Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

Książka w założeniu jest pierwszym tomem z cyklu publikacji O Polityce Społecznej w Krakowie. Wczoraj, Dziś i Jutro, mających ukazać doktrynalne podstawy polityki społecznej
w Krakowie, sylwetki przedstawicieli poszczególnych jej nurtów oraz charakterystykę krakowskich środowisk naukowych zabierających głos w sprawie polityki społecznej. Polityka
społeczna w Krakowie ma bogatą, ale – jak się wydaje – niewystarczająco zbadaną historię.
Na przełomie XIX i XX stulecia różnorodne spojrzenia na politykę społeczną tworzyły tu
interesującą mozaikę idei i działań. Różne nurty myśli społecznej: konserwatyzm, katolicka
nauka społeczna, liberalizm czy socjalizm ścierały się oraz formowały sposoby pojmowania
i rozwiązywania problemów społecznych.
W prezentowanym tomie Autorki analizują wpływ konserwatyzmu i katolickiej nauki
społecznej na rozpatrywanie kwestii społecznych. W części dotyczącej idei i recepcji katolickiej nauki społecznej przedstawiono założenia tej nauki, wynikające głównie z encykliki
Rerum novarum papieża Leona XIII, oraz jej przełożenie na konkretne działania w Krakowie na początku XX stulecia. W części poświęconej doktrynie konserwatywnej ukazano
jej podstawowe założenia ideologiczne, recepcję tych założeń w myśli krakowskich konserwatystów, charakterystykę tworzonych przez nich organizacji społeczno-politycznych
oraz poglądy na temat rozwiązywania wybranych problemów społecznych wskazywane
w pismach publicystyczno-naukowych i programach partii.
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