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RECENZJA 

Monografia Antoniego Zaj
ca Stan 

i znaczenie kapitału ludzkiego oraz 

społecznego w cywilizacji wiedzy po-

dejmuje problemy zwi
zane z przej-

�ciem społecze�stwa industrialnego  

w społecze�stwo okre�lane mianem 

społecze�stwa informacyjnego, spo-

łecze�stwa wiedzy. Zagadnienia te 

zwi
zane s
 z post�pem cywiliza-

cyjnym, a z nim poj�cie cywilizacja 

wiedzy. 

Jak zauwa�a Autor, „Cywilizacja 

wiedzy to �wiatowy proces społecz-

nego i gospodarczego rozwoju wy-

znaczony zakresem opanowania �ro-

dowiska naturalnego, zmianami kultu-

rowymi, szeroko rozumianymi stosun-

kami społecznymi oraz poziomem roz-

woju nowoczesnej technologii i techniki 

na bazie wiedzy. […] �yjemy na pograniczu epok cywilizacyjnych – cywilizacji 

industrialnej i cywilizacji wiedzy – w którym to czasie zachodzi kształtowanie 

nowego paradygmatu rozwoju na dziesi
tki, je�li nie setki lat. Co� si� ko�czy i co�
nowego si� tworzy”. Tworz
c nowy ład społeczno-gospodarczy, musimy 

uwzgl�dni� zmiany, które cz�sto maj
 charakter rewolucyjny. W dobie rewolu-

cji informacyjnej i globalizacji jest to zadanie trudne, naznaczone nieprzewi-

dywalno�ci
 zdarze�, ambiwalencj
 znacze� oraz nieznajomo�ci
 subiektywn

i obiektywn
 wielu czynników i kierunków rozwoju. 

Dr Antoni Zaj
c w swojej monografii głównym problemem rozwa�a� uczy-

nił pytanie: „Jaki jest poziom kapitału ludzkiego i kapitału społecznego w Polsce 

i w jakim kierunku rozwija� kompetencje ludzi dla podniesienia jako�ci �ycia 
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w cywilizacji wiedzy, aby podoła� mi�dzynarodowemu wy�cigowi gospodar-

czemu i �y� w przyjaznym społecze�stwie, gdzie ka�dy b�dzie mógł samoreali-

zowa� si� dla dobra ogółu i dobra własnego”. 

Monografia jest dziełem niezwykle interesuj
cym i wyró�nia si� na tle in-

nych prac z tego zakresu ze wzgl�du na fakt, �e poszukuj
c odpowiedzi na tak 

sformułowany problem, Autor okre�lił, co to znaczy cywilizacja wiedzy i z ni

zwi
zane społecze�stwo oraz gospodarka informacyjna, globalizacja i nowe kie-

runki jej modyfikacji, a dalej kapitał ludzki i kapitał społeczny, jakie wyznaczniki 

okre�laj
 ich stan i kierunki rozwoju. 

Autor dokonuje analizy wielowymiarowo. T� wielowymiarowo�� realizuje 

m.in. poprzez struktur� monografii. Składa si� ona z wst�pu, trzech cz��ci, za-

ko�czenia, bibliografii. 

W cz��ci pierwszej znajdujemy analiz� tematu: Cywilizacyjne wyznaczniki 

�ycia, pracy i wiedzy, w której autor dokonuje analizy zagadnie�: Relacje �ycie – 

praca – wiedza w cywilizacji agrarnej i przemysłowej; Wyznaczniki cywilizacji 

wiedzy; Globalizacja, kapitalizm pa�stwowy i metropolizacja. Ta wyczerpuj
ca 

analiza została dokonana z wykorzystaniem aktualnej literatury (106 przypisów), 

co sprawia, �e cało�� tej cz��ci monografii przedstawia si� w sposób niezwykle 

ciekawy dla osób interesuj
cych si� szeroko rozumianymi zagadnieniami „cywi-

lizacyjnych wyznaczników �ycia, pracy i wiedzy”. 

Cz��� druga to charakterystyka Zmian rynku i charakteru pracy w cywi-

lizacji wiedzy. W cz��ci tej odnajdujemy opis zagadnie�: Rozwijanie kapitału 

ludzkiego; Istota kapitału ludzkiego; Znaczenie kapitału ludzkiego i kapitału 

intelektualnego; Udział edukacji szkolnej w kształtowaniu kapitału ludzkiego;

Rola szkolnictwa wy�szego w rozwoju kapitału ludzkiego; Kapitał ludzki osób 

pracuj�cych wyznacznikiem organizacji ucz�cej si� i zarz�dzania wiedz�. Cha-

rakterystyki te to wyselekcjonowana informacja w postaci zarówno analiz teore-

tycznych, jak i zestawie� „danych tabelarycznych” opartych o bogaty zasób 

�ródłowy (295 przypisów). 

Cz��� trzecia to analiza zagadnienia Znaczenie kapitału społecznego. Anali-

za ta obejmuje tematy: Historyczne uwarunkowania kapitału społecznego  

w Polsce; Warto�ci podstaw� kapitału społecznego; Ewolucja poj�cia kapitału 

społecznego; Rozwój czy erozja kapitału społecznego w praktyce wychowawczej 

szkoły; Zerwanie wi�zi społecznej. W rozdziale tym widoczny jest du�y wysiłek 

Autora w rzetelne i wyczerpuj
ce przedstawienie omawianej przez siebie tema-

tyki. Przedstawiona analiza została przeprowadzona w sposób solidny m.in. 

poprzez analiz� bogatej literatury (295 przypisów). 

Cało�� analiz i charakterystyk wspomnianych wy�ej trzech cz��ci podsu-

mowuje Zako�czenie – uwagi i postulaty. 

Ostatni niezwykle wa�ny element ksi
�ki to obszerny i precyzyjny wykaz 

bibliograficzny, który stanowi rozszerzenie wcze�niej poruszanej tematyki  

i wskazuje na mo�liwe �ródła informacji dotycz
cych osób i zagadnie� zwi
za-

nych z tematyk
 kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, cywilizacji wiedzy. 
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Nale�y zaznaczy�, �e w ocenianej monografii na uwag� zasługuje szczegól-

na dbało�� Autora o przejrzysto�� terminologiczn
 i strukturaln
 tre�ci. 

Rekapituluj
c, mo�na stwierdzi�, �e ze wzgl�du na interdyscyplinarny cha-

rakter omawianych zagadnie� monografia ta powinna zainteresowa� osoby, dla 

których interesuj
ca jest problematyka kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, 

cywilizacji wiedzy. Wychodzi ona naprzeciw tym wszystkim potrzebom peda-

gogów, którzy doceniaj
 znaczenie wpływu przemian cywilizacyjnych na proce-

sy wychowawcze w systemie edukacji. 


