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szeroką skalę, ale w każdym razie istnieje i przynosi dobre rezultaty. Mianowicie prowadzi ją 
Institut fur Wohnungs und Haushaltsforschung5, którego wicedyrektorem, zajmującym się 
specjalnie kulturą mieszkaniową, jest architekt O. Payer. Instytut posiada swoją stałą wystawę 
pod nazwą „Kobieta i jej mieszkanie”, przy której działa odpowiedni ośrodek poradnictwa miesz
kaniowego, przy czym — rzecz bardzo ważna — wszystkie meble są do kupienia. Ceny nie wydają 
się niskie, np. szafa trzydrzwiowa kosztuje około 2900 szylingów, stół pokojowy od 500 do 1500 
szylingów, tapczan od 300 do 1000 szylingów (wg cen z 1957 r.).

5 Adres Instytutu: Wien VII, Mariahilfestrasse 2.
• O. Payer, Praktische Wohnungskunde. Die Grundanforderungen an „Gesunde Wohnungen 

für Alle”, Wien 1953, s. 96.
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Na uwagę zasługuje wydany przez Instytut poradnik urządzenia wnętrza mieszkaniowego, 
który stanowi zarazem reklamę sprzętów, jakie można nabyć 6.

Aleksander Matejko

TRZY WYDAWNICTWA SOCJOLOGICZNE BIBLIOGRAFII ADNOTOWANEJ

Szybki rozwój socjologii w wielu krajach świata po ostatniej wojnie wywołał potrzebę specjal
nych periodyków bibliograficznych i podających streszczenia o międzynarodowym zasięgu. 
Spełniają one coraz ważniejszą rolę wobec nawału bieżącej literatury socjologicznej — a zwłaszcza 
drobniejszych prac i artykułów w czasopismach. W sytuacji obecnej nawet badacz specjalista 
w swojej dziedzinie nie byłby w stanie na własną rękę śledzić bieżącej tematyki badawczej, do
konywać odpowiednich selekcji itd.

Chcemy tu zasygnalizować trzy wydawnictwa, mogące służyć jako przewodniki w labiryncie 
współczesnych badań socjologicznych. „Current Sociology — La sociologie contemporaine”. 
To dwujęzyczne wydawnictwo wychodzi pod patronatem UNESCO i redagowane jest w Lon
dynie. W redakcji współpracują przedstawiciele socjologii amerykańskiej, brytyjskiej, niemieckiej, 
francuskiej, meksykańskiej, japońskiej, włoskiej i skandynawskiej. Ukazują się rocznie cztery nu
mery. W tym trzy pt. „Current Sociology — La sociologie contemporaine” mają charakter 
omówień prądów i kierunków w poszczególnych specjalnych dziedzinach, z podaniem pełnej 
rozumowanej bibliografii, opatrzonej krótkimi streszczeniami pozycji. Dotąd ukazały się m. in. 
numery poświęcone: socjologii wsi, miasta, religii i innych. Czwarty numer w roku, pod tytułem 
„International Bibliography of Sociology”, ma charakter ogólnobibliograficzny.

„Bulletin Signalétique” (dawniej „Bulletin Analitique”). Kwartalnik francuski, redago
wany przez ośrodek dokumentacji przy Centre National de la Recherches Scientifiques w Paryżu. 
Socjologia występuje jako jeden dział w części trzeciej tego wydawnictwa, poświęconej filozofii 
i naukom humanistycznym. Znajdujemy tam bibliografię artykułów (z parozdaniowymi streszcze
niami) wybranych z periodyków całego świata — najczęściej zaś z następujących krajów: USA, 
Francja, Niemcy, W. Brytania, ZSRR, Hiszpania, Meksyk, Włochy, Japonia. Czasem można 
spotkać tam informacje bibliograficzne o pracach polskich. Socjologia pojęta jest tu bardzo szeroko, 
tak że dział ten obejmuje np. etnografię, demografię, psychologię społeczną, metodologię historii, 
teorię prawa i moralności etc.

„Sociological Abstracts”. Redagowany w Nowym Jorku kwartalnik amerykański przy
noszący streszczenia — niekiedy objętości kilkuset słów — artykułów socjologicznych z około 200 
periodyków z kilkunastu krajów świata. Poza krajami zachodnimi, tradycyjnie „przodującymi” 
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w socjologii, jak USA, Niemcy, Francja, W. Brytania — zakres wydawnictwa obejmuje coraz 
systematyczniej literaturę ZSRR, Hiszpanii, Chin, krajów Ameryki Południowej. Od roku 1959 
ukazują się i streszczenia artykułów polskich z „Przeglądu Socjologicznego”, „Studiów Filozo
ficznych”, „Studiów Socjologiczno-Politycznych”, „Kultury' i Społeczeństwa”. Niżej podpisany 
współpracuje z redakcją „Sociological Abstracts” dokonując streszczeń wybranych artykułów. 
Wydawnictwo to odznacza się szczególnie starannym i przejrzystym doborem działów, szczegóło
wością spisu treści oraz indeksów tematycznych i autorskich — co ogromnie ułatwia szybkie 
wyszukanie literatury dowolnego przedmiotu.

Zakres streszczanej literatury ograniczony jest do socjologii w dość szerokim rozumieniu: 
poza artykułami napisanymi przez socjologów (w rozumieniu aktualnym dla danego kraju) redakcja 
uwzględnia i artykuły z dziedzin najbardziej pokrewnych: historii, etnologii, filozofii, nauki poli
tycznej itp.

Prócz streszczeń artykułów z czasopism wydawnictwo zamieszcza streszczenia książek socjo
logicznych — głównie amerykańskich monografii i podręczników (kilkaset pozycji rocznie).

Zygmunt Gostkowski

KOWE. CZASOPISMA SOCJOLOGICZNE

„European Journal of Sociology ”— czasopismo wydawane przez Librairie Plon w Paryżu. 
Redakcja w osobach: Raymond Aron, Thomas Bottomore, Michel Crozier, Ralf Dahrendorf 
i Erie de Dampierre, zapowiada kontynuowanie tradycji europejskich w dziedzinie socjologii 
historycznej i porównawczej, jak również zamieszczanie prac z socjologii, antropologii społecznej 
i psychologii społecznej. Wydawnictwo ma ukazywać się dwa razy w roku i jest w zasadzie trój- 
języczne — angielsko—francusko—niemieckie. Będą zamieszczane jednak prace i w innych ję
zykach. Każdy numer będzie składał się z trzech części poświęconych kolejno — problemom 
ogólnej teorii socjologicznej, problemom poszczególnych dziedzin socjologii i wynikom najnowszych 
badań empirycznych oraz studiom krytycznym dzieł teoretycznych i bieżących prac z problematyki 
społecznej i politycznej.

„Revue Française de Sociologie” — kwartalnik wydawany przez Centrum Badań Socjo
logicznych w Paryżu. Redaktorem naczelnym pisma jest Jean Stoetzel, w skład redakcji wchodzą 
ponadto: Edgar Morin, L. Thomas, P. Cep, C. Laude, J. Cazeneuve, J. Dofny, F. Isambert, 
H. Mendras, R. Pagès. Patronat nad wydawnictwem objęli : G. Davy, G. Le Bras, Raymond 
Aron, Georges Friedmann, Georges Gurvitch, Michel Lejeune, Henri E. Lévy-Bruhl i Pierre 
Naville. Numer 1 czasopisma (styczeń — marzec 1960 r.) zawiera m. in. następujące prace: 
Georges Davy : Durkheim ; Mattei Dogan : Le vote ouvrier en Europe occidentale -, Viviane Isambert- 
Jamati: Adaptation au travail et niveau de qualification des femmes salariées; Roger Lambert: 
Cooperation et competition dans des petits groupes de travail; Jean René Tréanton: Le concept de 
carrière; J. Dofny i H. Jamous: Orientations de la Sociologie au Congrès de Stresa.

„Cahiers de Sociologie Economique” — czasopismo wydawane przez Instytut Socjologii 
Ekonomicznej i Etnopsychologii w Havrze. Ukazuje się nieregularnie. Redaktorem naczelnym 
czasopisma jest Abel Miroglio. Numer 1 z czerwca 1959 roku zawiera m. in. studia Jacques 
Natansona (Socjologia ekonomiczna) i Alberta Nicolleta (Kobiety, rodzina i zmiany ekonomiczne 
w Czarnej Afryce), sprawozdanie z seminarium, które odbyło się w lipcu 1958 roku w Havrze 
i dotyczyło konsumpcji i zwyczajów konsumcyjnych Europy zachodniej. Numer zawiera ponadto 
informacje i komunikaty bieżące.

„The Journal of Industrial Relations”—czasopismo wydawane przez Towarzystwo Stosunków 
Przemysłowych (Industrial Relations Society) w Sydney. Ukazuje się dwa rązy w roku. Wydawcą 


