WSTĘP
Kolejny numer Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia
i Prace” składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zamieszczone zostały
teksty przygotowane przez pracowników naukowych Kolegium będące odzwierciedleniem ich naukowych, często długoletnich zainteresowań. W drugiej – studentów
studiów doktoranckich poszukujących dopiero swoich „nisz” badawczych. Układ
taki stwarza niekiedy problemy merytoryczne związane z utrzymaniem wyrównanego poziomu naukowego całego numeru, pozwala jednak doktorantom na bezpośrednie korzystanie z wiedzy i doświadczenia uznanych już w poszczególnych dziedzinach badaczy. W sensie merytorycznym zawarte w numerze artykuły mieszczą
się w zakresie socjologii, polityki społecznej oraz stosunków międzynarodowych
i są reprezentatywne dla multidyscyplinarnych badań prowadzonych w Kolegium.
Rozważania z zakresu stosunków międzynarodowych dotyczą problematyki odnoszącej się do Chin i Indii. Oba państwa, ich relacje międzynarodowe,
wewnętrzne przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe są przedmiotem zainteresowań badawczych rosnącej liczby badaczy, czego skutkiem jest niemal skokowy wzrost liczby publikacji poświęconych różnym aspektom rozwoju tych państw.
Analizuje się zarówno wzrost ich znaczenia gospodarczego, jak i politycznego
we współczesnym świecie, wyjaśniając w bardziej lub mniej udany sposób meandry ich polityki wewnętrznej i zagranicznej. Prezentowane w numerze teksty czynią
zadość wymogom akcentującym kulturowe podłoże procesów gospodarczych i politycznych w obu państwach, trudnych do uwzględnienia w „europejskim” widzeniu
problemów, a jednocześnie wskazują na ich związek ze wzrostem znaczenia międzynarodowego ChRL i Indii.
Zasadniczym tematem przewijającym się w prezentowanych „Studiach i Pracach”
jest analiza roli kobiet we współczesnych relacjach społecznych i gospodarczych
w Polsce, z pewnymi odniesieniami do innych państw w ujęciu komparatystycznym.
Przedstawione rozważania mają charakter zarówno mikro-, jak i makrowymiarowy.
Zainteresowanie badawcze różnymi aspektami aktywności społecznej i biznesowej
kobiet wyraźnie wzrasta i dawno już przekroczyło zakres wcześniejszych gender
studies, traktowanych przez niektórych badaczy jako postmodernistyczne rozważania z dużym ładunkiem feminizmu. Obecne badania tej problematyki stają się
interdyscyplinarne i często są zakończone interesującymi wnioskami aplikacyjnymi,
dotyczącymi przykładowo stymulowania aktywności społeczno-zawodowej kobiet
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bezrobotnych. Istotne jest również dostrzeganie zagrożeń związanych z patologiami
społecznymi i wykluczeniem społecznym, jak bowiem wynika z badań, kobiety są
nimi zagrożone w stopniu podobnym do mężczyzn, choć często w działaniach profilaktycznych i pomocowych nie uwzględnia się różnic płci i wynikających stąd zróżnicowanych zachowań i reakcji na te działania.
Sądzę, że zawartość merytoryczna niniejszego numeru „Studiów i Prac” spotka
się z zainteresowaniem i pozytywną oceną czytelników i odbiorców, co jest szczególnie istotne dla doktorantów, rozpoczynających dopiero swoją przygodę z badaniami, formułowaniem własnych opinii opartych na zgromadzonych materiałach
źródłowych i literaturze przedmiotu. Liczę, iż zachęci to doktorantów i młodych
pracowników nauki do przygotowania jeszcze ciekawszych i doskonalszych badawczo tekstów. Zapraszam do współpracy.
Joachim Osiński

