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Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości? -  
recenzja książki

Dr W ojciech J. Cynarski był uczestnikiem  prow adzonego przeze mnie seminarium 
m agisterskiego i pod m oim  kierunkiem  naukowym przygotow ał pracę G lobalizacja a  dialog 
kultur ',  która została wyróżniona zarów no przez prom otora ja k  i recenzenta. A utor ujął 
problem  badawczy w kategoriach interdyscyplinarnych (socjologia, historiozofia, filozofia, 
religioznaw stw o, politologia), zastosow ał praw idłow ą m etodologię, w yjaśnił zjawisko 
kryzysu m oralnego kultury Zachodu, przedstaw ił aksjologiczną analizę slcrajnych życiowych 
postaw  wobec wartości, dał pogłębioną analizę współczesnych konfliktów  kulturowych 
i cywilizacyjnych.

Praca W. J. Cynarskiego prezentuje wysoki poziom  m eiytoryczny, podejm uje udaną 
próbę wypełnienia istniejącej luki, korzystając z obfitego m ateriału źródłow ego i obszernej 
różnojęzycznej literatury przedm iotu. Rozpraw a składa się z  kilku części organicznie ze sobą 
związanych, połączonych także jed n o litą  koncepcją autorską, co pozw ala na wyrobienie 
sobie sądu o poziom ie i pewnych -  mało do tej pory znanych -  kierunkach rozwoju 
globalizm u, jego  szansach i zagrożeniach. Jest to praca w ażna z  naukow ego i poznawczego 
punktu widzenia, dojrzała badawczo, dobrze napisana.

Tekst W. J. Cynarskiego stanowi dla czytelnika lekturę ciekaw ą i o ryg inalną  ukazuje 
nowe tendencje światowe. Zasługuje na zainteresow anie środow iska naukowego.

1 Opiniowana książka stanowi rozwinięcie tejże pracy, obronionej z wynikiem bardzo dobrym w Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W. J. Cynarski dodatkowo prowadził konsultacje z prof. Zbigniewem 
Puckiem (UJ), specjalistą w dziedzinie socjologii kultury i antropologii kulturowej (przyp. red.).


