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Call for papers
„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”
zapraszają autorów tekstów dotyczących socjologii wojska i wojny
redaktorzy tomu: prof. Jarosław Kilias raz prof. Lech Nijakowski
Wydarzenia przełomu wieków, takie jak wojna w Afganistanie oraz druga wojna w Iraku, a także
wzbierająca fala konfliktów lokalnych i wojen domowych w krajach Bliskiego Wschodu uczyniły z badań
nad wojną i siłami zbrojnymi zyskujący na znaczeniu nurt dociekań socjologii i nauk politycznych.
Szczególnie w pierwszej z dyscyplin problematyka ta, dotąd niedoceniana i lokująca się na marginesie
instytucjonalnej socjologii, cieszy się rosnącą popularnością. Powstają nie tylko kolejne monografie,
ale i podręczniki, systematyzujące socjologiczną wiedzę o wojsku, wojnie i polityce. Niesłabnącym
zainteresowaniem cieszy się socjologia wojska – subdyscyplina, której geneza sięga amerykańskich badań
nad siłami zbrojnymi, prowadzonych pod koniec drugiej wojny światowej, od lat 60. XX wieku stanowiąca
uznaną subdyscyplinę, dysponującą siecią instytucji na czele z międzynarodowym czasopismem
naukowym, dystynktywnym dorobkiem badawczym i teoretycznym. Warto więc zauważyć, że jej dorobek
jest od kilkudziesięciu lat obecny w socjologii polskiej – także za sprawą autorów „Studiów SocjologicznoPolitycznych”.
Jednocześnie wojna występuje dziś w wielu odmianach, które zbliżają ją do innych form zbiorowej
przemocy: konfliktów narodowościowych, czystek etnicznych, a nawet ludobójstw. Zmienia się nie tylko
aspekt technologiczny wojowania, ale także gospodarczy i kulturowy. Obserwujemy renesans najemników
i zaangażowanie międzynarodowych korporacji w regionalne konflikty. Wymaga to namysłu zarówno
nad podstawowymi kategoriami analizy, jak i ich politycznego oraz etycznego uwikłania.
Zapraszamy autorów artykułów dotyczących socjologicznych problemów wojska i wojny. Będzie temu
poświęcony numer 2/2018 naszego pisma, który ukaże się pod koniec roku. Oczekiwaną tematykę tekstów
określa tytuł i program pisma, poświęconego socjologicznym analizom polityki:


Konflikty zbrojne, wojna i pokój w perspektywie socjologii.



Relacje między siłami zbrojnymi a polityką, w tym między władzą cywilną a wojskową.



Siły zbrojne w perspektywie socjologicznej: ich struktura i organizacja wewnętrzna, formalna
i nieformalna jako przesłanki skutecznego działania. Na ile trafne są tradycyjne wyjaśnienia
instytucjonalne, w tym teza Janowitza i Shilsa o znaczeniu grup pierwotnych? Jakich nowych
narzędzi do ich badania może dostarczyć nowa teoria instytucjonalna?



Siły zbrojne w perspektywie antropologii i studiów kulturowych.

Materiały do „Studiów Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” nr 2/2018, poświęconych problematyce
wojska i wojny, prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 5 maja 2018 r., na adres redakcji
(socpol.redakcja@is.uw.edu.pl). Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać także u redaktorów
planowanego numeru, Lecha M. Nijakowskiego (nijakowskil@is.uw.edu.pl) i Jarosława Kiliasa
(kilias@chello.pl). Zachęcamy również do nadsyłania recenzji i esejów związanych nie wyłącznie
z tematyką numeru, ale także nawiązujących do ogólnego profilu czasopisma.
Teksty prosimy nadsyłać do 5 maja 2018 roku na adres: socpol.redakcja@is.uw.edu.pl .
http://www.is.uw.edu.pl/pl/badania-i-konferencje/studia-socjologiczno-polityczne-seria-nowa/
http://studiasp.pl
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