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Kolejny numer pisma, nosz¹cy tytu³ Kobiety, mê¿czyni, p³eæ zawiera, obok
otwieraj¹cych numer dyskusji i analiz teoretycznych, sprawozdania z empirycznych badañ nad spo³eczn¹ sytuacj¹ kobiet, nad kobiecoci¹ i feminizmem.
Tom rozpoczyna prezentacja wyników sondy internetowej, do której zaprosi³ymy przedstawicielki i przedstawicieli szeroko rozumianych dyscyplin
humanistycznych, poproszonych o odpowied na pytania dotycz¹ce miejsca
feminizmu i perspektywy gender w poszczególnych dyscyplinach naukowych
oraz o uwzglêdnianie tej perspektywy w badaniach i w dydaktyce na polskich uniwersytetach. Czy miêdzy dyscyplinami i uczelniami s¹ pod tym
wzglêdem podobieñstwa czy raczej ró¿nice? Tego miêdzy innymi dotycz¹
konkluzje wynikaj¹ce z zebranych wypowiedzi.
Analizy i refleksje nad ró¿nymi odmianami feminizmu zawiera pierwszy
blok tematyczny umieszczony w niniejszym tomie. Joanna Mizieliñska w tekcie Pomiêdzy nowym a starym: feminizm wobec wyzwañ wspó³czesnoci
dokonuje m.in. przegl¹du najwa¿niejszych nurtów w feminizmie, Katarzyna
Szaniawska za podejmuje problem spo³ecznego konstruowania to¿samoci
p³ciowej i seksualnej podmiotów oraz mechanizmów kontroluj¹cych te procesy, a tak¿e przedstawia próby przekraczania granic p³ci. Dwa kolejne teksty zamieszczone w tej czêci, autorstwa Anety Gawkowskiej i Izabeli
Kopaniszyn, s¹ powiecone fenomenowi nowego feminizmu.
Kolejne teksty zosta³y podzielone na trzy grupy tematyczne  politykê,
aktywnoæ zawodow¹ i wizerunki medialne kobiet. Artyku³y podejmuj¹ce
temat aktywnoci politycznej kobiet otwiera tekst Jacka Kurczewskiego, analizuj¹cego trudnoci w konstruowaniu teorii reprezentacji uwzglêdniaj¹cej
zró¿nicowanie p³ci. Ma³gorzata Fuszara, pos³uguj¹c siê badaniami nad udzia³em kobiet w parlamencie Polski i Macedonii, pokazuje skutki wprowadzenia systemu kwotowego oraz bariery w dzia³alnoci kobiet w polityce. Problematykê aktywizacji Polek w sferze publicznej porusza tekst Joanny Szczepañskiej
i Marioli Piszczatowskiej.
Problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych oraz przyczyny istnienia przeszkód i barier, z jakimi borykaj¹ siê kobiety w swoich karierach zawodowych, zosta³y omówione w nastêpnych artyku³ach. Jolanta Arcimowicz
pokazuje specyfikê sytuacji zawodowej kobiet urzêdniczek s³u¿by cywilnej w III
RP. Rozwa¿a, czy tworzony od koñca lat dziewiêædziesi¹tych w Polsce korpus s³u¿by cywilnej gwarantuje równe szanse pracy i mo¿liwoci awansu dla
kobiet i mê¿czyzn oraz czy istniej¹ce procedury s¹ dla kobiet szans¹ czy te¿
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barier¹ w karierze zawodowej. Agnieszka Majcher zajmuje siê zagadnieniem
nierównoci p³ci na akademickim rynku, a w szczególnoci problemem dostêpu kobiet do wy¿szych stanowisk w hierarchii akademickiej oraz zró¿nicowaniem przebiegu karier naukowych w zale¿noci od p³ci. Jerzy Kuniewski
natomiast przedstawia opinie kobiet z Kaszub, rodowiska doæ tradycyjnego,
na temat godzenia ról zawodowych i rodzinnych. Tematyce aktywnoci zawodowej kobiet powiêcone s¹ tak¿e dwa teksty w dziale Z warsztatów badawczych. Ma³gorzata Awdziejczyk prezentuje tam wyniki badañ wiadcz¹cych
o wysokiej efektywnoci zawodowej kobiet w typowo mêskiej bran¿y, jak¹
jest motoryzacja. Ewa Stroiñska, odwo³uj¹c siê do badañ w³asnych, zastanawia siê czy telepraca jest dla kobiet szans¹ na lepsze ³¹czenie pracy zawodowej z obowi¹zkami rodzinnymi.
Kilka nastêpnych artyku³ów dotyczy medialnych wizerunków kobiet.
Natalia Krzy¿anowska, na podstawie analizy prasy, przedstawia obraz seksafery w Samoobronie i sposób pisania przy tej okazji o kobietach uwik³anych w relacje z politykami tej partii. Trzy kolejne teksty odwo³uj¹ siê do
analiz seriali telewizyjnych. Marta Juza konfrontuje serialowy obraz ról spo³ecznych kobiet z obrazem wy³aniaj¹cym siê z dyskusji na forach internetowych. Ma³gorzata Bogunia-Borowska analizuje styl ¿ycia singli przedstawiony
w serialu Magda M, a Beata £aciak, odwo³uj¹c siê do seriali i filmów fabularnych, poddaje analizie sposoby prezentowania kobiet szefów w rodowisku
zawodowym, w relacjach rodzinnych, w ¿yciu prywatnym. Uzupe³nieniem tej
czêci jest tekst Dominiki Karasek, zamieszczony w dziale Z warsztatów badawczych, prezentuj¹cy prasowy wizerunek kobiet ¿o³nierzy.
W tomie warto równie¿ zwróciæ uwagê na recenzje, które dotycz¹ zarówno publikacji wi¹¿¹cych siê z tematem ca³ego tomu, jak te¿ interesuj¹cych pozycji
wydawniczych z zakresu szeroko rozumianych nauk spo³ecznych.
Ma³gorzata Fuszara
Beata £aciak
Przeprosiny: W imieniu Redakcji przepraszam Pani¹ Helenê Chmielewsk¹-Szlajfer za opuszczenie drugiego cz³onu nazwiska oraz Pani¹ Ewê Korulsk¹ za b³êdny zapis nazwiska we wprowadzeniu do redakcyjnej dyskusji w
numerze 2 (4)/2007  1 (5)/2008
Redaktor naczelna
Aldona Jaw³owska
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