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KONCEPCJA BUEN VIVIR I WKŁAD AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 

DO ŚWIATOWYCH NAUK SPOŁECZNYCH  
(PANEL DYSKUSYJNY W RAMACH KONFERENCJI „O D SOCJOLOGII EKONOMICZNEJ 

DO SOCJOLOGII WYCHOWANIA ”,  OBRZYCKO , 13 PAŹDZIERNIKA 2011 R.) 

 Przedstawione w tej sekcji artykuły są zapisem panelu dyskusyjnego, dotyczące-
go problematyki współczesnych przemian i problemów społecznych w Ameryce Łaciń-
skiej, w którym wypowiadali się Pan Profesor Michał Chmara (Instytut Socjologii 
UAM i Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW), dr Katarzyna Dembicz (CESLA 
UW), dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (IS UAM) i Mtro. Luis Martínez Andrade 
(École des Hautes Études en Science Sociales, Paryż). Panel odbył się 13 października 
2011 w Obrzycku, w ramach specjalnej konferencji „Od socjologii ekonomicznej do so-
cjologii wychowania” zorganizowanej przez Instytut Socjologii im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Konferencja była uhonorowaniem długoletniej praktyki naukowej, dy-
daktycznej i organizacyjnej Panów Profesorów Michała Chmary i Jana Włodarka. 

Problematyki badawcze, które były podejmowane na przestrzeni lat przez hono-
rowych gości złożyły się na wielonurtową specyfikę poznańskiego ośrodka socjologicz-
nego. Na konferencji poruszono między innymi zagadnienia z zakresu socjologii eko-
nomicznej i socjologii gospodarki oraz problematykę Ameryki Łacińskiej, które szcze-
gólnie bliskie są Panu Profesorowi Michałowi Chmarze. 

Profesor Michał Chmara 

Profesor Michał Chmara od początku swojej kariery akademickiej związany był 
z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którego murach ukończył studia 
na Wydziale Prawa oraz rozpoczął pracę w Instytucie Socjologii UAM. W tymże Insty-
tucie obronił rozprawę doktorską, poświęconą zagadnieniu klas społecznych i partii po-
litycznych w Republice Chile w latach 1964-1973 (wydana przez PWN w 1978 roku), 
oraz uzyskał habilitację (w oparciu o pracę na temat ideologii Rewolucji Kubańskiej, 
1959-1970 – Wyd. Naukowe UAM, 1991). Stanowiły one dogłębne socjologiczne ana-
lizy zagadnień stosunkowo słabo w Polsce znanych. 
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Profesor przez wiele lat kierował też Katedrą Socjologii Gospodarki oraz pełnił 
w Instytucie Socjologii funkcję dyrektora ds. naukowych. Jest poza tym promotorem 
i recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a dla adeptów socjologii 
prowadził zajęcia podejmujące rozmaite aspekty tej dziedziny, w tym dotyczące makro-
struktur, systemu światowego, socjologii polityki i gospodarki. 

Jednocześnie od kilkudziesięciu już lat profesor Michał Chmara zajmuje się te-
matyką związaną z krajami latynoamerykańskimi, w których również przez długi czas 
pracował i z którymi wciąż utrzymuje naukowe związki. Kilka lat po ukończeniu stu-
diów odbył dwuletni staż w Centro de Estudios Socio-Económicos na Universidad de 
Chile w Santiago. Później wielokrotnie gościł jako profesor zaproszony w Meksyku: na 
Universidad Autónoma de Nayarit, w Instituto de Investigaciones Económicas na 
Universidad Nacional Autónoma de México oraz dwukrotnie – na Universidad Au-
tónoma de Puebla, a przede wszystkim, przez kilka lat, był profesorem na Universidad 
de Guadalajara (na Wydziale Filozofii i Literatury, w Instytucie Studiów Społecznych 
oraz w Centrum Studiów Iberyjskich i Latynoamerykańskich). 

W latach 80. XX w. pracował także w Zakładzie Hispanistyki UAM oraz Kate-
drze Iberystyki UW. Z kolei od 2001 roku związany jest również z Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, w którego przedsięwzięciach 
naukowych aktywnie uczestniczy. W ramach prowadzonych tam zajęć oraz promowa-
nych prac, w wyjątkowy sposób łączy problematykę socjologiczną z zagadnieniami do-
tyczącymi historycznych oraz współczesnych aspektów społeczeństw latynoamerykań-
skich. 

Profesor, poza autorstwem dwóch wspomnianych książek, jest również współre-
daktorem anglojęzycznej pracy „Modern Capitalism: Between Class Struggle and Class 
Consensus” (stanowiącej III tom pracy On Social Differentiation. A Contribution to the 
Critique of Marxist Ideology, 1992), kilkudziesięciu tekstów naukowych (artykułów 
i rozdziałów w pracach zbiorowych) w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim, 
a ponadto haseł encyklopedycznych (w tym do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej 
PWN i Encyklopedii Socjologii), tłumaczeń i recenzji pomniejszych publikacji. 

Znany ze swojej życzliwości i otwartości, uczestniczy w mniej lub bardziej for-
malnych, także studenckich, spotkaniach i seminariach, poświęconych choćby nowym 
ruchom społecznym, alterglobalizmowi czy poszukiwaniu funkcjonalnych perspektyw 
i rozwiązań w badaniach nierówności społecznych. Wśród licznych krajowych oraz za-
granicznych seminariów i konferencji naukowych warto jeszcze wspomnieć o trzech 
wystąpieniach w Brazylii (w 2004 roku). 

W imieniu zespołu badawczego, któremu Szanowny Jubilat przez lata patrono-
wał wyrażamy nadzieję, że pomoc i współpraca z Panem Profesorem nie ustaną. Czego 
bardzo byśmy sobie życzyli. 


