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Wiedza o m³odzie¿y musi byæ nieustannie aktualizowana. Wspó³czenie
zmiany w obszarze kultury m³odzie¿owej s¹ du¿o czêstsze ni¿ zmiany pokoleniowe rozpatrywane przez socjologów jeszcze przed kilkunastu, a tym bardziej przed kilkudziesiêciu laty1. Kiedy to wyodrêbnienie siê nowego pokolenia by³o dla socjologii impulsem do podejmowania pog³êbionych studiów
nad m³odymi ludmi i rozwoju naszej subdyscypliny. Obecnie ciê¿ko nam
wyodrêbniæ pokolenia (klasycznie definiowane jako wspólnoty osób, które
w podobym wieku dowiadczy³y jakich szczególnych wydarzeñ), ale bez
problemu zauwa¿amy pewne charakterystyczne cechy pó³-pokoleñ, nieostrych
definicyjnie generacji, a nawet poszczególnych roczników m³odzie¿y. To nie
zmiana pokoleniowa, ale nowe trendy cywilizacyjne, nowe praktyki kulturowe, nowe technologie i ideologie (czêsto miêdzypokoleniowe) wyznaczaj¹
dzi koniecznoæ rewizji wiedzy, teorii i metodologii badawczych w juwentologii. Ka¿de pokolenie ma swoje nerwice, rozczarowania i tajemnice 
tak sytuacjê integralnoci pokoleniowej scharakteryzowa³ Tadeusz Konwicki, opowiadaj¹c o swoim pokoleniu w jednym z wywiadów2. W dzisiejszym
wiecie wa¿niejsza od integralnoci pokoleniowej staje siê integracja pokoleniowa. Nerwice, rozczarowania i tajemnice ró¿nych wspó³istniej¹cych
pokoleñ tworz¹ skomplikowan¹ mozaikê. Jako socjologowie m³odzie¿y staramy siê za tym nad¹¿aæ.
Poszukiwanie swojego miejsca w wiecie jest jednym z najwa¿niejszych
egzystencjalnych wyzwañ okresu dorastania. Szukaj¹ca siebie m³odzie¿
okrela, jakie s¹ jej marzenia i plany oraz zwi¹zane z nimi oczekiwania wzglêdem doros³ych i doros³ego ¿ycia. Prze¿ywa równie¿ zwi¹zane z tym trudnoci, lêki i przeszkody, które uczy siê pokonywaæ. Te spo³eczne zmagania dorastaj¹cej m³odzie¿y realnie wp³ywaj¹ na funkcjonowanie spo³eczeñstwa.
Obecnie w Polsce wchodzi w doros³oæ pokolenie m³odych ludzi wychowanych w pe³ni w posttransformacyjnym, konsumpcyjnym spo³eczeñstwie, dla
których obecnoæ nowych mediów jest oczywista, a korzystanie z nich  intuicyjne. Przeszli oni te¿ od pocz¹tku do koñca przez nowy, zmieniony refor1
Zob. Garewicz J., Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna, Studia Socjologiczne 1983, nr 1, s.
7587; Ossowska M., Koncepcja pokolenia, Studia Socjologiczne 1963, nr 2, s. 4751; wida-Ziemba
H., Wartoci egzystencjalne m³odzie¿y lat dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 1995, ISNS UW, s. 4752; Fatyga B., has³o: Pokolenie, w: Encyklopedia socjologiczna. Suplement, Warszawa 2005, Oficyna Naukowa, s.
193197.
2
Film dokumentalny Co ja tu robiê? Tadeusz Konwicki, re¿. Janusz Anderman, TVP 2009.
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m¹ edukacji, system nauczania. Czy to wszystko wp³ynê³o na nich w znacz¹cy sposób, czy s¹ przez to inni? Jaki nosz¹ w sobie obraz spo³eczeñstwa? Czy
ró¿ni¹ siê czym od swoich zaledwie o parê lat starszych kolegów? Jaka jest
ich rola w rozwoju wspó³czesnej kultury oraz wizji spo³eczeñstwa? Do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te miêdzy innymi pytania zaprosilimy
przede wszystkim badaczy m³odzie¿y.
Numer niniejszego Societas/Communitas otwiera dyskusja, w której
wziêli udzia³: Barbara Fatyga, Katarzyna Zaniewska, Tomasz Jêdrkiewicz,
Marcin Siñczuch oraz redaktorki tomu. Wypowiedzi dyskutantów skupia³y
siê wokó³ trzech kluczowych pytañ: Jakie sfery ¿ycia m³odzie¿y s¹ najciekawsze dla wspó³czesnej socjologii?; Jaki jest udzia³ juwentologii w rozwoju
wspó³czesnej myli spo³ecznej?; Czy i w jaki sposób badania m³odzie¿y przyczyniaj¹ siê do rozwoju metodologii nauk spo³ecznych?
Pierwszy z tekstów w dziale Artyku³y i studia ma zdecydowanie najbardziej teoretyczny charakter. Marcin Siñczuch odwo³uje siê w nim do
wybranych pojêæ i narzêdzi socjologii kulturowej Jeffreya Aleksandra i przedstawia analizê dyskursu dotycz¹cego specyficznego obszaru wsparcia procesu socjalizacji, jakim jest praca z m³odzie¿¹ (ang. youth work). Dwa kolejne
artyku³y (Ewy Krzaklewskiej i Marioli Piszczatowskiej-Oleksiewicz) analizuj¹ sytuacje starych-m³odych, którzy z opónieniem wchodz¹ w doros³oæ
i nadal gniazduj¹ w domach rodziców. Ostatni z pierwszej czêci tekstów,
autorstwa Katarzyny Kalinowskiej, dotyczy stylu interakcji rówieniczych
i sposobów kszta³towania relacji miêdzy gimnazjalistami.
Czêæ Z warsztatów badawczych rozpoczyna relacja z badañ trudnej
m³odzie¿y z warszawskich Szmulek autorstwa Iwony A. Oliwiñskiej. Marta
Maleszewska przybli¿a natomiast trudnoci, z jakimi spotykaj¹ siê m³odzi
specjalici na rynku pracy. Ca³kiem inn¹ problematykê porusza Tomasz Kuko³owicz, opisuj¹c specyfikê i zró¿nicowanie spo³eczne Polaków s³uchaj¹cych rapu. Anna Konert  autorka kolejnego tekstu  relacjonuje, w odwo³aniu do w³asnych badawczych dowiadczeñ, sytuacjê kontaktu kulturowego
polskich studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad
Odr¹ ze studentami niemieckimi. Artyku³ ks. Piotra Wójcika jest prezentacj¹ badañ przeprowadzonych wród m³odzie¿y warmiñsko-mazurskiej,
w kontekcie problematyki zwi¹zanej z systemem wartoci. Dzia³ zamyka
tekst Piotra Michalskiego i Mariusza Piotrowskiego, w którym zosta³y przedstawione wyniki analizy metod¹ pól semantycznych struktury emocjonalnej
dyskursów prawa autorskiego w Polsce.
Teksty znajduj¹ce siê w niniejszym numerze pó³rocznika s¹ zatem niebywale ró¿norodne i silnie osadzone w badanej empirii. W naszym odczuciu
stanowi to ich ogromn¹ wartoæ. Odwo³uj¹c siê do konkretnych dowiad10
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czeñ badawczych, Autorzy próbowali uchwyciæ to, co wyznacza horyzonty
nowej m³odzie¿y w nowym wiecie. Zapraszamy do lektury nie tylko socjologów m³odzie¿y, ale wszystkich, którzy chcieliby specyfice obecnego wiata
m³odych przyjrzeæ siê bli¿ej.
Anna Buchner
Katarzyna Kalinowska
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