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1. Imię i Nazwisko: Magdalena Piłat-Borcuch

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe -  z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:

2006 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł rozprawy doktorskiej: Rodzina górnicza we wnętrzu. Studium socjologiczne na
przykładzie aktywnych zawodowo żon górników w wybranych miastach województwa
śląskiego
Promotor: prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański 
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Wojciech Swiątkiewicz 
dr hab. prof. AJD Adam Rosół

2002 tytuł magistra socjologii

Instytut Socjologii
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:

2010 -  dziś Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 
Instytut Zarządzania 
Zakład Zarządzania Regionem 
Adiunkt

2007 -  2010 Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych 
Adiunkt
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Wydział Organizacji i Zarządzania 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. Nr 65, poz. 595 ze zm.):

a) tytuł osiągnięcia naukowego:

monografia habilitacyjna: Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium 

socjologiczne

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy):

Magdalena Piłat-Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium 

socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017, ss. 452, ISBN 978-83-64363-76-

4.

Recenzenci:

Prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska 

Prof. zw. dr hab. Marek Krajewski

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania:

Prezentowana praca jest próbą uchwycenia społeczno-kulturowych przemian, których 

analiza należy do kluczowych przedmiotów socjologii. Przemiany te są wielopłaszczyznowe i 

postępują z coraz większym natężeniem. Te dotyczące przestrzeni miejskiej są szczególnie 

interesujące i intensywne, a ich specyfika sprawia, że oddziałują także na rzeczywistość 

pozamiejską. Do ważnych aktorów tych przemian należy zaliczyć designerów, którzy w 

wielokontekstowej przestrzeni, wypełnionej również wartościami pozamaterialnymi, wcielają 

w życie projekty będące sumą oddziaływania wielu wartości i tożsamości. Realizacja tego 

trudnego zadania wymaga wielostronnych konsultacji, coraz częściej można jednak mieć 

nadzieję, że efekt prac designerów będzie odpowiadał autentycznym (a nie wykreowanym) 

potrzebom społecznym.

Design i problematyka z nim związana od wielu lat zyskują na znaczeniu, wkraczają 

także w obszary, które nie były z designem związane. Przykładem ilustrującym te transgresje 

są związki designu z socjologią, które zaowocowały powstaniem nowej subdyscypliny -  

socjologii designu. Związki te, choć do tej pory nie dość wyeksponowane, wydają się



naturalne, design bowiem jest i zawsze był zakorzeniony w rzeczywistości społecznej. 

Trudno też sobie wyobrazić inną niż design dyscyplinę, z którą wiązano by tak wielkie 

nadzieje na przeformatowanie standardów jakości ludzkiego życia. Design jest dziś czymś 

więcej niż formą opakowania każdego elementu rzeczywistości społecznej, wymknął się 

ramom dyscyplinarnym i obejmuje różnorodne praktyki i metodologie. Ewolucja designu
I

wynika coraz częściej z doświadczeń pochodzących z innych nauk, również z socjologii, 

której rola w jego rozwoju wydaje się (tak bardzo) nie do przecenienia, ale i do odkrycia.

Relacja socjologia-design jest ważna i perspektywiczna, lecz jednocześnie nie dość 

wyeksponowana. Prezentowana praca może służyć wypełnieniu tej luki, zwłaszcza że dotyczy 

fundamentalnych dla socjologii kwestii, czyli społeczno-kulturowych przemian 

konstytuujących przedmiot jej zainteresowań.

*

Prezentowana monografia Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium 

socjologiczne ma charakter teoretyczno-empiryczny. W wymiarze teoretycznym porządkuje 

związaną z socjologią miasta wiedzę, łącząc ją  z problematyką designu i unaoczniając 

konieczność współfunkcjonowania socjologii i designu, natomiast w wymiarze empirycznym 

zwraca uwagę na działania, których podjęcie uczyniłoby przestrzeń miejską lepiej 

odpowiadającą zróżnicowanym potrzebom obecnych i przyszłych społeczeństw.

Celem badań służących identyfikacji związków między designem, designerem a 

metamorfozami miejskimi była eksploracja zjawiska (zaznajomienie się z problematyką 

designu miejskiego i społecznej roli designera w mieście) i jego opis (scharakteryzowanie 

specyfiki światowego designu miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Polski).

Podstawą opracowania jest teza, że designerzy stają się aktorami społecznego 

wytwarzania przestrzeni miejskiej, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia 

w mieście.

Problem badawczy monografii zawiera się w pytaniu w jaki sposób design i 

designerzy kształtują przestrzeń miejską i relacje społeczne.

W toku badań, po pierwsze, interesował mnie sposób funkcjonowania designu i 

designu miejskiego w świadomości badanych -  to, jak badani definiują design, czy potrafią 

wyznaczyć granicę między tym, czym jest design, a tym, czym design nie jest, ale również to, 

jakie są społeczne konsekwencje projektowania przestrzeni miejskiej i cechy wyróżniające 

dobrze zaprojektowaną przestrzeń.



Po drugie, szukałam odpowiedzi na pytanie o rolę designu miejskiego; zastanawiałam 

się, czy powinien on odpowiadać na potrzeby (również estetyczne) użytkowników danej 

przestrzeni, jaki powinien być jego wkład w kształtowanie miasta ekologicznego i jak może 

on służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Ciekawiło mnie również, jak należy 

kształtować przestrzeń miejską i rzeczywiste przestrzenie sytuacji, które prowadziłyby do 

kształtowania interakcji społecznych i więzi społecznych, oraz to, w jakim stopniu design w 

mieście powinien być ponadczasowy, a w jakim odpowiadać na bieżące, zmieniające się 

potrzeby współczesnych społeczeństw.

Po trzecie, interesowała mnie społeczna rola designera w mieście, również w 

kontekście przydatności wiedzy socjologicznej w jej realizowaniu; to, kim jest designer i czy 

może nim być „zwykły” mieszkaniec miasta, a także to, co konstytuuje społeczną rolę 

designera w mieście.

Wreszcie, po czwarte, poszukiwałam czynników ułatwiających i utrudniających 

rozwój designu miejskiego, konkretnych przykładów dobrego i złego designu miejskiego, a 

nadto czynników, które będą determinować jego przyszłość.

Ostatni, piąty obszar moich eksploracji dotyczył roli instytutów designu w 

kształtowaniu przestrzeni miejskiej i poprawie jakości życia w mieście.

W pracy odstąpiłam od formułowania hipotez. Takie postępowanie badawcze ma 

uzasadnienie wówczas, gdy przedmiotem badania są zjawiska nowe i brak wyraźnych 

podstaw uzasadniających postawienie hipotez. Formułowanie hipotez w takim wypadku 

mogłoby ograniczać spojrzenie badacza, którego cechą powinna być bezzałożeniowość w 

podejściu do podjętej problematyki.

*

Badania służące identyfikacji związków między designem, designerem a 

metamorfozami miejskimi poprzedziłam zgłębieniem literatury przedmiotu, co pozwoliło mi 

na teoretyczne ugruntowanie podjętej problematyki.

W badaniach, które miały charakter jakościowy i ilościowy, zastosowałam metodę 

sondażu diagnostycznego i dwie techniki badawcze: technikę wywiadu 

swobodnego/pogłębionego i technikę ankiety. Narzędziami badawczymi były odpowiednio: 

dyspozycje do wywiadu swobodnego/pogłębionego i kwestionariusz ankiety (rozsyłany do 

respondentów drogą elektroniczną).



Uzyskane w badaniu ankietowym dane empiryczne poddałam analizie statystycznej z 

wykorzystaniem programu SPSS 21 {Statistical Package fo r  the Social Sciences).

Analizę czynnikową zastosowałam w celu zredukowania liczby zmiennych zależnych 

i wykrycia wewnętrznych współzależności między nimi. Do wyodrębnienia czynników

wykorzystałam metodę głównych składowych, przy czym istotne było określenie ich liczby.
/

W tym celu zastosowałam technikę Kaisera, która polega na pozostawieniu czynników o 

wartościach powyżej 1, przy kontroli za pomocą wykresu osypiska. Rotację czynników 

przeprowadziłam metodą ortogonalną Varimax.

Do określenia istotności zróżnicowania między niezależnymi grupami pomiarów 

wykorzystałam test /-Studenta oraz test jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA 

(zgodność rozkładu zmiennych zależnych z rozkładem normalnym analizowałam przy użyciu 

testu Kołmogorowa-Smimowa; jednorodność wariancji sprawdzałam za pomocą testu 

Levena). W teście ANOVA do sprawdzenia, które średnie są od siebie różne, 

przeprowadziłam analizy post hoc z wykorzystaniem testów Scheffego (dla danych 

spełniających założenie o jednorodności wariancji) oraz Tamhane’a (dla danych 

niespełniających założenia o jednorodności wariancji).

Miarami siły związku, jakie zastosowałam, były współczynnik ę  (phi) Yule’a (tylko 

dla tabel 2 x 2), współczynnik korelacji rang tau-b Kendalla (t ) oraz współczynnik korelacji 

liniowej r-Pear sona.

We wszystkich analizach jako poziom istotności statystycznej przyjęłam p  < 

0,05 (mniejsze bądź równe 0,05).

Badania jakościowe trwały od lipca do sierpnia 2015 roku i przeprowadziłam je 

osobiście wśród celowo dobranych respondentów, którymi byli eksperci związani z 

problematyką designu miejskiego w Polsce (dyrektorzy ośrodków designu i inni eksperci, w 

tym urbaniści, którzy specjalizujący się w problematyce designu miejskiego). Początkowo do 

badań wybrałam 9 ekspertów, ale podczas rozmów z nimi wyłoniły się (efekt kuli śnieżnej) 

propozycje nazwisk jeszcze 4 rozmówców. Ostatecznie badaniami jakościowymi objęłam 13 

ekspertów1.

1 Badanymi przeze mnie ekspertami byli: Ewelina Budzińska-Góra (Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego); prof. Marek Cecuła (Ćmielów Design Studio); prof. zw. Czesława Frejlich (kwartalnik „2+3 D”); 
Michał Gdak (Pracownia Przestrzeni Publicznej Institute of Design Kielce); Ewa Gołębiowska (Zamek 
Cieszyn); dr Joanna Hołda (Lubelski Instytut Designu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego); Paulina 
Kisiel (Centrum Designu Gdynia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym); dr Justyna Kucharczyk 
(Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach); dr Agnieszka Labus (Katedra Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach); Monika Patuszyńska (Institute of 
Design Kielce); Michał Piemikowski (Łódź Design Festival); prof. zw. Jerzy Porębski (Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie); Zdzisław Sobierajski (firma Zdzisław Sobierajski).



Badania ilościowe (poprzedzone pilotażem na próbie 31 osób) trwały od sierpnia do 

października 2015 roku i przeprowadziłam je wśród celowo dobranych respondentów, 

którymi byli eksperci związani z problematyką designu miejskiego na świecie, ze 

szczególnym uwzględnieniem Polski (designerzy, architekci, urbaniści i inne osoby, które

specjalizują się w tej problematyce). W poszukiwaniu respondentów z Polski wykorzystałam
i

kontakty własne, przyjaciół i znajomych. Odnalezione w ten sposób osoby polecały kolejnych 

ekspertów (efekt kuli śnieżnej), mogących wziąć udział w badaniu. Jedynym warunkiem 

udziału w badaniach było uzyskanie zgody danej osoby. Poszukując respondentów spoza 

Polski, sięgnęłam do dwóch baz zawierających elektroniczne wersje czasopism naukowych 

„Elsevier” i „Springer”. Z baz tych wybrałam artykuły, które dotyczyły problematyki designu 

miejskiego, architektury i urbanistyki. Artykuły zawierały dane kontaktowe autorów, w tym 

ich adresy e-mailowe, które dały podstawę bazie mailingowej. Stworzona baza zawierała 

7030 adresów, na które następnie wysyłałam e-mail z prośbą o udział w badaniach. E-mail 

zawierał wyjaśnienie szczegółów badań, prośbę o wzięcie w nich udziału i link do 

kwestionariusza ankiety. W ten sposób pozyskałam 284 wypełnione kwestionariusze ankiety 

od osób z 47 różnych krajów2.

Należy zaznaczyć, że przeprowadzone badania nie są reprezentatywne, ich wyniki nie 

dają możliwości wyciągania obiektywnych wniosków i uogólnień dotyczących całej 

zbiorowości designerów. Zakładam jednak, że niektóre konkluzje mogą mieć charakter 

bardziej ogólny i być odnoszone do szerszej zbiorowości.

*

W wyniku przeprowadzonych badań udało się wyeksponować związki między 

socjologią i designem oraz usytuować te związki w kontekście problematyki miejskiej.

Podjęte refleksje teoretyczne wraz z przeprowadzonymi badaniami własnymi 

pozwoliły na ukazanie problematyki miejskiej z nowej perspektywy, uwzględniającej 

dynamikę procesów zachodzących w przestrzeni miejskiej: coraz większy udział w procesie 

projektowania tej przestrzeni nie tylko aktorów profesjonalnych (designerów, architektów i 

urbanistów), lecz także użytkowników. Właśnie zdynamizowanie oddolnych inicjatyw

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bangladesz, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Czechy, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Iran, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea 
Południowa, Litwa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Palestyna, Polska, 
Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szkocja, 
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
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społecznych wydaje się jednym z najważniejszych czynników rozwoju miast. Rośnie również 

świadomość tego procesu wśród władz na szczeblu zarówno centralnym, jak i regionalnym, 

decydenci coraz chętniej wspierają inicjatywy oddolne i aktywizują społeczności do takich 

działań -  nawet jeśli wsparcie to wynika z pragmatyki wyborczej. Coraz trudniej będzie 

zostać prezydentem, burmistrzem czy starostą osobie, która nie dość poważnie wyeksponuje
I

chęć włączania wspólnot lokalnych w projektowanie planowanych inwestycji. Przemiany 

przestrzeni miejskich mają więc coraz więcej wspólnego z tym, co David Harvey nazwał 

prawem do miasta, i coraz wyraźniejszy rys ludzkiego wymiaru projektowania, o którym 

pisze Jan Gehl.

W teoretycznej części pracy -  poza wyeksponowaniem socjologicznego kontekstu 

podjętych rozważań -  starałam się zaprezentować świeże spojrzenie na problematykę miejską 

z perspektywy designu miejskiego i jego roli w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Refleksje 

podjęte w tej części skłoniły mnie do sformułowania następujących wniosków.

Miasta są wciąż zyskującym na znaczeniu obiektem dociekań naukowych. Stanowią 

przedmiot refleksji badaczy socjologii miasta. Wzrost znaczenia problematyki miejskiej 

wynika z wielu pełnionych przez miasta funkcji, które sprawiają, że przestrzenie te stają się 

soczewkami ogniskującymi przemiany społeczne i laboratoriami innowacji społeczno- 

kulturowych. Miasta stały się również obszarem rozwoju designu miejskiego, 

ukierunkowanego na poprawę jakości przestrzeni. Design miejski to pomost między 

projektowaniem architektonicznym a projektowaniem urbanistycznym, a jego celem jest 

poprawa jakości życia w mieście. Jego zasadniczym wyróżnikiem jest użyteczność 

definiowana przez użytkowników przestrzeni miejskiej. Design miejski oznacza zatem 

projektowanie dla ludzi i z udziałem ludzi. W miastach jako laboratoriach przeobrażeń 

społecznych krystalizują się procesy, które następnie -  wcześniej lub później -  przenikają 

poza ich terytoria. W procesach tych wyłaniają się wciąż nowe problemy, lecz jednocześnie 

rodzą się nowe możliwości ich rozwiązywania. Dlatego miasta są doskonałym miejscem 

inicjowania wszystkich tych działań, które budują nowe perspektywy życia społecznego i 

których ważnym aktorem stał się designer. Społeczna rola designera w mieście nie ogranicza 

się jedynie do kształtowania czy rewitalizacji tkanki miejskiej, ma także moc przeobrażania 

ludzkich zachowań, relacji czy porządku adaptacji człowieka do świata materialnego. Jest to 

zadanie o tyle trudne, że miasta, jako kwintesencja wszelkich zjawisk społecznych, są także 

miejscem kumulacji problemów różnej natury. Wykluczenie społeczne, marginalizacja, 

prywatyzacja, komercjalizacja, gentryfikacja -  to tylko przykładowe problemy, którym 

towarzyszy poczucie utraty podmiotowości przez mieszkańców jako obywateli pomijanych



przy podejmowaniu decyzji przestrzennych. Siłą sprawczą zmiany ujawniającej się w zwrocie 

w stronę odzyskiwania przestrzeni publicznej przez mieszkańców miasta i myślenia o nim 

jako o przestrzeni obywatelskiej staje się design partycypacyjny. Dodatkowo współistnieje z 

tworzącym się nurtem designu społecznie odpowiedzialnego, którego założeniem jest 

wdrażanie społeczeństw do przyjmowania zrównoważonego sposobu życia, pracy i produkcji. 

Design społecznie odpowiedzialny skupia się na rozwiązywaniu problemów społecznych, 

zwłaszcza problemów osób nieuprzywilejowarych, i tworzeniu wszystkim równych szans 

udziału we wszystkich dziedzinach życia. W dostępności, możliwości wspólnego 

użytkowania i włączającym charakterze przestrzeni realizuje się egalitamość miast, która 

należy do podstawowych założeń designu miejskiego. W obszarze zagadnień związanych z 

designem coraz głośniej dyskutowana jest również problematyka miasta ekologicznego -  

miasta, które byłoby urzeczywistnieniem życia w harmonii z naturą, powrotu do wartości 

autotelicznych, a przy tym wykorzystywało zdobycze najnowszych technologii, było 

bezpieczne i funkcjonalne. Rozwój ekodesignu jest odpowiedzią na zmiany w sferze 

społeczno-gospodarczej i efektem rozumienia postępu cywilizacyjnego jako bliższego naturze

i człowiekowi. Myślenie o miastach przyszłości musi zatem uwzględniać złożony system 

powiązań, na który składają się szanse i zagrożenia wynikające z nowego układu 

skomplikowanych interesów i relacji społecznych.

W empirycznej części pracy zidentyfikowałam związki między designem, designerem 

a metamorfozami miejskimi, co pomogło mi zrealizować zakładany cel pracy, jakim była 

próba uchwycenia sposobów projektowania przestrzeni miejskiej tak, by coraz lepiej 

odpowiadała ona potrzebom użytkowników. Uzyskane wyniki badań jakościowych i 

ilościowych są zbieżne i pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków.

Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób design miejski funkcjonuje w świadomości 

respondentów, należy pamiętać o wieloznaczności samego pojęcia „design”. Wieloznaczność 

ta nie wyklucza jednak powszechnego przekonania o jego kluczowej roli w ulepszaniu 

rzeczywistości społecznej. Wielość rozbudowanych i osadzonych w różnych kontekstach 

(architektonicznym, przestrzennym, społecznym, kulturowym) charakterystyk dobrego 

designu miasta (między innymi: wielofunkcyjność przestrzeni, dbałość o środowisko 

naturalne, zorientowanie na pieszego) pozwoliła na niepowierzchowne zapoznanie się z 

podjętą problematyką i wysnucie wniosku, że dobry design miasta jest związany głównie z 

ludzkim wymiarem projektowania.

Design miejski, co należy podkreślić, powinien przede wszystkim odpowiadać na 

potrzeby użytkowników danej przestrzeni. Sytuowanie człowieka w samym centrum procesu
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projektowania uznaje się za fundament istnienia miasta. Design miejski powinien również 

stanowić wkład w rozwój miasta ekologicznego i sprzyjać kształtowaniu interakcji 

międzyludzkich. Jednak to nie wszystko. Coraz powszechniejsze jest także przekonanie, że 

design miejski powinien przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego w mieście.

Mając na względzie osobę designera i jego społeczną rolę w mieście, warto zaznaczyć,
\

że częściej traktuje on swoją profesję jako powołanie (chce zrobić coś dla innych) niż jako 

zawód (działa z pobudek finansowych). Ponadto jawi się on jako osoba empatyczna, 

wszechstronna i ukierunkowana na rozwiązywanie problemów otaczającego nas świata. Do 

najważniejszych aspektów roli designera w mieście -  obok nadrzędnego, jakim jest 

projektowanie przestrzeni, która odpowiadałaby na potrzeby jej użytkowników -  należy 

zaliczyć inspirowanie użytkowników przestrzeni do włączania się w działania na rzecz 

miasta, ale też kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców i uwrażliwianie ich na 

potrzeby innych ludzi. Zawód designera jest zatem w jakimś sensie zawodem zaufania 

społecznego.

W rozwoju designu miejskiego istotna jest kwestia świadomości. Jeśli władze miasta, 

a także jego mieszkańcy mają świadomość znaczenia dobrego designu miejskiego, w 

największym stopniu ułatwia to jego rozwój. I odwrotnie: brak u władz miasta i jego 

mieszkańców tej świadomości w największym stopniu ten rozwój utrudnia. Do innych 

ograniczeń rozwoju dobrego designu miejskiego należy zaliczyć brak wypracowanych reguł 

współpracy designerów z władzami miasta i nepotyzm.

Instytuty designu powinny się skupić na poprawie jakości życia w miastach, zwłaszcza 

w regionach, w których funkcjonują. Rolą instytutów designu powinno być przede wszystkim 

kształtowanie świadomości społecznej w zakresie dobrego designu miejskiego przez: 

dyskusje, warsztaty, panele, wydawnictwa, spotkania, wystawy, konsultacje.

Kwestią, która znalazła odzwierciedlenie w przeprowadzonych przeze mnie 

badaniach, była również przyszłość designu miejskiego. Optymistyczne zapatrywania na 

przyszłość designu miejskiego wynikają z przekonania respondentów, że procesów, które go 

zainicjowały, już nie sposób zatrzymać. Wydaje się, że przyszłość designu miejskiego należy 

wiązać z ekologią i ideą zrównoważonego rozwoju społecznego, ludzkiego wymiaru 

projektowania, kształtowania świadomości znaczenia dobrego designu oraz partycypacji 

społecznej.

Projektowanie przestrzeni miejskiej w taki sposób, aby coraz lepiej odpowiadała ona 

potrzebom użytkowników, to wyzwanie dla reprezentantów wielu dyscyplin. Ich bogate 

doświadczenie, uczenie się od siebie nawzajem i współpraca, wsparte przekonaniem o



kluczowej roli użytkownika w procesie projektowania pozwoliłyby z optymizmem myśleć o 

przyszłości miast. Proces przekształceń przestrzeni miejskich już się zaczął, mamy też wiedzę

o tym, czym cechują się przestrzenie dobrze zaprojektowane. Wiemy, że należy 

dowartościowywać centra miast, ale i centra osiedli, kształtować kulturę miejską i miejski styl

życia, cenić środowisko naturalne, zwracać się ku wrażliwym kategoriom społecznym,
\

przywracać przestrzeniom ludzki wymiar, wiemy też, że inicjatywy oddolne i ruchy miejskie 

są pożądanymi aktorami przemian miejskich, a partycypacja społeczna umożliwia 

kształtowanie przestrzeni bardziej egalitarnych. Wiemy znacznie więcej, jednak wiedza to nie 

to samo, co umiejętność jej zastosowania. Choć istnieją pewne uniwersalne prawdy dotyczące 

kształtowania udanych przestrzeni, każdy ośrodek miejski musi odnaleźć własną drogę 

zastosowania tych prawd. Ponadto nawet najlepiej zaprojektowana przestrzeń nie może być 

wartością samą w sobie, powinna być raczej środkiem do celu, jakim jest kształtowanie 

wspólnot -  małych i dużych, spontanicznych i interesów, wewnątrzpokoleniowych, ale 

przede wszystkim międzypokoleniowych -  dzięki którym idea miasta stanie się dostępnym i 

codziennym doświadczeniem nas wszystkich.

*

Praca habilitacyjna ma charakter pionierski i mieści się w rodzącej się dopiero 

subdyscyplinie, jaką jest socjologia designu. O wyjątkowości pracy świadczy wybór 

problematyki, wartość poznawcza dysertacji i wartość zgromadzonego materiału 

empirycznego. Oryginalne badania przeprowadziłam nie tylko z najważniejszymi polskimi 

ekspertami w dziedzinie designu, lecz także z ekspertami z 47 innych krajów. Ponadto praca 

dotyczy kwestii niezwykle istotnych z punktu widzenia zarówno wąskiego grona specjalistów 

zajmujących się problematyką designu miejskiego, jak i mieszkańców miasta i osób nim 

zarządzających.

Zgromadzony materiał pozwolił na identyfikację wyznaczników dobrego designu 

miasta i wartości z nim związanych oraz na zdiagnozowanie czynników ułatwiających i 

utrudniających jego rozwój. W wymiarze praktycznym uzyskana wiedza może się stać 

podstawą do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście przez wszystkich 

tych, którzy mają jakikolwiek wpływ na jego kształt.

Wyniki badań mogą być przydatne w tworzeniu strategii rozwoju miast, to zaś 

pomoże nakreślić kierunki nowej polityki miejskiej ukierunkowanej -  znaczniej bardziej niż



dotąd -  na potrzeby zwykłych mieszkańców miast i osób z wrażliwych kategorii społecznych 

(osób starszych, matek z dziećmi, osób niepełnosprawnych).

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Działalność naukowo-badawcza

Obecnie, główną dziedzinę moich zainteresowań stanowi socjologia designu w 

kontekście problematyki miejskiej. Jednak moje zainteresowania badawcze po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii koncentrowały się również 

wokół innych zagadnień; opublikowałam (oprócz rozprawy habilitacyjnej) łącznie 44 prace:

2 monografie autorskie, 25 rozdziałów w monografiach i recenzowanych opracowaniach 

zbiorowych (w tym 8 we współautorstwie) i 17 artykułów w czasopismach, pracach i 

zeszytach naukowych (w tym 6 we współautorstwie).

Ponadto przygotowałam strategię rozwoju organizacji pozarządowej (we 

współautorstwie) i 3 raporty badawcze (we współautorstwie), a także -  dotyczące przede 

wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 -  3 opinie (w tym 1 we współautorstwie) i 3 stanowiska (w tym 2 we 

współautorstwie).

Opublikowane prace dotyczą 5 głównych obszarów naukowo-badawczych.

Pierwszy obszar naukowo-badawczy stanowi socjologia rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem roli kobiety w rodzinie. Prace opublikowane w ramach tego obszaru są 

kontynuacją problematyki podjętej przeze mnie w pracy doktorskiej, która po korektach i w 

skróconej wersji została opublikowana w formie monografii3; wybrane wątki z dysertacji 

doktorskiej stanowiły również podstawę kilku artykułów4 . W publikacjach poruszam

Magdalena Piłat-Borcuch, Rodzina górnicza w świetle przeobrażeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, Kielce 2013, ss.139 [ISBN 978-83-7133-553-2],
4 Magdalena Piłat, Rodzina górnicza z perspektywy pracującej żony, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie” 2008, z. 43, s. 145-162 [PL ISSN 1641-4366]; Magdalena Piłat- 
Borcuch, Konjlikt ról społecznych -  przypadek kobiet na Górnym Śląsku, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. 
Seria Nowa” 2013, t. 4, s. 133-147 [ISSN 0072-5013]; Jacek Korski, Magdalena Piłat, Małgorzata Suchacka, 
Kulturowe aspekty gospodarki opartej na wiedzy, w: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia 
gospodarczego we współczesnej Polsce, Janusz Mucha, Maria Nowojczyk, Grażyna Woroniecka (red.), Śląskie 
Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, Tychy 2007, 
s. 111-122 [ISBN 978-83-89055-46-0]; Magdalena Piłat, W poszukiwaniu gospodarki opartej na wiedzy. Słów 
kilka o zmianach w świadomości górniczych rodzin na Śląsku, w: Świadectwo Petera Druckera, Iwona Sobieraj, 
Jerzy Broda, Jacek Rąb (red.), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, Zabrze 2007, s. 311-317



problematykę zmian, którym podlega współczesna rodzina (przede wszystkim rodzina 

górnicza), a zwłaszcza społeczna rola kobiety w rodzinie, i czynników tę rolę 

determinujących. Opierając się na wynikach badań własnych, charakteryzuję rodzinę górniczą 

z perspektywy aktywnych zawodowo żon górników, ponieważ to podejmowanie przez

kobiety pracy zawodowej najsilniej wpływa na zmiany w sferze funkcjonowania rodziny -
\

zwłaszcza rodziny górniczej -  które tak silnie określone jest przez tradycyjny podział ról 

społecznych. Podział ten tworzył dwa światy, z których jeden był zarezerwowany dla 

mężczyzn, drugi -  dla kobiet; kobiecie wyznaczano rolę żony i matki, natomiast mężczyzna 

miał zapewniać rodzinie byt materialny. Wykazuję, że rodzina górnicza na Śląsku nie mogła 

oprzeć się zmianom wynikającym ze strukturalnych przeobrażeń w branży będącej niegdyś 

powodem dumy narodowej. Narastające problemy górnictwa, związane ze wzrostem kosztów 

wydobycia węgla, nieopłacalnością eksportu i nadwyżką produkcji, spowodowały pojawienie 

się koncepcji zreformowania branży; większość propozycji dotyczących restrukturyzacji 

górnictwa spotkała się jednak ze stanowczym sprzeciwem osób w tej branży zatrudnionych. 

Konsekwencją przemian strukturalnych, zapoczątkowanych transformacją 1989 roku, było 

zerwanie z tradycyjnym kształtem rodzin górniczych Górnego Śląska. Podejmując 

problematykę społecznej roli kobiety, odwołuję się do bogatego kontekstu historycznego i 

specyfiki społeczno-kulturowej regionu, które determinowały sposób funkcjonowania rodzin 

mieszkających na tym terenie.

Problematyka nowoczesności i ponowoczesności to drugi obszar moich 

zainteresowań. W pracach opublikowanych w wyniku zgłębiania tej problematyki akcentuję 

jej złożoność, odwołuję się przy tym do koncepcji wielu nowoczesności. Problematykę 

nowoczesności sytuuję w kontekście teorii zmian społecznych i podkreślam znaczenie 

nierówno mierności zachodzących zmian, których globalny wymiar stał się jednym z 

wyznaczników współczesnego świata 5 . Podejmuję próbę zrozumienia złożoności 

społeczeństwa nowoczesnego i ponowoczesnego, stąd refleksje między innymi na temat

[ISBN 83913835-7-1]; Magdalena Pilat-Borcuch, Zmiana społecznej roli dziecka w rodzinie, w: Dziecko w 
rodzinie, nadzieje i zagrożenia, Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior, Bożena Zawadzka (red.), Zakład 
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK-Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce 2011, s. 
348-355 [ISBN 978-83-7273333-7],

Magdalena Piłat-Borcuch, Nowoczesne społeczeństwo w kontekście teorii modernizacji i teorii 
zależności, w: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia, Andrzej Szplit (red.), 
„Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2010, r. 14, nr 2, Kielce 2010, s. 229-236 
[ISSN 2081-2345],
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Generacji Y 6, Homo hubris7, czy Homo wikipedicus8 i związanego z tymi kategoriami 

społecznymi specyficznego stylu życia. Osoby mieszczące się w tych kategoriach -  ludzie 

wyedukowani i usieciowieni, a jednocześnie mający trudności z budowaniem relacji 

społecznych w realnym świecie -  stały się symbolem przemian zachodzących w 

zaawansowanych gospodarczo regionach świata. Rozważania na temat nowoczesności łączę z 

problematyką konsumpcji, która zawłaszczyła czas wolny współczesnego człowieka. 

Wykazuję, że wprawdzie wybory konsumentów kształtują rynek dóbr i usług, jednak z 

drugiej strony konsumenci poddawani są indoktrynacji i rozbudza się w nich potrzebę 

posiadania wciąż nowych dóbr. Sytuuje to ich w roli raczej „produktu” niż siły sprawczej 

społeczeństwa konsumpcyjnego9. Mając świadomość, że zmiana jest procesem mającym silny 

wpływ na życie społeczne, podkreślam, że nowoczesność nie dociera równomiernie do 

wszystkich zakątków świata. Nie tracę jednak z oczu faktu, że jej skutki bywają nie tylko 

korzystne, ale też szkodliwe -  nowoczesność pogłębia nierówności społeczne na 

niespotykaną dotąd skalę. Podejmuję zagadnienie wzrostu znaczenia wiedzy, która staje się 

katalizatorem rozwoju nowych technologii, idei, sposobów myślenia, uczestnictwa w kulturze 

czy stylów życia, a zatem siłą napędową przemian społecznych. Kładę przy tym nacisk na 

znaczenie edukacji, która za sprawą nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

może dawać szansę na wyrównywanie dostępu do wiedzy. Edukacja, informacja, nauka i 

technologia stały się najistotniejszymi źródłami tworzenia wartości dodanej w gospodarce 

opartej na Internecie10. Zakładam, że edukacja i wysoki poziom kapitału społecznego 

pozostają w ścisłym związku z rozwojem społecznym, a ich brak łączę ze zmianami o 

charakterze regresywnym. Nie pomijam przy tym zagadnień związanych z kryzysem 

edukacji, kryzysem zaufania czy dezaktualizowaniem się wiedzy11.

Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch, Generacja Y jako szczególny wymiar społeczeństwa 
informacyjnego, w: Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Piotr Setlak, Piotr 
Szulich (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010, s. 
129-140 [ISBN 978-83-89639-17-2],

Magdalena Piłat-Borcuch, Homo hubris i jego kapitał kulturowy a nowoczesna organizacja, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie” 2013, z. 65, s. 307- 315 [ISSN 1641-3466].

Magdalena Piłat-Borcuch, Artur Borcuch, Homo wikipedicus jako przykład transformacji w dostępie do 
informacji, „Transformacje” 2013, nr 1-2, s. 206-217 [ISSN 1230-0292].

Magdalena Piłat-Borcuch, Konsument jako „produkt” społeczeństwa konsumpcyjnego, „Miscellanea 
Oeconomicae, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno- 
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2011, r. 15, nr 1, s. 231-240 [ISSN 2081-2345],
10 Artur Borcuch, Magdalena Piłat, Wpływ idei społeczeństwa informacyjnego na system szkolnictwa 
wyższego w Polsce. Dylematy w perspektywie interdyscyplinarnej, „Tolerancja” 2007-2008, t. 13-14, s. 213-231 
[ISBN 978-83-7455-093-2/ISSN 1734-2155],
11 Magdalena Piłat-Borcuch, Pfynna edukacja w epoce płynnej nowoczesności, „Zeszyty Naukowe 
Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej” 2015, z. 5, s. 13-22 [ISSN 1428-9520].



Trzecim obszarem moich dociekań naukowo-badawczych jest problematyka 

wykluczenia społecznego, istniejącego od zawsze zjawiska, które w ostatnim czasie 

ewoluowało; obecnie mówi się o różnych grupach wykluczonych. W publikacjach z tego 

zakresu skupiam się na samym zjawisku wykluczenia społecznego oraz na problematyce 

zdrowia i choroby we współczesnym świecie (piszę również o społecznej roli chorego) i 

barierach architektonicznych, z którymi osoby niepełnosprawne zmagają się w swoim 

codziennym życiu. Podkreślam, Ze bariery architektoniczne mogą być dla tych osób barierami 

życiowymi, a oczekiwanie na likwidację utrudnień architektonicznych w przestrzeni jest dla 

nich równoznaczne z wyczekiwaniem na godne życie w społeczeństwie, nie zaś na jego 

marginesie. Zwracam uwagę, że choroba jest nieodłączną częścią życia i że zasadniczo 

zmienił się sposób myślenia o chorobie i chorych. Nastąpiło odejście od biomedycznego 

modelu zdrowia na rzecz takiego, w którym pacjent jest traktowany podmiotowo, liczy się 

jego samopoczucie, a także interakcja z nim. Podkreślam znaczenie stylu życia dla poprawy 

sprawności osób chorych, ale też rolę Internetu, który -  zwłaszcza w przypadku osób 

niepełnosprawnych ruchowo -  może być oknem na świat i platformą kształtowania interakcji 

społecznych. Komunikacja przez Internet umożliwia również naukę, studiowanie czy pracę, 

jest zatem doskonałym narzędziem inkluzji społecznej12. W publikacjach dotyczących tego 

obszaru naukowo-badawczego poruszam również problematykę wielokulturowości, 

omawiam kategorię „obcego” w kulturze, a zatem jedną z najważniejszych kategorii 

socjologiczno-antropologicznych. Kwestia wielokulturowości nabiera współcześnie 

szczególnego znaczenia przede wszystkim za sprawą intensyfikacji ruchów migracyjnych i 

pogłębiających się nierówności społecznych. Wykazuję, że procesy segregacji i ekskluzji 

społecznej są przejawem lęku przed obcym, zwracam przy tym uwagę na zjawisko 

gettoizacji. Interesuje mnie zarówno sama obecność „obcego” w kulturze, jak i reakcje 

otoczenia związane z jego wkroczeniem do świata, który nie zawsze stoi przed przybyszem 

otworem. Podejmuję problem piętna i wiążących się z nim upokorzeń, stanowią one bowiem 

codzienność osób żyjących z różnymi etykietami (bezrobotnego, biednego, alkoholika, 

chorego psychicznie itp.). Towarzyszące takim osobom poczucie bycia gorszym utrwala i

12 Magdalena Piłat, Izabela Wcisło, Bariery architektoniczne a budowanie kapitału kulturowego osób 
niepełnosprawnych, w: Edukacja -  wsparcie -  praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty, Daniel 
Kukla, Łukasz Bednarczyk (red.), Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa- 
Częstochowa 2008, s. 110-115 [ISBN 978-83-61035-65-7]; Magdalena Piłat-Borcuch, Izabela Wcisło- 
Gajewska, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych po zabiegach kardiochirurgicznych, w: 
Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty’, Daniel Kukla, Łukasz 
Bednarczyk (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 258-275 [ISBN 978-83-7641-166-8].



pogłębia stan napiętnowania. Podkreślani, że podział na „swoich” i „obcych” utrwalany jest w 

świadomości osób zarówno wykluczonych, jak i wykluczających13.

Czwarty interesujący mnie obszar naukowo-badawczy to problematyka miasta i 

socjologia miasta. W publikacjach z tego zakresu podejmuję zagadnienia rozwoju miast 

(zwłaszcza metropolii), ze szczególnym uwzględnieniem roli socjologii miasta w ich 

zrozumieniu14. Zwracam uwagę na postępujący rozwój miast, które są kwintesencją 

wszelkich zjawisk społecznych; miast, w których możliwości spektakularnych awansów 

społecznych są równie prawdopodobne jak możliwości spektakularnych porażek. Podejmuję 

zagadnienie negatywnych skutków globalizacji, które stanowią nieodłączną cechę życia w 

mieście (między innymi segregacji przestrzennej, wykluczenia). Uwypuklam rolę metropolii, 

które -  konkurując i współpracując jednocześnie -  stały się głównymi aktorami światowej 

gospodarki definiującymi globalny układ sił. Zwracam uwagę na sieciowość -  miasta 

(metropolie) w różnych krajach i na różnych kontynentach łączą się w sieci15. Kontekst 

globalny podjętych rozważań łączę z problematyką rozwoju lokalnego, wychodząc z 

założenia, że nawet orientacja kosmopolityczna nie sprawia, że przestajemy być przypisani do 

małych ojczyzn. Zwracam uwagę na zróżnicowanie Polski regionalnej i lokalnej; procesy 

przekształceń gospodarczych i społecznych przebiegają nierównomiernie, co utrzymuje, a 

nawet pogłębia dysproporcje w rozwoju między regionami. Poczucie nierówności jest 

utrwalane i reprodukowane w świadomości kolejnych pokoleń16. W problematykę miast 

wpisują się również publikacje, w których szukam odpowiedzi na pytanie, co stanowi o sile 

przyciągania miast. Snuję refleksje nad możliwością funkcjonowania inteligentnego miasta w 

kontekście poprawy jakości życia jego mieszkańców. Zastanawiam się nie tylko nad tym, co 

kryje się za ideą smart city, ale przede wszystkim nad tym, jak inteligentne miasto 

funkcjonuje w świadomości młodych użytkowników miast (wyciągając wnioski dotyczące tej

13 Magdalena Piłat, „Obcość” jako kategoria ekskluzji społecznej, w: Holokaust a teodycea, Jerzy 
Diatłowiecki, Karolina Rąb, Iwona Sobieraj (red.), Homini, Kraków 2008, s. 253-264 [ISBN 978-83-89598-68- 
4].
14 Magdalena Piłat-Borcuch, Socjologia miasta jako źródło wiedzy na temat zarządzania miastem, 
„Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach” 2012, r. 16, nr 2, s. 131-139 [ISSN 2081-2345].
15 Magdalena Piłat, Autostradą w stronę metropolizacji rzeczywistości, w: Fenomenologia autostrady. 
Aspekt filozoficzny, Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj (red.), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Nauki 
Polskiej, Zabrze-Kraków 2008, s. 96-105 [ISBN 83913835-8-X],
16 Magdalena Piłat-Borcuch, Refleksje na temat nowoczesnego regionu, w: Regionalny program rozwoju 
na tle strategii UE „Europa 2020” z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie województwa 
świętokrzyskiego, Stanisław Nowak i in. (red.), Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka-Polskie 
Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa 2012, s. 155-162 [ISBN 978-83-61151 -08-1/ISBN 978-83-63223-12- 
0],
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problematyki, opieram się na badaniach własnych) 17. Problematyka miejska znalazła 

rozwinięcie w przedsięwzięciach naukowo-badawczych kontynuowanych, które stanowią 

rezultat poszukiwania związków między materialnymi (jakość przestrzeni, spójność 

przestrzenna, bezpieczeństwo itd.) i niematerialnymi (atmosfera miasta, dostępność, 

różnorodność itd.) aspektami projektowania przestrzeni miejskich oraz czynników 

definiujących dobrze zaprojektowaną przestrzeń miejską. W zgłębieniu tego tematu pomogły 

mi badania, które przeprowadziłam zarówno wśród designerów, jak i wśród studentów 

wzornictwa (School of Form w Poznaniu i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach)18. Jest to zarazem problematyka, którą rozwijam w pracy habilitacyjnej.

Piąty obszar naukowo-badawczy obejmuje tematykę designu, którą sytuuję w 

perspektywie socjologicznej. Prace mieszczące się w tym obszarze są rezultatem 

poszukiwania związków między socjologią i designem, a także próbą powołania do życia 

nowej subdyscypliny -  socjologii designu. W swoich badaniach, zrealizowanych wśród 

profesjonalnych designerów i studentów wzornictwa, poszukuję odpowiedzi na pytanie o rolę 

designu i designera w społeczeństwie19. Zarysowuję silne i dotąd niedowartościowane 

związki między designem i socjologią, ukazuję też szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju 

designu. Wyjaśniam, skąd wziął się tak spektakularny wzrost zainteresowania pojęciem 

„design” i problematyką z nim związaną. Próbuję zrozumieć fenomen tego zagadnienia. Czy 

rzeczywiście pojęcie „design” jest aż tak pojemne? Czy to zainteresowanie jest wyrazem 

wzrastającej wiedzy w zakresie designu czy raczej mody przy braku świadomości co do 

kryjących się za tym pojęciem treści? Właśnie z poszukiwania odpowiedzi na te i wiele 

innych pytań zrodziła się moja monografia Socjologia designu, która jest teoretyczno- 

empiryczną próbą analizy tej problematyki z perspektywy socjologicznej. Ponadto książka 

stanowi rezultat badań nad obecnością designu w świadomości mieszkańców Kielc i jest

17 Artur Boruch, Magdalena Piłat-Borcuch, The importance o f selected factors in smart city development. 
The student’s perspective, „International Journal of Applied Research” 2016, t. 2, nr 6, s. 604-611 [ISSN 2394- 
7500]. □
18 Magdalena Pilat-Borcuch, Tangible qualities o f good urban design, „International Journal of 
Humanities & Social Science Studies” 2015, t. 1, nr 6, s. 80-87 [ISSN 2349-6711]; Magdalena Piłat-Borcuch, 
Intangible qualities o f good urban design, „International Journal of Humanities & Social Science Studies” 2015, 
t. 2, nr 1, s. 123-133 [ISSN 2349-6711],
19 Magdalena Piłat-Borcuch, Sociology and design, „South-Asian Journal of Multidisciplinary Studies” 
2015, t. 2, nr 1, s. 1-10 [ISSN 2349-7858]; Magdalena Piłat-Borcuch, Sociology o f design. Towards new 
narrations in sociology, w: Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives, Marek S. Szczepański, Wioletta 
Tomala-Kania, Zbigniew Zagała (red.), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017 (w druku).

\WZcdt



próbą stworzenia socjologicznego portretu designerów z tym miastem związanych20. 

Rozpatrując zagadnienie designu w perspektywie socjologicznej, zwracam uwagę, że design 

sprzyja ludzkiej aktywności niemal we wszystkich obszarach. Dotyczy produktów i usług 

obecnych w codziennym doświadczeniu każdego człowieka. Jest zatem silnie wpisany w 

kontekst społeczny, ma moc poprawy jakości życia ludzkiego. Stanowi również czynnik 

wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw21. Zwracam ponadto uwagę na dokonujące się za 

sprawą designu partycypacyjnego jakościowe przeobrażania przestrzeni i tworzenie się 

podwalin do rozwoju dialogu obywatelskiego. Podkreślam, że design partycypacyjny ma za 

zadanie uwzględniać ludzką różnorodność, potrzeby osób niepełnosprawnych, starzejących 

się, należących do różnych kultur, matek z dziećmi22. Wykazuję, że związki socjologii i 

designu są ważne, a zgłębianie problematyki designu perspektywiczne. Sądzę, że badania 

socjologiczne staną się kluczowe dla rozwoju designu, zwłaszcza jeśli jego przyszłością 

stanie się odpowiedź na rzeczywiste potrzeby społeczne. Nie pomijam przy tym krytycznego 

ujęcia problematyki designu. Krytykę wiążę przede wszystkim z rozwojem społeczeństwa 

konsumpcyjnego i degradacją środowiska naturalnego, za które designerzy są 

współodpowiedzialni. Mam jednocześnie świadomość, że najnowsze trendy w projektowaniu 

ukierunkowane są na wizję zielonej gospodarki.

Praktycznym aspektem uprawianej przeze mnie socjologii jest zaangażowanie we 

współpracę ze środowiskiem lokalnym i samorządowym, z organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami, mediami. W ostatnich latach współpraca ta polegała na realizacji badań, 

przygotowywaniu raportów, opinii, stanowisk, udziale w zespołach eksperckich, 

konferencjach czy audycjach telewizyjnych i radiowych. Jako uczestnik i kierownik wielu 

projektów badawczych byłam odpowiedzialna między innymi za diagnozę problemów i 

potrzeb mieszkańców Kielc. Efektem moich badań (w których udział wzięło 662 

respondentów) jest raport stanowiący punkt wyjścia inicjatyw podejmowanych na rzecz 

usprawnienia pracy różnych podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta Kielce w 

sześciu obszarach: infrastruktura; edukacja, sport, kultura; środowisko naturalne; gospodarka

Magdalena Piłat-Borcuch, Socjologia designu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 156 [ISBN 
978-83-7556-619-2],
21 Magdalena Piłat-Borcuch, Design szansą na rozwój. W Ćmielowie czują potrzebę zmian, „Kwartalnik 
Urzędu Patentowego RP” 2013, nr 1, s. 55-56 [ISSN 2299-5536],
22 Magdalena Piłat-Borcuch, Participatory design as a way to enable the residents ’ inclusion in the design 
o f urban space, w: Metropoly a mesta. Socialne problemy a socialne patologie. Pokus o sociologicky portret, 
Marek S. Szczepański (red.), Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, Nitra 2015, s. 95-104 [ISBN 978-83-671 - 
79-3],



i rynek pracy; zdrowie publiczne; polityka społeczna i aktywność obywatelska23. Kierując 

projektem „Ćmielów+Modus Design”24 pomagałam stworzyć nowoczesny wizerunek marki 

Ćmielów oparty na współczesnym wzornictwie. Jako ekspert Świętokrzyskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowywałam strategię dla Związku25, realizowałam 

badania i opracowywałam raporty z badań26 . Ponadto jako ekspert Rady Rozwoju 

Regionalnego Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan w latach 2013- 

2016 przygotowywałam wiele opinii/stanowisk dotyczących przede wszystkim Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-202027.
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Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch, „Problemy i potrzeby mieszkańców Kielc”, raport 
zrealizowany na zlecenie Fundacji „PEStka”; Zadanie publiczne współfinansowane ze środków ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Kielce 2016.
24 Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.
25 Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch, „Strategia rozwoju Świętokrzyskiego Związku Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan na lata 2013-2020”, Kielce 2013.
26 Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch, „Znaczenie kreatywności dla rozwoju społecznego -  
przypadek województwa świętokrzyskiego”, raport zrealizowany na zlecenie Świętokrzyskiego Związku 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Kielce 2014; Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch, „Diagnoza 
kompetencji i oczekiwań studentów uczelni kieleckich wobec potencjalnych pracodawców”, raport zrealizowany 
na zlecenie Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Kielce 2015.
27 Magdalena Piłat-Borcuch, „Opinia w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy), Kielce 2014; Artur Borcuch, 
Magdalena Piłat-Borcuch, „Opinia w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka), Kielce 2014; Artur 
Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch, „Stanowisko w sprawie projektu zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, Kielce 2014; 
Magdalena Piłat-Borcuch, „Stanowisko w sprawie zwrócenia uwagi na znaczenie partnerów społeczno- 
gospodarczych, jako potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, Kielce 2014; Artur Borcuch, Magdalena Piłat-Borcuch, „Stanowisko w 
sprawie kryteriów formalnych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka), Kielce 
2014; Magdalena Piłat-Borcuch, „Opinia w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (Oś priorytetowa 6. Rozwój miast), Kielce 2015.


