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Wstęp

Numer kwartalnika Zarządzanie publiczne, który przekazujemy w Państwa ręce, ma charakter 
szczególny. Jego wyjątkowość wynika z natury artykułów w nim przedstawionych. Znalazły się tu je-
dynie teksty wygłoszone przez uczestników seminarium teoretycznego Koło Krakowskie prowadzo-
nego przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, począwszy od października 2010 r.

Tytuł tego seminarium i jego formuła mocno nawiązują do tradycji Koła Wiedeńskiego aktywnie 
działającego w Wiedniu w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Odwołujemy się do je-
go dorobku, czując z nim intelektualne powinowactwo oraz doceniając jego metodologiczne walory. 
Wiele zagadnień, które ogniskują naszą uwagę, jest wspólnych dla dociekań i naukowych spekulacji 
podejmowanych przez uczestników „Koła Wiedeńskiego”. W ich pracach odnajdujemy inspiracje, 
które skłaniają nas do reinterpretowania podstawowych dla badaczy społecznych zagadnień ontolo-
gicznych i epistemologicznych. Nawiązujemy m.in. do myśli Alfreda Schütza, Ludwiga von Misesa, 
Friedricha Augusta von Hayeka, Karla Poppera, Karla Mengera.

Seminarium „Koło Krakowskie” zostało zainicjowane przez prof. Jerzego Hausnera i dr. hab. Sta-
nisława Mazura z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, oraz 
prof. Jarosława Górniaka z Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnikami seminarium byli pracownicy naukowi tych uczelni oraz 
ich doktoranci.

Teksty, które przedstawiamy w tym numerze Zarządzania Publicznego, są w swojej naturze od-
mienne od tych zwyczajowo w naszym kwartalniku publikowanych. Te ostatnie, na ogół, odwoływały 
się do ustaleń i wyników pochodzących z badań empirycznych, odnosząc się zarazem do zagadnień 
konstytutywnych dla problematyki zarządzania określonymi domenami polityk publicznych w spo-
sób respektujący reguły dobrego rządzenia. Teksty pochodzące z  seminarium „Koło Krakowskie” 
mają nade wszystko charakter teoretyczny i metodologiczny. Odnoszą się do kwestii o znaczeniu 
fundamentalnym dla badacza społecznego, takich jak poznanie – tworzenie wiedzy – działanie spo-
łeczne. Triada ta wytyczała ramy naszych teoretycznych i metodologicznych dociekań i sporów, or-
ganizując zarazem porządek naszego seminarium.

Specjalny numer kwartalnika Zarządzanie Publiczne składa się z trzech części. Pierwsza zawie-
ra swego rodzaju klucz interpretacyjny do tekstów zamieszczonych w kwartalniku. W części drugiej 
przedstawiamy czternaście referatów wygłoszonych na wspomnianym seminarium. Część trzecia to 
konceptualna refl eksja nad wymową przedstawionych tekstów. Redaktorami naukowymi tego nu-
meru kwartalnika są wyżej wspomniani inicjatorzy seminarium.

Tym wydaniem Zarządzania Publicznego inicjujemy serię corocznych numerów specjalnych, w ca-
łości poświęconych prezentacji dorobku seminarium teoretycznego „Koło Krakowskie”. Uznajemy, 
że szczególną powinnością badaczy społecznych zajmujących się sprawami publicznymi jest rozwi-
janie refl eksji teoretycznej i metodologicznej. Bez niej badanie rzeczywistości społecznej w jej róż-
nych wymiarach i postaciach pozbawione byłoby twórczej inspiracji, naukowej rzetelności oraz ba-
dawczej użyteczności.
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