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RODZINA.WYMIAR SPOŁECZNO-KULTUROWY – to książka-
-podręcznik ukazująca małżeństwo i rodzinę od czasu wielkich kultur 
świata starożytnego, a zwłaszcza w cywilizacji zachodniej, tj. chrześcijań-
sko-europejskiej, zbudowanej na fundamencie filozofii greckiej, prawa 
rzymskiego i przekazu biblijnego. Autor przeprowadza oddzielne, lecz 
równoległe analizy rodziny i małżeństwa stanowiącego dla niej początek 
i podstawę. Omawiane są  instytucjonalne formy małżeństwa, ideologie 
małżeństwa i rodziny, różne struktury i formy życia rodzinnego, funkcje 
rodziny przemiany rodziny na przestrzeni dziejów. Po ukazaniu procesu 
powstawania grupy małżeńsko-rodzinnej, jej instytucjonalizacji, czyn-
ników wpływających na wzajemne przystosowanie osobowości współ-
małżonków, Autor przechodzi do opisu przeobrażeń rodziny, będących 
wynikiem procesów przemian w makrostrukturach społecznych. Książka 
przeznaczona jest nie tylko dla socjologów, psychologów, pedagogów, te-
ologów czy kulturoznawców, ale również dla każdego Czytelnika zaintere-
sowanego tą „podstawową komórką społeczeństwa”, która odzwierciedla 
jego funkcjonowanie, wpływając jednocześnie na jego kształt.

FRANCISZEK ADAMSKI – profesor socjologii: kierował w latach 
1971–1981 katedrą socjologii rodziny KUL, następnie od roku 1981 
do 2002 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim – w Instytucie Reli-
gioznawstwa (1981–1982) oraz Instytucie Pedagogiki – gdzie kierował 
Zakładem Pedagogiki Społecznej. Wykładał również w Akademii Teologii 
Katolickiej oraz Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatia-
num”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problema-
tyki socjologii rodziny, kultury i wychowania. Jest organizatorem wielu 
badań w tej dziedzinie oraz autorem kilkunastu książek. Członek kilku 
towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 
Towarzystwa Teologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Comitato 
Scientifico: Rassegna di Pedagogia. Paedagogische Umschau, Pisa-Roma.
Nakładem Wydawnictwa PETRUS ukazały się Ateizm oraz irreligia i se-
kularyzacja (2011), Człowiek: istota religijna i społeczna (2013), oraz jako 
współautor Miłość, małżeństwo, rodzina (2010), Wychowanie w rodzinie 
(2010), Socjologia religii (2011).
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