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Recenzja

w postgpowaniu habititacyinym pana dra Bartosza Miki

w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne

Dr Bartosz Mika jest wychowankiem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Mickiewic zaw Poznaniu. Dyplom magistra socjologii uzyskal w roku 2004, a stopieri doktora

nauk spolecznych w roku 2008. Po doktoracie, w latach 2008-2012, pracowal na stanowisku

adiunkta w Wyzszej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od2012

roku jest zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdariskiego. Od wielu

lat pan dr Mika zajmuje sig zagadnieniami spoleczno-gospodarczymi, ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem wybranych problem6w i dylemat6w wsp6lczesnego kapitalizmu. Jako gl6wne

osi4gnigcie na rzecz postgpowania habilitacyjnego zostala wskazana autorska, obszerna

monografia pt. Wlasnoi| ddbr intelehualnych. Pra'wa wlasno1ci intelektualnej w perspektywie

realizmu socjologicznego, wydana przez Instytut Wydawniczy Ksiqika i Prasa w roku 2021

(497 stron). po doktoracie Habilitant opublikowal ponadto dwie monografie autorskie: Siei

zaufania. Jak dzigki zaufaniu niehfirzy internetowi kupcy zarabiajq wigcei od konkurencji,

Europejskie Centrum Edukacyjne 2009 (ksiqzka ,,podoktorska") oraz Cyfrowi kolaboranci -
tlumacze-hobbyici w spoleczeristwie sieciowym, Wydawnictwo My Book 2013 (taksi4zka jest

rezultatem prac przygotowawczych, prowadzqcych do gl6wnego osi4gnigcia naukowego)'

ponadto do procedury habilitacyjnej zostaty zgloszone lqcznie 32 artykvlY: 21 artykul6w

opublikowanych w czasopismach w latach 2008-2022 (pomijam jeden artykul opublikowany

w roku 2008 przed doktoratem) oraz 11 artykul6w opublikowanych w pracach zbiorowych

w latach 2009-2016(pomijam artykul opublikowany w roku 2006). W recenzji odnoszg siE do

caloSciowo poj mowanego dorobku Habilitanta.
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Uwagi na temat monografti habilitacyjnej pt. Wlasnoii ddbr intelektualnych. Prawa

wlasnoSci intelektualnej w perspektywie realizmu socjologicznego

Monografig habilitacyjn4 oceniam zdecydowanie pozytywnie, chod nie bez zastrzeheit

(o kt6rych poniZej). Zasadnicrym i zarazem wybitnym atutem monografii jest moim zdaniem

interesuj4ca, autorska, socjologiczna koncepcja wlasnoSci d6br intelektualnych (,,idealnych")

jako formalnego wyrazu okreSlonych stosunk6w spolecznych. Podkre$lam autorski charakter

prezentowanego przez Habilitanta osi4gnigcia naukowego z dw6ch powod6w. Po pierwsze,

habilitacja powinna Swiadczyd o intelektualnej samodzielnoSci jej autora, a po drugie, jak

wiadomo, zuwagi na mno2enie sig publikacji zbiorowych, habilitanci i habilitantki w ostatnich

latach nie zawsze spelniaj4 tg cechg w zakresie, kt6ry nie budzilby w4tpliwoSci i pytan.

W osobie pan dra Bartosza Miki mamy absolutn4 pewno36, 2e many do czynienia, nie tylko

z obfitym i wysokiej pr6by, ale takZe calkowicie indywidualnym dorobkiem naukowym.

Autor rozwija swoj4 koncepcjg w polemice z ujgciem prawnym i ekonomicznym wlasnoSci

intelektualnej, st4d waima dla recepcji ksi4zki dra Miki bylaby jej konfrontacja

z profesjonalnym odbiorem ze strony prawnik6w i ekonomist6w. Na gruncie nauk spolecznych

zlo1ony wyw6d autora jest przekonuj4cy, cho' z uwagi na wieloparadygmatyczny charakter

socjologii, mo1e i powinien sta6 sig przedmiotem dyskusji i polemik. Gl6wne elementy

koncepcji Habilitanta s4 sformulowane w Swietnym Autoreferacie, kt6rego treSci nie ma

potrzeby tutaj odtwarzai.

podkreSli6 warto natomiast glgbokie znawstwo kontekst6w teoretycznych, kt6rymi Autor sig

posilkuje, a takke widocm4 umiejqtnoSl prowadzenia teoretycznego dyskursu' Uklad

rozdzia\6w i podrozdzial6w w poszczeg6lnych rozdzialachjest wzorcowy: Autor prowadzi

czytelnika krok po kroku przezkolejne, logicmie rozplanowane fazy swojego rozumowania'

Na uznanie zastuguj e takke to, 2e ksiqzka habilitacyjna dotyczy problematyki aktualnej

i donioslej spolecznie, stanowi4c waimy wklad w rozw6j spolecmej samowiedzy na temat

kwestii na naszych oczach ulegaj4cych przemianom, spowodowanym m'in' przez rozw6i

technologi czrly, a takze dominacjg neoliberalnego myslenia w przestrzeni publicznej' Autor

spelnia tym samym w chwalebny spos6b spoleczn4 misjq nauk spolecznych' Niezwykle

cennym atrybutem ksiazki dra Miki jest wlasnie jej polemicme ostrze' wymierzone

w neoliberalne podejscie do kwestii wlasnoSci intelektualnej. Tym samym Habilitant nie tylko

poszerza zakres spolecznej samowiedzy , lecz tak2e oferuje niezmiemie wuimy i zatazem
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kompetentny glos, kt6ry powinien wybrzmie6 w publicznej debacie. Wreszcie, tg ksi4zkg ,,sig

cryta"; mimo trudnej materii, nagromadzenia abstrakcyjnych pojed i wielow4tkowej

argumentacji Autorowi udalo sig zachowal przejrzysty, komunikatywny styl, ozdabiany od

czasu do czasu erudycyjnymi dygresjami, Swiadcz4cymi o wysokich kompetencjach

kulturowych Autora, a tak2e obrazowymi ilustracjami empirycmymi, tudzie2 retoryczrymi

ornamentami typu ,,Archimedes wizytuj4cy zderzacz hadron6w bylby r6wnie zagubiony jak

jaskiniowiec na pchlim targu" (przypis 56, s.267).

Interesuj4c4 cech4 przedlo2onej ksi4zki habilitacyjnej, jak r6wnie2 szeregu arrykul6w

Habilitanta, jest to 2e publikacje te wpisuj4 sig w pomarisk4 tradycjg socjologii marksistowskiej

Stanislawa Kozyra-Kowalskiego i Jacka Tittenbruna, dostarczaj 4c zarazem nowej, wa2nej

kontynuacji tej szkoty my5lenia. Autor odwoluje sig tak2e do prac Jaroslawa N-adosza,

marksistowskiego ftlozofa, niezwipanego wprawdzie z o6rodkiem poznaiskim, lecz

wsp6lpracuj?cego z Kozyrem-Kowalskim. Z jednej strony godne uznania sq wysilki Autora

nakierowane na podtrzymanie istnienia i dostarczenie dalszych impuls6w rozwojowych

nurtowi polskiej socjologii, kt6ry nie ciesry sig powszechn4 estym4 i popularnoSci4 we

wsp6lczesnym, polskim Srodowisku socjologicznym. Z drugiej strony zwraca uwagq brak

ustosunkowania sig przez Autora do sprawy zvtiqzk6w naukowego dorobku Kozyta-

Kowalskiego i tr adosza z problematycznymi,ewidentnie politycznymi funkcjami tego dorobku

w okresie PRL. Ponadto, jak najbardziej kompetentne nawi4zania do tego dorobku, w mojej

ocenie, nie sQ w wystarczaj4cym stopniu umieszczane w kontekicie wsp6lczesnych,

niemarksistowskich nurt6w analizy spolecznej. By6 moZe warto byloby Habilitanta zachicaf

do wigkszej otwartosci w tym wzglgdzie, w imig poszerzenia spektrum argumentacji

teoretycznej, a tak2e w imig wydobywania linii Kozyr-Kowalski-Tittenbrun z pewnej

intelektualnej niszy.

Cenne w ksiq2ce dra Miki jest ustawiczne sigganie do klasyk6w, nie tylko do Marksa, aletakhe

do Durkheima, Webera, Simmla i wielu innych ,,kanonicmych" autor6w. Warto zauwuiryi,2e

klasycy stanowili takZe ramE odniesienia dlaKozyra-Kowalskiego i Tittenbruna. Mniej uwagi

autor poSwigca umies zczeniuswojego wywodu w ramach wsp6lczesnych debat teoretycznych

w socjologii. RozwaZania na ten temat zawarte s4 gl6wnie w tozdziale dziewiqtym, kt6ry, cho6

bez w4tpienia kompetentny i przemy6lany' pozostawia jednak pewne uczucie niedosytu'

Wydaje sig, 2e wigksze obycie z szerokq paletq wsp6lczesnych nurt6w teoretycmych

w socjologii, niekoni ecznie bezposrednio odnosz4cych sig do kwestii wlasnosci, mogloby



ustrzec Autor przed stosowaniem kategoryzacji i sformulowari, kt6re wywodz4 sig ze

wspomnianej tradycji (Szczurkiewicz,Kozyr-Kowalski,Ladosz), a dzisiaj mog4 razi6 swym

upraszczaj4cym charakterem. Np. Habilitant deklaruje ,,anty-idealizm pojmowany jako

odrzucenie pogl4du jakoby idee funkcjonowaly niezaleinie od rzeczywistoSci materialnej

i miaty niematerialny charakter w dowolnym sensie tego pojgcia" (s. l6). Nasuwa sig tu pytanie,

cry ktokolwiek we wsp6lczesnej socjologii wyznaje ,,idealizm" z przestawionym sensie tego

terminu, nie m6wiqc o tym, 2e zarzut ,,idealizmu" formulowarry przez marksistowskich

socjolog6w w czasach PRL-u nie oznaczal jedynie polemicznego glosu w dyskusji naukowej.

Jak wskazuje Habilitant, preferowany przez niego ,,anty-idealizm" wynika z przyjmowanej

przez Autora perspektywy socjologicznego realizmu. Habilitant deklaruje, 2e jego ,,realizm"

wywodzi sig z realizmu proponowanego przez Tadeusza Szczurkiewicza (s. 16, a tak2e 39

i nast.), sk4din4d nauczyciela Koryra-Kowalskiego Powstaj4 tu dwie w4tpliwoSci. Po

pierwsze, chodzi o pewnego rodzaju antykwarycznoS6 koncepcji Szczurkiewicza. Zawarl on

swoje rozumienie realizmu w studium ,,Niekt6re problemy socjologii og6lnej",

opublikowanym w roku 1970 w zbiorze Studia socjologiczne, natomiast poczynione tam

ustalenia dotyczqce realizmu pochodzq Qakzaznaczasam Szczurkiewicz, Studia socjologiczne,

s. 338) z artykufu opublikowanego przezSzczurkiewiczaw roku 1935. Szczurkiewiczodr62nia

zalecany przezsiebie realizmod,,nominalizmu",,,fikcjonizmu" i ,,genetycznego modalizmu".

Warto zauwuiryt,2e sens jakiegokolwiek eksplikowanego pojgcia (w tym przypadku pojgcia

,,realizmu") zale1y od znaczenia poj96 umawanych za oporycyjne. Powstaje zatem pytanie, co

miatyby dzisiaj oznaczat kategorie ,,nominalizmu", ,,fikcjonizmu" i ,,genetycarcgo

modalizmu", a takZe do jakich nurt6w czy perspektyw socjologicznych miatyby sig odnosi6.

Po drugie, Tadeusz Szczurkiewicz jednoznacznie zaleca (uwaga!) ,,ostro2ny realizm

metodologiczny", a nie realizm ontologiczny (Studia socjologiczne, s. 365, takze s. 364).

Zkolei Habilitant zdaje sig glosi6 realizm ontologiczny.

OczywiScie Autor ma petne prawo rozwijat wyw6d dotyczqcy zalolen ontologicmych

i epistemologicmych tak, jak uwa2a. Co wigcej, w og6lnej kwestii ontologii irycia spolecznego

Habilitant zdaje sig postgpowai za trafnym moim zdaniem stanowiskiem Szczurkiewicza'

zgodnie z kt6rym badacze spolecmi nie powinni uprawia6 empirycznej socjologii bez

objaSnienia, jak sami Zycie spole cznerozumiejq.Rzeczwtymjednak,hedociekaniaHabilitanta

w dziedzinie ontologiczno-epistemologicznej nie sq nadmierne wyrafinowane i w swych

ostrych dychotomiach, jednoznacznych preferencjach i odrzuceniach, przypominajq niekiedy



,,post-leninowski" styl socjologii marksistowskiej sprzed lat. Szkoda byloby, gdyby ta nieco

zamierzc,hla retoryka mogla oslabid perswazyjn4 moc merytorycznie niezwykle cennego

stanowiska Habilitanta. Podkre5lii bowiem trzeba, ze ksiq2ka w caloSci, azwlaszcza kapitalna

druga jej czgS6, w szczeg6lnoSci kluczowe dla prezentacji autorskiej koncepcji Habilitanta

rozdzialy sz6sty (,,WlasnoS6 intelektualna jako renta z d6br idealnych), si6dmy

(,,Podporz4dkowanie wiedzy kapitalowi") oraz 6smy (,,Wiedza, Wladza i Wlasno56"),

dostarczaj4 narzgdzi niezbgdnych do glgbszego rozumienia wsp6lczesnych proces6w

spolecmo-ekonomicznych, a tak2e merytorycznych argument6w na rzecz jakhe potrzebnego

w Polsce, poglgbionego sporu o liberalizm i neoliberalizm.

Zyczyt naleZaloby Autorowi, by powiodlo sig mu szersze udostgpnienie jego stanowiska

w skali migdzynarodowej. Tam jednak dyskusja nad neoliberalizmem toczy sig od lat na

pelnych obrotach. Wydaje sig, 2e uczestnictwo w tej dyskusji wymagaloby szerszego

uwzglgdnienia Swiatowej literatury przedmiotu, m.in. tej, kt6ra odnosi sig do mviqzk6w wiedzy

i niewiedzy z organizacjq zycia spoleczno-ekonomicznego, a tak2e mviqzk6w wiedzy

i niewiedzy z relacjami wladry (np. wielkim nieobecnym jest w ksiqzce Habilitanta koncepcja

rz4domy5lnoSci p6znego Foucaulta i jego kontynuator6w, kt6ra powstala m.in. w intencji

pr zekl o czeni a persp ekty wy marksi stowski ej ).

Poziom edytorski ksi4zki jest wysoki. Mimo to odnaleZ6 w niej moimatu i 6wdzie parg usterek,

flp. ,,2 ich prominencj4" (zamiast ,,zich proweniencjQ"), s.73; czy w niezanierzony spos6b

zabav'ny ,,fundament ontologicmo-epidemiologiczny" (zarniast ,,fundament ontologiczno-

epistemolo giczny"), s. 7 2.

I jeszczejedna kwestia, kt6rq chcialbym nakreSli6 poruszajqc sig od konkretu do og6lu. Ot62

wqtpliwo3ci moae budzi6 zdecydowanie selektywny charakter uwag na temat kilkakrotnie

z uznarriem przywolywanego przez Autora stanowiska radzieckiego teoretyka prawa,

Jewgienija Paszukanisa. Nie potrafig oceni6, czy faktycznie, jak twierdzi Autor w sk4din4d

Swietnie napisanym i niezwykle pouczaj4cym rozdziale drugim, pt. ,,Donacyjna teoria

wlasnoSci", Paszukanis jest ,pznany dzi| za klasyka ekonomicznej analizy prawnej" (s. 80).

Jednak przedstawiajqc radykalny poglqd Paszukanisa na wt6rnoS6 prawa wobec stosunk6w

wlasno5ciolvych warto bytoby chyba wskazad na wzr2ny z socjologicznego punktu widzenia

kontekst powstania i funkcjonowania tej koncepcji. Leszek Kolakowski okreSla gl6wne dzielo

Paszukanisa jako ,,charakterystyczny produkt rewolucyjnej ideologii sowieckiej tego okresu



[chodzi o przelom lat 2Otych i 30tych]". Dalej Kolakowski zauwain, co nastgpuje: ,,Paszukanis

twierdzil, 2e nie tylko poszczeg6lne, zmieniaj4ce sig systemy norrn prawnych, ale sama forma

prawa, to jest zjawisko prawa w caloSci, jest wytworem fetyszystycmego charakteru stosunk6w

spolecmych i nalezy dlatego, w swojej rozwinigtej postaci, do historycmych przejaw6w epoki

produkcji towarowej. Prawo powstalo jako instrument regulacji wymiany towarowej

i rozciqgnglo sig nastgpnie na inne sfery stosunk6w migdzyludzkich" (Kolakowski, Gl6wne

nurty marksizmu, tom 3, s. 57). PrzydatnoSd tego stanowiska dla 6wczesnych praktyk

dyskredytowania idei paristwa prawnego jako ,,burZuazjnej" iluzji byla oczywista.

OkolicznoSci te z pewnoSci4 nie maj4 wptywu na wyw6d Habilitanta, o ile traktujemy

sformulowanq przez Paszukanisa koncepcjg prawa jako ideg oderwan4 od rzecrywistoSci.

Klopot polega jednak na tym, 2e Habilitant przekonuje nas (moim zdaniem jak najbardziej

slusmie) do tego, by rozpatrywad idee, azatem takZe idee prawne - wszelkie idee prawne, nie

tylko liberalne i neoliberalne wyobraZenia o prawie - w ich spolecmym kontekScie.t Skrajny

casus Paszukanisa mohe pom6c w dostrzeZeniu szerszej kwestii, do kt6rej poSrednio

nawiqzywaly niekt6re z moich wcze6niejszych uwag.

Chodzi mi o zaproponowane przez Karla Mannheima ,,og6lne ujgcie totalnego pojgcia

ideologii". Zdaniem klasyka socjologii wiedry,uirytecmejest nie tylko ,,totalne" pojmowanie

ideologii (za zatem traktowanie ideologii jako wszechogarniaj4cego Swiatopogl4du, a nie jako

wybranych, uznanych za stronnicze tez), lecz takhe w tym sensie ,,og6lne" pojmowanie

ideologii, 2e ideologicmo56 i historycznoSd dostrzega sig nie tylko w stanowisku oponent6w,

ale takie w stanowisku wlasnym. Z punktu widzenia dyskusji nad omawian4 tu ksiqzk4

habilitacyjn4 istotnym i wartym przypomnienia aspektem owego Mannheimowskiego

zaleceniajest to, 2e bylo ono elementem sporu Mannheima z perspektyw4 marksistowsk4.

Zalecane przez Mannheima ,,og6lne ujgcie totalnego pojgcia ideologii" m6wi bowiem, 2e

,,ludzkie mySlenie jest ideologiczne we wszystkich partiach i epokach. Nie ma niemal

stanowiska w mySleniu - i marksistowskie nie stanowi tu wyj4tku - kt6re nie przeksztalcaloby

sig historycznie i o kt6rym nie mo2na by wykaza6, 2e i ono r6zricuje sig spolecmie we

wsp6lczesnoSci" (Mannheim, Ideologia i utopia, s. 111). Formuluj4c w uproszczeniu kwestig

wyruon4 przez Mannheima w intelektualnie wyrafinowany spos6b: zawsze waine jest nie

1 Dla pelnego obrazu mo2na byloby dodad i to, 2e ron)muj4c konsekwentnie Paszukanis (na swoj4 zgubq)

zakwestionowal koncepcjg prawa proletariackiego w warunkach spoleczefstwa komunistycmego, czym narazil

sig staf inowskim wladzom. W rezultacie zostal uanany zawroga narodu i skazany na 6mierC.



tylko to, co sig glosi, ale takhe z jakiego punktu widzenia i przeciw jakim stanowiskom sig to

cryni. Odnoszg wra2enie, 2e analizy zawarte w ksiqzce dra Miki zyskatyby na wigkszej dozie

autorefleksji ukierunkowanej r&, by6 moZe niezamierzone, spoleczne i polityczne

uwarunkowania i funkcje wlasnego stanowiska.

Uwagi na temat pozostalych osiqgnig6 naukowo-badawcrych

CaloSciowo rozpatrywany dorobek Habilitanta jest imponuj4cy. Procz wytworzenia

samodzielnej, autorskiej ksi4zki, kt6ra w mojej ocenie wystarczylaby, by w procedurze

habilitacyjnej uzyska6 pozytylvn? oceng dorobku naukowego, pffi dr Mika wykazal sig

prawdziw4 pasjq poznawczq i ponadstandardow4 pracowitoSciq publikuj4c w czasie ,opo

doktoracie" jeszcze dwie ksiq?ki oraz rzadko spotykan4 liczbg artykul6w (lqcznie trrydzie1ci

dwa). Te wla6nie ,,pozostale osi4gnigcia naukowo-badawcze" om6wig skr6towo.

Obydwie wyzej wspomniane, ,dodatkowe" ksiil2ki maj4, podobnie jak gl6wna ksi4zka

habilitacyjna, autorski charakter. Pierwsza z nich (Siet zaufania ...., 2009) oparta jest na

rozprawie doktorskiej i z tego powodu wlaSciwie nie zalicza sig do dorobku habilitacyjnego.

Druga ksi4zka (Cyfrowi kolaboranci - tlumacze-hobbyici w spoleczeristwie sieciowym,2013)

ju2 do dorobku habilitacyjnego jak najbardziej naleiry. Przedstawione tam analizy utorowaty

drogg do gl6wnej ksi4zki habilitacyjnej, lecz material tam przedstawiony, chod zartxzony

w kontekstach teoretycznych, podany zostal w trybie dobrze pojmowanej aktywnoSci

popularyzatorskiej. Na tym przykladzie Autor pokazuje, 2e o zlolonych zjawiskach potrafi

m6wii w przystgpny i obrazowy spos6b. Warto podkreSlid zalety rzadko spotykanych, niejako

podw6jnych kompetencji Autora w dziedzinie komunikacji naukowej: w gl6wnej ksiq:2ce

habilitacyjnej dominuje sprofesjonalizowany dyskurs akademicki, w ksiqzce Cyfrowi

kolaboranci dochodzi do glosu dyskurs populamo-naukowy.

ponadto do dorobku habilitacyjnego zalicza sig wsp6hedagowanie monografii zbiorowej

spoleczeristwo sieciowe: pomigdzy wolnoiciq i zniewoleniem (2012).

Spo5r6d 2l aftykul6w opublikowanych w czasopismach, osiemna$cie to teksty autorskie,

w pozostalych trzech artykulach Habilitant jest wsp6lautorem. Odnotowa6 warto, 2e owe trzy

artykuly (Wielolvyterialna oceno projehdw benvarunkowego dochodu podstat'vowego

i gwarantowanego zatrudnienia,20lT; Incarceration of Poverty as an (Jnforeseen Result of the



Play of Interests,2019; oraz Socjolog czy socjolo2ka ...,2020) mieszczq sig poza gl6wnym

nurtem zainteresowai naukowych Habilitanta, podobnie jak cztery spoSr6d osiemnastu tekst6w

autorskich (Dochdd podstowowy i jego konseh,vencje dla iwiata pracy,2012; Ruchliwoi|

spoleczna wielkoprzemyslowej klasy robotniczej,2015; Odwaga cywilna,2015; oraz Teoria

lcrytyczna Thorsteina Veblena, 2017), co Swiadczy6 moZe o poszerzaniu spektrum wlasnych

kompetencji naukowych.

Podobnie rzeczsig ma z artykulami publikowanymi w monografiach zbiorowych: tu Habilitant

jest wsp6lautorem jednego artykulu (Wybrane problemy socjologii pracy a plet badaczy,

2020), pozostale l0 artykul6w ma charakter autorski, spoSr6d kt6rych siedem mieSci sig

w gl6wnym obszarze zainteresowari naukowych Habilitanta.

W dostarczonych materialach nie znalazla sig ksi4zkazapowiadanaw Autoreferacie (strona 9),

pt. Nestorki i nestorzy polskiej socjologii pracy. Wybrane problemy, kt6ra ukazala sig ju2

w roku 2022. W tym przypadku Habilitant jest takZe wsp6lautorem. Odnotowa6 warto, ze

zestawienie trzechporycji z dorobku Habilitanta (artykul Socjolog czy sociolozkn ...,2020;

artykut,,Wybrane problemy socjologii pracy a plei badacry",2020; ksiqzka Nestorki i nestorzy

polskiej socjologii pracy,2022- w kazdym ztychpublikacji Habilitant jest wsp6lautorem, co

jest rezultatem wsp6lpracy w ramach projekt6w badawczych) pokazuje poboczny nurt jego

zainteresow ahbadawcrych, kt6ry, za Autoreferatem, moima okre6li6 j ak o zagadnienia ,,historii

socjologii pisanej z perspektywy genderowej" (,4utoreferat, s.8).

Rozpatruj4c dorobek Habilitanta w bardziej generalizuj4cy spos6b trzebapowiedzie6 ,2e calo36

jego publikacji dotyczy tak czy inaczej pojmowanej problematyki spoleczno-gospodarczej,

w ramach kt6rej wyrainie krystalizuje sig nurt analiz odnosz4cych sig do przemian

wsp6lczesnego kapitaliztttu, ze szczegolnym uwzglgdnieniem dylemat6w dotycz1cych kwestii

wlasnoSci intelektualnej.

Poni2ej ustosunkowujg sig punktowo do wybranych artykul6w:

- 2011, Spoleczno-ekonomiczna funkcja zbiorowoici uczestnik6w internetowych projehdw

masowej wspdlpracy - interesuj4ca pr6ba zastosowania klasycznych kategorii Schumpetera

w polemicznym odniesieniu do koncepcji Floridy, sk4din4d ciesz4cej sig do tej pory

merytory cznie nieuzasadnion4 popularnoSciq;



- 2012, Korzyit z Marl<sa w debacie na temat obiektdw wlasnoflci intelehualnej, atakhe 2014,

Doch6d podstawowy i jego konsela,vencje dla iwiata prqcy - migdzy innymi w tych tekstach

Autor dowodnie pokazuje analityczn4 uirytecznofii perspektywy marksistowskiej, wbrew

dominuj4cemu w rodzimym Srodowisku socjologicznym sceptycyzmowi w tym wzglgdzie;

- 2014, Teoria klas a spoleczefistwo ryzyka - sporo interesuj4cych uwag na temat miejsca

struktury klasowej w koncepcji spoleczeristwa ryzyka odnale26 mo2na w zbiorze The Risk

Society and Beyond_Critical Issues for Social Theory, red Adam, Beck i Van Loon, 2000; ich

uwzglgdnienie mogloby wzbogacii wyw6d autora;

- 2014, Wieloflt i praca niematerialna - w tym tek6cie wyramie zaznacza sig sygnalizowarry

uprzednio brak odniesieri do koncepcji p6inego Foucaulta, przecie? zar6wno Lazzarcto, jak

i Negri/Hardt zbudowali swoje koncepcje w dyskusji z Foucaultem;

- 2016, Ekonomia uwagi gospodarczy fundament spoleczertstua informacyjnego widziany

oczami sceptyka - brak odniesieri do wazrych w tym kontekScie problemowym prac Bemarda

Stieglera.

Doceni{ trzeba starania Habilitanta o umigdzynarodowienie swojego dorobku. W jgzyku

angielskim Habilitant opublikowal piE6 artykul6w w czasopismach i dwa artykuty

w monografiach zbiorolvych. Pod tym k4tem istotne sq przede wszystkim ttry attykuNy

anglojgzyc zne za 70 punkt6w kazdy (wedtug wykazu punktacji z grudnia 2019 roku):

- 2019, Transgressing between consumption and production. Materialistic outlook on the

digital labor of prosumers (czasopismo "Capital and Class");

- 2020, Digitat "putting-out system" - an old new method of work in platform economy

(czasopismo "Polish Sociological Review");

- 2021, The Dialectic of Knowledge: A Contribution to the Theory of Knowledge in Advanced

C apital ism (czasopismo "Rethinking Marxism").

Przewaga publikacji w jgzyku polskim nie jest w mojej ocenie czyms zdroimym. Cen4 jest

niew4tpliwie wzglgdnie niski wsp6lczynnik Hirscha (4). Jednak zarniast ptzede wszystkim

ubiega6 sig o wysokopunktowane publikacje w migdrynarodowych czasopismach, Habilitant

skupia sig na pracy na rzecz samowiedzy polskiego spoleczeristwa i na rzecz rozwoju polskiej

mySli spolecznej.

Na umanie zasluguje ponadto intensywna aktywnoS6 konferencyjna Habilitanta: pigtnaScie

referat6w na konferencjach og6lnopolskich (pomijam podanq w zestawieniu, jedn4 konferencjg



sprzed doktoratu) oraz pigtnaScie referat6w w jgzyku angielskim na konferencjach

migdzynarodowych. Dobrze to Swiadczy o Habilitancie, 2e anguluje sig tak wydatnie

w dzialalno36, kt6ra wprawdzie nie przysparzamupunkt6w, leczprzycrynia sig pielggnowania

i rozwoju iry cia akademickiego.

Uwagi na temat dzialalno5ci dydaktycznej, organizacyjnej oraz popularyzujqcej naukg

Zaslugi Habilitanta na tych polach, udokumentowane szczeg6lowo w przedstawionych

materialach,budzq respekt. Dr Mika ma bogate doSwiadczenie dydaktyczne. Nie spoczywa

w tej dziedzinie na laurach, lecz inicjuje nowe formy i obszary pracy dydaktycznej. Udziela sig

orgarizacyjnie w skali uczelni, ponadto ma na koncie wsp6lorganizacjg szeregu konferencji

naukowych oraz uczestnictwo w projektach badawczych. Wykraczaj4c poza mury uczelni

angaZowal sig we wsp6lprac9 z sektorem gospodarczym, a tak2e wypowiadal sig w ramach

seminari6w i spotkan pozaakademickich.

Podsumowanie

Odnosz4c sig do kluczowej kwestii wkladu Habilitanta do wiedzy naukowej zauwairy| warto,

2e (m6wi4c w uproszczeniu) wklad ten wypracowa6 moimana dwa sposoby: klad4c nacisk na

wytworzenie wlasnej koncepcji teoretycznej (lub prowadz4c wlasne badania empiryczne) albo

poprzez koncentracjg na syntezie dotychczasowych analiz. W moim przekonaniu dorobek

publikacyjny pana dra Miki miesci sig w obu nurtach, zwyrainqprzewagqpierwszego znich.

Dorobek ten, imponuj4cy objgtoSciowo, oceniam jako wartoSciowy i poszerzaj4cy wiedzg

w dyscyplinie ,,nauki socjologiczf,ie". Zgloszone powy2ej merytoryczne uwagi k'rytyczne

traktujg jako zaproszenie do dyskusji akademickiej z wybitnym pracownikiem naukowym.

Pan dr Bartosz Mika spelnia takae pozostale wymogi okreSlone przezministerialne regulacje.

W zwiqzku z tym, 2e moja lqcma ocena licmych, zgodnie z regulacjami prawnymi

podlegajqcych procedurze habilitacyjnej wymiar6w dzialalnoSci pana dr Bartosza Miki jest

wigcej ni| pozatywna, opowiadam sig zdecydowanie za nadaniem mu stopnia doktora

habilitowanego.
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