
Zamiast wst´pu

Autor, ekonomista i socjolog, tak˝e futurolog, próbuje w sposób interdyscy-
plinarny przedstawiaç i interpretowaç problemy wspó∏czesnych transformacji
spo∏eczeƒstw dokonujàcych si´ przede wszystkim pod wp∏ywem techniki i globa-
lizacji.

Rozwa˝ania zawarte w ksià˝ce dotyczà ery informacyjnej, wy∏aniania si´ spo-
∏eczeƒstw informacyjnych z ich bogatà problematykà (m.in. kwestiami lokalnoÊci
vs globalnoÊci, integracji i globalizacji, a tak˝e demokracji), sà zwrócone ku przy-
sz∏oÊci, tej bli˝szej i tej odleg∏ej.

Autor próbuje – przedstawiajàc rozmaite okreÊlenia (nazwy, koncepcje) „no-
wego” spo∏eczeƒstwa – powiàzaç je, co trudne, gdy˝ sà one cz´sto jednostronne,
monodyscyplinowe czy wr´cz niekompatybilne.

Nast´pnie omawiany jest temat spo∏eczeƒstwa wiedzy, b´dàcego wed∏ug nie-
których kolejnym stadium transformacji spo∏eczeƒstw ludzkich. Czy uda si´ taka
tranzycja, jaki b´dzie „kszta∏t” takiego spo∏eczeƒstwa – to nie tyle pytania badaw-
cze – formu∏owane w ksià˝ce – ile scenariuszowe rozwa˝ania o przysz∏oÊci spo∏e-
czeƒstw w wielce zró˝nicowanym Êwiecie.

Autor zajmuje si´ powy˝szà problematykà od blisko pi´tnastu lat; zredagowa∏
i wyda∏ cztery tomy zbiorowe na temat spo∏eczeƒstwa informacyjnego, nie mówiàc
o du˝ej liczbie w∏asnych artyku∏ów i referatów (krajowych i zagranicznych).

Poszczególne cz´Êci ksià˝ki majà de facto form´ wyk∏adów, przedstawiajà
omawiane kwestie w miar´ mo˝noÊci ca∏oÊciowo, od poczàtku do koƒca. Sà oczy-
wiÊcie ze sobà powiàzane i u∏o˝one w logiczny ciàg ilustrujàcy – raczej nieliniowà
– ewolucj´ procesów powstawania spo∏eczeƒstwa informacyjnego.

Ksià˝ka niniejsza jest nie tylko uzupe∏nieniem wczeÊniejszych publikacji Au-
tora, ale te˝ syntezà jego dorobku w tej dziedzinie. Publikowane tu teksty by∏y pre-
zentowane w postaci wyk∏adów kursowych bàdê goÊcinnych m.in. na uniwersyte-
tach amerykaƒskich (np. Princeton University, University of Michigan, Georgia
Institute of Technology), w Wissenschaftzentrum Berlin, na dorocznych konfe-
rencjach International Studies Association oraz International Sociological Asso-
ciation, na konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Uniwersytet
Warszawski, AGH, Uniwersytet Szczeciƒski, Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski,
Uniwersytet Âlàski, wreszcie w postaci regularnych wyk∏adów Autora na UMCS,
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Uniwersytecie Âlàskim, Wy˝szej Szkole Informatyki i aktualnie w Wy˝szej Szkole
Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego.

Autor wiele zawdzi´cza dyskusjom i sporom z przyjació∏mi po fachu, by wy-
mieniç choçby niektórych, jak Prof. Steve M. Slaby, Alan L. Porter, Joseph F. Co-
ates i Vary T. Coates, Andrzej K. Targowski, Jacek F. Màczyƒski, Kazimierz
Krzysztofek, Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz i Witold Morawski.

Wyk∏ady stanowiàce ksià˝k´ majà na celu w sposób wielostronny oÊwietliç
i poddaç pod dyskusj´ ca∏oÊç problematyki zawartej w tytule. Dajà w efekcie doÊç
systematyczny przeglàd i interpretacj´ poruszanych kwestii. Opierajà si´ na ob-
szernej wzbogacajàcej je wieloj´zycznej literaturze przedmiotu. Adresatem ksià˝ki
sà zarówno specjaliÊci i studenci, jak i wszyscy interesujàcy si´ transformacjami
i przysz∏oÊcià spo∏eczeƒstw i swojà w∏asnà.
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