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Księgarnia PWN: Stanisław Ossowski - O osobliwościach nauk społecznych 

Wprowadzenie 

1.Wielogłowy Lewiatan i grupa społeczna. O perypetiach pojęciowych w socjologii 

Motywy analizy 
Organizm społeczny i „dusza zbiorowa” 
Psychologia indywidualna i psychologia społeczna 
Dwojaka interpretacja zjawisk społecznych 
Społeczeństwo i grupa społeczna 
Sprawa przekładalności terminu 
Dwa aspekty życia społecznego 
Interpretacje „więzi społecznej” 
„Nieuświadomieni” członkowie grup ideologicznych 
Niesymetryczność więzi społecznej w grupach o tendencjach ekskluzywnych 
Zbiór realny i klasa logiczna 
Systemy społecznych stosunków 
Wnioski 

2.Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań 

Idealne typy zachowania się zbiorowego 
Mechanizm ładu społecznego 
Typy zbiorowego zachowania się i ogólne teorie w naukach społecznych 
Wzory niebieskie 
Typologia zachowania się zbiorowego i metody przewidywań 
Socjologia, antropologia, cybernetyka 
Centralne planowanie i sądy o wartościach 
Rodzaje zbiorowego zachowania się w ustroju policentrycznym 
Czwarta kategoria 

3.Punkty widzenia, tezy, dyrektywy. Rozważania nad typami sporów w problematyce 
społecznej 

Pojecie aspektu 
Przedmioty traktowane jednostkowo i klasy przedmiotów 
Kategorie i konstelacje 
Hierarchie ważności 
Rozbieżne problemy i przeciwstawne charakterystyki 
Rozbieżne charakterystyki a sprzeczne sądy 
Wybór aspektu w charakterystyce porównawczej 
Absolutyzacja ocen ważności 
Porównywanie cech niewspółmiernych 
Relatywizacja socjologiczna 
Alternatywność punktów widzenia 
Tendencja do wyjaśnień monistycznych a spory o definicje 
Wartości logiczne a funkcje komunikacyjne 
Selekcja aspektów i dyrektywy praktyczne 
Eliptyczne tezy i przedmiot sporu 
Teza epistemologiczna zamiast socjologicznych uogólnień 

4.Stanowiska i szkoły 

Ciągłość w nauce i stosunek do poprzedników 
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Szkoła i sekta 
Trojakie rozbieżności 
Przeciwstawność szkół i postulat integracji w naukach społecznych 

5.Wzory nauk przyrodniczych w empirycznej socjologii 

Problem zapóźnienia 
Podwójna metryka 
Przeciwstawne typy socjologa 
Postulaty precyzji 
Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zjawisk społecznych 
Wyjaśnianie zjawisk społecznych 
Doświadczenie wewnętrzne w praktyce badawczej nauk społecznych 
Resumpcja: analogie i fikcje 

6.Nauki społeczne w problematyce teorii kultury 

Kryteria socjologicznych osiągnięć 
Wiedza społeczna i twórczość literacka 
Postulaty odpowiedzialności naukowej 
Język nauk społecznych na tle zagadnień teorii kultury 
Postęp i trwałość 
Zbieżne funkcje i odrębne role 

7.Socjologia współczesna w procesach przemian społecznych 

Profesjonalna neutralność 
Trzy kategorie technik w działaniu społecznym 
Technika i koncentracja władzy 
Metody empiryczne w dwoistych zadaniach socjologa 

Indeks osób 
Indeks rzeczowy 


