Od redakcji

Oddajemy do rąk czytelnika pierwszy numer czasopisma Societas /Communitas.
Jego koncepcja i sam pomysł stworzenia miejsca, w którym znajdą się obok siebie
wypowiedzi „naleŜące" czy teŜ, zgodnie z naukowym obyczajem, zaliczane do róŜnych
dyscyplin, a zarazem połączone jakimś wspólnym pytaniem, powstał w środowisku
pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jest to środowisko
szczególne, właśnie ze względu na wielokierunkowość i róŜnorodność prowadzonych
badań i oferowanych studentom propozycji edukacyjnych. RóŜnorodność ta ma jeszcze
jeden znaczący wymiar. Prócz badań i analiz teoretycznych powstaje tu wiele
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konkretnych rozwiązań problemów społecznych.
UwaŜamy, iŜ owa wielokierunkowość myślenia i działania skupiona w ramach jednego
Instytutu jest wartością, gdyŜ stwarza realną moŜliwość, wręcz zmusza do stałej
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skomplikowanym i nieprzejrzystym świecie.
Societas/Communitas nie wzięło się „znikąd". Potrzeba posiadania własnego periodyku
była w naszym środowisku od wielu lat odczuwana i - na miarę ówczesnych moŜliwości
- realizowana. Od roku 1997 ukazywało się 6 tomów w serii „Prace ISNS”,
zawierających wiele bardzo interesujących tekstów, które, niestety, z powodu złej
dystrybucji dotarły do wąskiego grona czytelników. Tomy tej serii ukazywały się
nieregularnie i miały charakter okolicznościowy, poświęcone były waŜnym osobom lub
wydarzeniom. Przypominając o tradycji „Prac ISNS”, chcemy podkreślić, iŜ z
pewnością sam fakt istnienia i dorobek naukowy tej serii wydawniczej był dla nas
źródłem inspiracji.
JednakŜe,
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jest

jej
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czasopismo nowe, które:
− Poświęcone będzie aktualnym, waŜnym, „gorącym” problemom społecznym i
kulturowym obecnym w pracach prowadzonych w ISNS, a więc umoŜliwi ich
prezentację na forum publicznym. Nie znaczy to oczywiście, Ŝe zamierzamy zamknąć
się we własnym gronie. Do publikowania w Societas/Communitas zapraszamy takŜe
autorów z innych środowisk, zajmujących się interesującą nas problematyką.
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społeczeństwa otwartego, w jakim jest miejsce dla róŜnych orientacji kulturowych,
światopoglądowych, religijnych i politycznych.
− Przygotowuje numery tematyczne, a więc prócz stałych działów w kaŜdym numerze
znajdzie się blok tekstów poświęconych wybranemu problemowi.

− Inicjuje dyskusję na tematy stanowiące dominantę poszczególnych numerów.
ZaleŜy nam więc na umoŜliwieniu czytelnikom zabrania głosu w sprawach, których
wypowiadali się autorzy publikujący w czasopiśmie. Celowi temu słuŜyć będą dyskusje
redakcyjne i inne formy prezentacji nadesłanych tekstów.
− Wspiera młodych, debiutujących pracowników naukowych; ich osiągnięcia często
pozostają niezauwaŜane z powodu braku moŜliwości publikacji.
− Ukazuje się regularnie, przynajmniej dwa razy w roku. Nie wykluczamy moŜliwości
częstszego wydawania pisma, jeśli pozwolą na to warunki organizacyjne i finansowe.
− Jest czasopismem recenzowanym, ubiegającym się o wpisanie na listę czasopism
punktowanych

Ministerstwa

Edukacji

i

Nauki.

Pierwszy

numer,

poświęcony

problematyce więzi społecznej, otwiera dyskusja na temat interdyscyplinarności.
Podejmując - na początek - rozmowę na ten właśnie temat chcieliśmy pokazać, Ŝe jest
on szczególnie waŜny dla naszego środowiska. Problematyka ta będzie powracać takŜe
w następnych numerach.
Główny temat - „więź społeczna” - zakreśla pole rozwaŜań bardzo istotnych,
podstawowych zarówno dla societas, jak i communitas. Problematykę tę chcieliśmy
pokazać czytelnikowi w dwu perspektywach: teoretycznej, w której „więź społeczna”
pojawia się jako pojęcie porządkujące stan wiedzy w róŜnych dziedzinach nauk
społecznych, oraz empirycznej, zawierającej obrazy róŜnych form i przemian więzi
społecznych w polskim społeczeństwie okresu transformacji. Chodziło nam zatem o
pokazanie tego, co dzieje się tu i teraz, choć zarazem zdajemy sobie sprawę, Ŝe wiele
z opisanych tu procesów więziotwórczych ma wymiar ponadlokalny, związany z
procesami globalizacji, obejmującymi takŜe naszą kulturę. Dyskusję nad problematyką
więzi – do której zapraszamy czytelników - zamieścimy w drugim numerze
Societas/Communitas.
Mamy nadzieję, Ŝe Societas/Communitas stanie się centrum Ŝywej wymiany poglądów
nie tylko na tematy związane z diagnozowaniem oraz rozumieniem współczesnych
procesów społecznych i kulturowych, lecz takŜe na wielorakie, współobecne sposoby
uprawiania nauk społecznych i humanistycznych. śyczymy owocnej lektury.

