
Przedmowa

Słownik został napisany przez zespół wybitnych socjologów jednego z najlepszych
wydziałów socjologii w Europie. Jest przeznaczony przede wszystkim dla osób,
które dotychczas niewiele stykały się z socjologią. W wielu hasłach podajemy wska-
zówki bibliograficzne pozwolające czytelnikowi szukać dalszych informacji na włas-
ną rękę.

Rdzeń teoretyczny socjologii jest określony bardzo wyraźnie, ale jej granice są
niejasne. Jest to duża zaleta tej dyscypliny, ułatwiająca badanie problemów z istoty swej
interdyscyplinarnych i dotyczących w znacznym stopniu lub głównie kwestii socjologi-
cznych. Dlatego socjologowie chętnie przyjmują terminologię takich dziedzin pokrew-
nych, jak ekonomia, psychologia czy antropologia. Słownik zawiera te hasła dotyczące
dyscyplin pokrewnych, które mogą być ważne dla osób interesujących się socjologią.

W wydawanych ostatnio słownikach socjologicznych znajdujemy coraz więcej
haseł biograficznych poświęconych współczesnym naukowcom i często zawierających
niewiele więcej niż datę urodzenia, afiliacje instytucjonalne i krótką listę publikacji.
Zwyczaj ten nie wydaje się uzasadniony, gdyż słownik powinien być przewodnikiem po
zawartości dyscypliny naukowej i jej pojęciach, a nie listą osób ją uprawiających. Co
więcej, badanie pilotażowe przeprowadzone przez nas w związku z zamiarem na-
pisania tego słownika wykazało, że praktycznie niemożliwe jest osiągnięcie środo-
wiskowej zgody co do tego, które osoby są „czołowymi socjologami współczesnymi”,
częściowo zresztą z powodu różnorodności samego przedmiotu. Hasła biograficzne
dotyczą więc tylko tych osób, które stały się przedmiotem rozważań socjologicznych
– głównie z powodu swego wpływu na historię socjologii. Drugim kryterium było
wyłączenie socjologów żyjących. Można więc znaleźć hasła „Weber Max” i „Goffman
Erving”, ale nie „Goldthorpe John H.”. Wyłączyliśmy w ten sposób z pola zainteresowań
pewną liczbę współczesnych socjologów, których prace stały się przedmiotem studiów.
Anthony Giddens czy Jürgen Habermas są tu oczywistymi przykładami. Niektórzy
czytelnicy mogą uznać, że sensowność biologiczna zastąpiła w ten sposób intelektual-
ną. W praktyce jednak włączenie do słownika biogramów jakichkolwiek żyjących
socjologów prowadzi jedynie do niekończących się sporów o to, którzy z żyjących – ze
względu na swój wpływ lub swą kontrowersyjność – zasłużyli na hasło w słowniku.
Prace wszystkich tych socjologów są tu oczywiście omawiane w odpowiednich hasłach
rzeczowych, np. „teoria krytyczna” (Habermas), „ruchliwość społeczna” (Goldthorpe).

Wszyscy autorzy słownika w momencie rozpoczęcia pracy nad nim byli pracow-
nikami Wydziału Socjologii University of Essex w Colchester. Później niektórzy z nich
zmienili miejsce pracy, co jednak nie wydaje się nam istotne.




