na 
podstawie badań jakościowych (indywidualnych wywiadów pogłębionych), nawią-
zywały do zagadnienia sposobów uczestnictwa w kulturze. Odwołując się do koncep-
cji klas społecznych P. Bourdieu, prelegent wskazał na koncepcję stylów życia jako 
fundamentalnych reguł określających stosunek klas do świata, a nie jedynie sposo-
bów spędzania wolnego czasu. 

Dr Michał Cebula, kontynuując tematykę kulturowych aspektów konsumpcji, 
skoncentrował się na „zjawisku wszystkożerności”. Po omówieniu specyfiki zjawi-
ska wskazał, że model ten był przedmiotem licznych studiów, gdyż kwestionował kla-
syczny pogląd o homologii między miejscem w strukturze społecznej a realizowanym 
stylem życia, wyrażony zwłaszcza w teorii i badaniach P. Bourdieu. Uzupełnieniem 
teoretycznych rozważań dr Cebuli były wyniki badań nad gustem i praktykami filmo-
wymi mieszkańców Wrocławia, które dowiodły, iż szerokość repertuaru filmowego 
jest dodatnią funkcją pozycji społecznej.

W dyskusji plenarnej po pierwszej sesji udział wzięli m.in. zaproszeni goście. 
Pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Kłopot z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
który odniósł się do socjologicznych aspektów wystąpień dr Sadury i dr Cebuli. 
Następnie głos zabrała prof. dr hab. Aniela Styś z Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu, która skierowała tor dyskusji na tematykę marketingową, wskazując na 
interdyscyplinarność konferencji i związanych z nią obszarów analizy, które umożli-
wiają badaczom z różnych dziedzin naukowych wymianę doświadczeń.

Wystąpienia i dyskusje w drugiej sesji, zatytułowanej „Dylematy racjonalno-
ści i irracjonalności we współczesnym konsumpcjonizmie”, której przewodniczyła  
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prof. Anna Dąbrowska, dotyczyły wyborów konsumentów w kontekście nowych 
trendów, w tym m.in. zjawiska dekonsumpcji, konsumpcji odpowiedzialnej społecz-
nie, ewolucji konsumpcji i konsumpcji ryzyka. Uczestnikami panelu byli: prof. dr 
hab. Wanda Patrzałek, dr Aleksandra Perchla-Włosik z Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz doktoranci Paweł Kościelski i Michał Siekierka.

Problematyką dekonsumpcji zajęła się prof. dr hab. Wanda Patrzałek. Egzemplifikację 
rozważań stanowiły badania przeprowadzone pod kierunkiem pani profesor, w któ-
rych ocenie poddano zachowania dekonsumpcyjne respondentów determinowane sy-
tuacją ekonomicznego przymusu, wynikającego z poziomu zadłużenia gospodarstw 
domowych, bądź chęcią racjonalizacji konsumpcji z powodów ekologicznych, wybo-
rów jakościowych produktów czy usług.

Dr Aleksandra Perchla-Włosik podjęła w swoim wystąpieniu problem Ethical 
Fashion, czyli mody odpowiedzialnej społecznie. Z przeprowadzonej przez nią anali-
zy wynikało, że zagadnienia mody i trendów w zachowaniach konsumenckich odno-
szą się do budowania strategii marketingowej na podstawie zmieniającego się w spo-
łeczeństwach współczesnych systemu aksjonormatywnego, który w pewnym sensie 
staje się również kreacją działań marketingowych w zakresie produktów i usług od-
powiedzialnych społecznie.

W innym aspekcie wypowiadał się Paweł Kościelski, doktorant z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, który podjął w swoim wystąpieniu temat konsumpcji ryzyka. 
Zjawisko ryzyka potraktowane zostało jako swoisty towar oferowany np. w posta-
ci turystyki przygodowej – rozwijającej się gałęzi rynku usług turystycznych, która 
polega na dostarczeniu klientom ekstremalnych wrażeń. Według prelegenta punktem 
wyjścia do analizy rosnącej popularności tego typu usług są ponowoczesne wzory 
osobowe zaproponowane przez Baumana. W prezentacji wskazano na sprzeczność 
pomiędzy ryzykiem usługodawców jako integralnym aspektem produktów wpisują-
cych się w trend turystyki przygodowej a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
klientom i podjęto próbę jego rozstrzygnięcia.

Michał Siekierka, doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego, omówił rolę centrum 
handlowego jako ośrodka konsumpcji i miejsca funkcjonowania nowej komunika-
cji międzyludzkiej. W swoim wystąpieniu dotknął problemu amerykanizacji kultury. 
W Stanach Zjednoczonych centra handlowe są jednymi z najczęściej odwiedzanych 
miejsc. Sklep jako miejsce z natury publiczne coraz częściej jawi się w świadomo-
ści społecznej jako „doradca”, wskazujący na sposób zaspokojenia indywidualnych 
potrzeb, a w niektórych przypadkach również nośnik wartości edukacyjnych i kultu-
ralnych.

Przedmiotem dyskusji w trzeciej sesji panelu, zatytułowanej „Współczesne ryn-
ki a nowe trendy w konsumpcji”, którą prowadziła prof. Mirosława Janoś-Kresło,  
była analiza funkcjonowania różnych typów rynków w kontekście nowych trendów 
(prosumpcji, dekonsumpcji) oraz komunikacji rynkowej. Omówiono m.in. rynek sa-
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mochodowy, edukacji sportowej, rynek prasy oraz rynek dóbr i usług funeralnych. 
W sesji uczestniczyli dr Wiesław Podkański i Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy 
oraz doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego: Anna Iwaszyn, Dawid Krysiński 
oraz Łukasz Kałużny.

Anna Iwaszyn, doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprezentowała wy-
brane wnioski z badań nad motywami uczestnictwa konsumentów (reprezentowa-
nych przez uczniów i ich rodziców) we wrocławskim rynku edukacji sportowej (na 
poziomie szkół podstawowych). Badania wskazują, że dla obu grup sport jest waż-
nym elementem życia. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice dostrzegają zalety aktywne-
go stylu życia, a funkcjonowanie rynku edukacji sportowej sprzyja jego realizowaniu. 
Całość wpisuje się w kontekst nowych zjawisk konsumpcyjnych i przemian świado-
mości społecznej.

Dawid Krysiński, również doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego, skoncentro-
wał się na wpływie idei zrównoważonego rozwoju miast na model konsumowania 
samochodów. Postawił pytanie, jakie cechy samochodu determinują wśród Polaków 
wzory konsumpcji tego dobra obecnie, a jakie będą odgrywały kluczową rolę, gdy 
zrównoważony rozwój faktycznie znajdzie odzwierciedlenie w polityce transporto-
wej? Podjął próbę odpowiedzi na postawione pytania, opierając się na doświadcze-
niach państw zachodnich oraz w odniesieniu do badań, które ujawniają rolę samocho-
du w życiu Polaków i gotowość społeczeństwa do zmiany motoryzacyjnych wzorów 
konsumpcji w imię równowagi rozwojowej.

Dr Wiesław Podkański i Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy skoncentrowali się 
na analizie porównawczej mediów tradycyjnych i nowoczesnych, wskazując, że prasa 
istniała, istnieje i jeszcze długo będzie istnieć – nie ma bowiem innej formy przekazu 
wartościowych, dobrych jakościowo treści, do których czytelnik może mieć pełne 
zaufanie. Wskazali, że czytelnictwo prasy (szczególnie czasopism) rośnie, reklama 
w prasie jest skuteczna, a profesjonalnych dziennikarzy nie da się zastąpić blogerami. 
Zaś pojawienie się nowych form przekazu przyniosło ze sobą także negatywne skut-
ki – m.in. bardzo szeroki zasięg piractwa treści, tworzonych i finansowanych przez 
nadawców profesjonalnych.

Łukasz Kałużny, doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego, omówił specyfikę 
sektora funeralnego, pomijanego dotychczas w badaniach konsumenckich, i wskazał, 
że proces konsumpcji wiąże się z szeregiem charakterystycznych napięć czy dyso-
nansów. Według niego śmierć objęta jest współcześnie społecznym tabu, lecz mimo 
to w kulturowych ramach społeczeństw konsumpcyjnych dochodzi do kształtowania 
się zachowań konsumenckich na rynku. W referacie zadano następujące pytania: ja-
kie czynniki i okoliczności mogą wpływać na wybór niekonwencjonalnych alterna-
tyw dla pochówku tradycyjnego, czy rozwój nowych trendów napędzany jest sytuacją 
ekonomiczną, czy też związany jest z niezadowoleniem z dotychczasowej oferty? 
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Wystąpienia i wymiana poglądów w czwartej sesji, zatytułowanej „Nowe media 
jako środek komunikacji marketingowej”, której przewodniczył prof. dr hab. Jacek 
Kall z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dotyczyły głównie analiz wpływu 
nowych technologii na proces komunikacji z klientem. Referaty uczestników pane-
lu ogniskowały się wokół zagadnień neuromarketingu, grywalizacji, product place-
ment oraz technik etnograficznych i semiotycznych w badaniach marketingowych. 
W panelu udział wzięli dr Agnieszka Dejnaka z Wyższej Szkoły Bankowej, Janusz 
Bujko z firmy BEELINE Research&Consulting oraz dr Joanna Wardzała i Anna 
Kierczewska, doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zagadnieniem perspektyw rozwoju grywalizacji w komunikacji społecznej zajęła 
się dr Agnieszka Dejnaka z Wyższej Szkoły Bankowej. Po krótkiej charakterystyce 
zjawiska grywalizacji wskazała różne jej typy i zastosowania w działaniach marke-
tingowych i biznesowych. Prelegentka zwróciła uwagę, że grywalizacja może być 
wykorzystywana jako wsparcie dla rozwiązania konkretnych realnych problemów 
poprzez zmianę nastawień, nastrojów odbiorców, czy obiektywizację procesów.

Następnie głos zabrał Janusz Bujko z firmy BEELINE Research&Consulting, 
który przedstawił dylematy skuteczności przekazu w komunikacji marketingowej. 
Wskazał, że argumentacja racjonalna często nie wystarcza, aby w gąszczu informacji 
przebić się do potencjalnego klienta. Aby zrozumieć potrzeby klienta, konieczne jest 
zrozumienie jego przeżyć, subiektywnego świata symboli i stylu życia. W związku 
z powyższym wskazuje się potencjał tkwiący nie tylko w nowoczesnych technolo-
giach (przypadek neuromarketingu), ale również technikach obserwacyjnych, etno-
graficznych czy semiotycznych. W trakcie wystąpienia podjęto próbę oceny efektyw-
ności ww. metod.

Kolejna panelistka, Anna Kierczewska, doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zwróciła uwagę że nowoczesne technologie dały odbiorcom między innymi moż-
liwość przełączania kanałów i korzystania z mediów internetowych, jednak rekla-
modawcy poradzili sobie z tym problemem dzięki product placement. Szczególne 
znaczenie mają programy i seriale nadawane w prime-time. Ich scenariusze zawierają 
nie tylko produkty, ale i części fabuły, za które płacą reklamodawcy. Opierając się 
na bibliografii, analizie monitoringu product placement oraz obserwacji programów 
(m.in. Rodzinka.pl), prelegentka przedstawiła działanie lokowania produktu jako no-
wego zjawiska, które jako sposób komunikacji marketingowej stało się alternatywą 
dla tradycyjnej reklamy.

Ostatnią sesję zakończyło wystąpienie dr Joanny Wardzały z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Podjęła ona próbę rozstrzygnięcia dylematu, czy fascynacja mło-
dych konsumentów nowoczesną technologią to tylko emocje, czy również kolejna 
z form racjonalizacji dokonywania zakupów. Swoje tezy oparła na własnych bada-
niach ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród młodych konsumentów 
z Dolnego Śląska w latach 2010-2013.
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Podsumowując konferencję, prof. dr hab. Wanda Patrzałek wskazała, że istotnym 
jej walorem była interdyscyplinarność podejść badawczych w odniesieniu do nowych 
trendów w konsumpcji i w komunikowaniu społecznym. Podkreśliła, że najciekaw-
sze wyniki badań powstają na styku nauk, w tym przypadku ekonomii, socjologii 
i psychologii oraz nauk o zarządzaniu i o komunikowaniu społecznym. Dziękując 
swojemu zespołowi, który stanowili pracownicy i doktoranci Zakładu Zachowań 
Konsumenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, zapowiedziała kontynuację tej pro-
blematyki w kolejnych latach, w ramach cyklicznych konferencji naukowych.


