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A kötet 21 szerző 17 tanulmányát tartalmazza, meglehetősen változatos
műfajban: teoretikus írás és empirikus elemzés, „magvas” tanulmány és „könnyed”
esszé egyaránt szerepel a kínálatban, és akkor még nem esett szó a tematikai
sokféleségről. Az olvasó megtudhatja, hogy az ezredvég közeledtén milyennek
látja néhány társadalomkutató a politikai tudás általános természetét és egyegy konkrét szeletét. A könyv nem a hagyományos ideológia-kritikai szemlélet
jegyében született. A szerzők közös törekvése volt, hogy a társadalomtudomány
legizgalmasabb újításainak fényében értelmezzék a politikai ismeret és tudás
különböző formáit. Mindez egy nyelvi szimbolikus és diszkurzív értelmezési
keret alkalmazásával járt, és az írásokban olyan kifejezések társulnak a politikai
tudás szolidan tudományos fogalmához mint mítosz, szimbolizáció, dialógus,
narráció, kommunikáció, diskurzus, metafora, stílus, kontextus, szemantika.

