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Wstęp
Oddajemy w ręce Czytelników publikację będącą zbiorem artykułów odnoszących
się do zagadnień współcześnie podejmowanych na gruncie socjologii zbiorowości
terytorialnych. Prezentowany tom jest efektem wysiłku naukowego autorów uczestniczących w konferencji „Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju”,
która odbyła się w Łodzi w dniach 19 i 20 października 2017 r. Konferencja została
zorganizowana przez Katedrę Socjologii Wsi i Miasta oraz Odział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i objęta honorowym patronatem Sekcji Socjologii
Miasta i Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat współczesnych zjawisk
i procesów występujących w różnych układach terytorialnych, ich funkcjonowania,
przemian i wzajemnych relacji. Niniejszy zbiór tekstów, pierwotnie prezentowanych
w formie wystąpień konferencyjnych, przedstawia różne obszary zainteresowań autorów pochodzących z kilku ośrodków naukowych – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Problematykę prezentowaną w zgromadzonych w niniejszym tomie pracach
można osadzić w dwóch subdyscyplinach socjologii: socjologii miasta i socjologii
wsi. Do pierwszej z nich nawiązują artykuły, w których podjęto zagadnienia funkcjonowania i przemian społeczeństwa miejskiego i miejskiej przestrzeni, a także
zjawisk i procesów na nie oddziałujących. Zainteresowania autorów koncentrują się
na takich kwestiach, jak: jakość i warunki życia w miastach, ich atrakcyjność dla
nowych mieszkańców, partycypacja obywatelska w jej szczególnej formie, jaką są
budżety obywatelskie, zaangażowanie społeczne tzw. nowych mieszczan oraz organizacji pozarządowych wpływające na wytwarzanie przestrzeni miejskiej i powstawanie oddolnych innowacji społecznych.
Zagadnienia z zakresu socjologii wsi pojawiają się natomiast w artykułach odnoszących się do problematyki funkcjonowania wiejskich samorządów terytorialnych
ze szczególnym uwzględnieniem ich polityki oświatowej oraz systemu komunikacji
społecznej. Podejmowane są również zagadnienia przemian wiejskiej obyczajowości
(zmiana rytuałów pogrzebowych, jaka dokonała się na jednej z dolnośląskich wsi),
stosunku mieszkańców do imigrantów oraz trudnego procesu ich społecznej integracji.
Żywiąc nadzieję na zainteresowanie Czytelników niniejszym zbiorem artykułów, dziękujemy Autorom za udział w konferencji oraz zaangażowanie w przygotowanie niniejszej publikacji.
Agnieszka Michalska-Żyła i Katarzyna Zajda

