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Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Andrzej Kaleta

itSp#*5ai'r- S:p.iie:Ze(a?*n ati,a-i-ia;i;a a;r;i;<i€a-tzr;a *ts ra;-€iiiie-i*+iii
ludnosci w organizacjach obywatelskich oraz rosnqcym zakresem icoraz wieksze
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w pojawiajqcych sie tendencjach do ujmowania spoleczehstwa obywatelskiego
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iroza iroi:rti:it3i a;iiyna-3d, i;zaa;€gn aakaJiE. i*r;ir; przyj,it zEigiti,
dzialalno66 organizacji pozarzAdowch mie'ci sie w ramach spoleczehstwa
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w niniejszej rozprawie.
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organizacji pozarzqdowych w formowaniu podstaw spolecze6stwa obywatelskiego
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pytania uzupelniajqce i historycznie relatywizujqce ww/ody: o r6znice migdzy
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spoleczeistwa wiejskiego okresu miedzryojennego ('1918-1939) oraz czasu
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w zrozumienie istoty ksztaltowania sie organizacji spoleczeistwa obywatelskiego
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Celem rozwiqzania postawionego problemu badawczego poslu2ono si9
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wiEzanie material6w zastanych i wywolanych oraz poslugiwanie sie technikami
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Ptzyjety spos6b postepowania badawczego znajduje
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pozazqdowych, jak r6wniez opis ksztaftowania sie

w ninieiszej
pieMszych organizacli spolecznych na ziemiach polskich' Tr65ci zawarte
zwiqze-'lc z p+digtyrn tema|'am !
ez?Gci m4q Cta'aKer sy.eternetyzujacy zagadnieIrti
stranowia podstawe dalszych rozwazai'
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badawczych

oraz badai zastanych nad spoteczeistwem obwatelskim
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jak r6wniez kwestii wsp6lpracy' Praca
motywdw angazowania sie w dzialalno66,
wynikaiqce
flneliz*ia zakoicze,lie' w ktdrym zeJ#artc n4wstniaisze u9klenie
przyszlo6ci
empirycznych i studiow literatury oraz uwagi dotyczqce
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