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ABSTRACT
American publishing house Process Century Press signed an agrement to publish a
manuscript with the working title Integrative Process: Follettian Thinking from Ontology to
Administration by Margaret Stout and Jeannine Love in cooperation with Mirosław Patalon.
The book will be issued in 2015. In the United States we can observe a growing interest in
the work of Mary Parker Follett (1868-1933). So far she was mainly known as a very
influential thinker in the field of management. Now she is more associated with public
administration and social work. With the permission from Process Century Press to undertake
and publish a Polish translation of the manuscript we present here first parts of the book
(translated by Miroslaw Patalon). Mary Follett is described here in a wider context of
American pragmatism and process philosophy of Alfred North Whitehead. Foreword to the
book was written by John B. Cobb, co-funder of the Center for Process Studies in Claremont,
California and a distinguished representative of the process philosophy and theology.
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STRESZCZENIE
Amerykańskie wydawnictwo Process Century Press podpisało umowę na wydanie
książki autorstwa Margaret Stout i Jeannine M. Love we współpracy z Mirosławem
Patalonem pod tytułem Integrative Process: Follettian Thinking from Ontology to
Administration. Publikacja ukaże się drukiem w pierwszej połowie 2015 roku. W Stanach
Zjednoczonych odnotowuje się ostatnio znaczący wzrost zainteresowania dorobkiem Mary
Parker Follett (1868-1933). Do tej pory była ona znana jako inspiratorka zmian w teorii
zarządzania, teraz uznaje się jej wpływ na organizację administracji publicznej i pracy
socjalnej w USA. Za zgodą wydawnictwa na tłumaczenie i publikację w Polsce prezentujemy
Państwu wybrane fragmenty książki. Myśl Follett osadzona zostaje tu w szerszym kontekście
amerykańskiego pragmatyzmu i filozofii procesu Alfreda Northa Whiteheada. Dla spójności
tekstu pominięto śródtytuły. Przedmowę (zaznaczoną kursywą) do całości przygotowywanej
publikacji napisał John B. Cobb, Jr. jeden z założycieli Centrum Myśli Procesualnej w
Claremont (Kalifornia) oraz najbardziej wpływowy obecnie przedstawiciel filozofii i teologii
procesu.
Słowa kluczowe: Mary Follett, integracja społeczna, filozofia procesu, administracja, praca
socjalna.
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