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WSTĘP

Celem przedkładanej Czytelnikowi publikacji jest próba nowego określenia
roli nauk społecznych i badaczy wobec intensywnie zmieniającej się rze-
czywistości społecznej. W ostatnich latach obserwujemy liczne podziały,
pęknięcia i zderzenia – cywilizacyjne, kulturowe, polityczne, religijne, spo-
łeczne i ekonomiczne. Zmiany społeczno-gospodarcze stają się współzależne,
wprowadzając nową formę związków między państwem, ekonomią i społe-
czeństwem. Skutkują nowymi podziałami w dostępie do zasobów. Prowadzą
do przemian w relacjach społecznych i procesach komunikowania. Powsta-
łe w ich wyniku wzory współdziałania wskazują na odmienność tworzo-
nych relacji społecznych oraz wykorzystywanych procedur organizacyjnych.
Powstaje potrzeba zrozumienia i uporządkowania obserwowanych zjawisk
i procesów, znalezienia właściwego języka opisu, adekwatnych koncepcji teo-
retycznych. Szczególnie istotne jest wskazanie i ocena źródeł dostrzeganych
podziałów Świata, Europy i Polski, występujących na wszystkich poziomach
życia społecznego – od poziomu mega – poprzez makro- i mezo- do mikro-
społecznego oraz próba opisu ich konsekwencji.

Autorzy artykułów zawartych w tomie odpowiadają na pytanie o skut-
ki zakwestionowania dotychczasowych systemów norm i wartości i odwró-
cenia trajektorii przewidywanych ścieżek rozwoju społecznego w wymia-
rze lokalnym, regionalnym, narodowym i ponadnarodowym. Jakie są przy-
czyny, przejawy i konsekwencje obserwowanych zmian społecznych? Gdzie
należy szukać wspólnoty działań w celu przeciwdziałania kryzysom i roz-
łamom? Odpowiedź na kluczowe dla niniejszego opracowania pytania jest
wkładem do opisu fundamentalnej kwestii dotyczącej wyznaczników sku-
teczności strategii tworzenia i odtwarzania „dobrych połączeń”.

Cele wyznaczone przez autorów artykułów niniejszego opracowania re-
alizują zadanie stawiane naukom społecznym. Środowiska akademickie kie-
rują wobec ich przedstawicieli, szczególnie wobec socjologów, oczekiwanie
krytycznego ujmowania upowszechniających się ideologii, nowych ruchów
społecznych, warunków sprawności sfery publicznej, szczególnie reakcji jej
uczestników na eskalację kryzysów w kontekście efektywności i kosztów po-
dejmowanych działań (Mucha 2017). Znaczenie krytycznej analizy obserwo-
wanych współcześnie zjawisk rośnie w obliczu zakwestionowania warunków
„spełnionego życia”, które oparte jest na zaufaniu do samego siebie, poczuciu
godności osobistej i własnej wartości (Honneth 2012). Kształtuje je ciele-
sna nienaruszalność osoby, uznanie jej praw i osiągnięć w ramach solidarnej
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wspólnoty (Mueller, Czerniak 2012). Przyczyn narastającej współcześnie
pogardy, cierpienia i niesprawiedliwości upatruje się w upowszechnianiu się
idei demokracji nieliberalnej, nasileniu konfliktów zbrojnych i wywołanych
przez nie masowych migracjach oraz fali uchodźctwa, zderzających się z po-
stawą pozbawioną solidarności. Dyskusji wymagają czynniki efektywności
instytucji i organizacji, związane szczególnie z rynkiem pracy.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie zostały uporządkowane według
zasady „od ogółu do szczegółu”. Publikację otwierają teksty odnoszące się
do sfery publicznej na poziomie ogólnopaństwowym, następie prezentowane
są rozważania dotyczące zjawisk regionalnych, lokalnych oraz organizacyj-
nych. Tom zamykają artykuły dotyczące kontekstu kulturowego i prawnego
obserwowanych zjawisk.

Teksty prezentowane w niniejszym tomie podejmują opisaną problema-
tykę z różnych perspektyw: normatywno-makroteoretycznych, instytucjo-
nalnych, relacyjnych. Łączy je jednak zainteresowanie tym, jak przebiegają
w rzeczywistości procesy normowania działań, jakie są rzeczywiste funkcje
i dysfunkcje przyjętych kierunków i zasad rozwoju, sfer i reprezentujących je
instytucji. Podejmują także dyskusję nad przemianami zaufania i tożsamo-
ści, współpracy i zaangażowania obywatelskiego i edukacji. Odwołanie się
do teorii wyłącznie socjologicznych takiej wiedzy nie dostarczy. Dlatego też
podjęliśmy próbę spojrzenia na współczesny świat uwzględniając perspek-
tywy różnych dyscyplin, podejść, koncepcji i powinności z punktu widzenia
pilnej potrzeby, jaką jest poszukiwanie „spoiwa” dla współczesnych społe-
czeństw.
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