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Przedmowa do wydania polskiego  
 
W latach 2005/2006 w Sekcji Analiz 
Demograficznych (SAD) Komitetu Nauk 
Demograficznych PAN (KND PAN) 
podjęto inicjatywę przetłumaczenia na 
język polski słownika autorstwa profeso-
ra Rolanda Pressat „The Dictionary of 
Demography” wydanego przez profesora  
Christophera  Wilsona opublikowanego 
przez Basil Blackwell Ltd w 1985 roku. 
Pierwsza wersja słownika Rolanda 
Pressat była opublikowana po francusku 
„Dictionnaire de Démographie”  w roku 
1979 przez Presses Universitaires de 
France, Paris (1979). Wydanie angielskie 
z roku 1985  zostało rozbudowane i do-
stosowane przez  Christophera Wilsona, 
z dodaniem nowych pojęć z zespołem 
około trzydziestu autorów z różnych 
krajów.  
Całość tekstu została podzielona pomię-
dzy członków SAD i osoby współpracu-
jące z SAD KND, które dobrowolnie 
wyraziły chęć do podjęcia się tej pracy. 
Osoby biorące udział w pierwszej wersji 
tłumaczenia tekstu pochodziły z różnych 
ośrodków naukowych: Krakowa (Ewa 
Soja, Marcin Stonawski), Łodzi (Milena 
Lange, Dorota Kałuża, Piotr Szukalski), 
Poznania (Alicja Jajko-Siwy, Małgorzata 
Szczyt, Krzysztof Szwarc), Szczecina 
(Piotr Obidziński), Rzeszowa (Tomasz 
Słodziński), Nowego Sącza (Aleksander 
Suseł) i Warszawy (Urszula Gach, Mar-
tyna Kawińska, Monika Mynarska, Aneta 
Ptak-Chmielewska, Dorota Stala, Kamil 
Sienkiewicz)  Pierwsze wersje tłumaczeń 
powstały w latach 2006/2007 potem 
trwała korespondencja związana z uzy-
skaniem pozwolenia na opublikowanie 
wersji polskiej słownika. Przy dużej po-
mocy Ks. dr Artura Wysockiego z Uni-

Foreword to the Polish translation  
 
In 2005 and 2006 the Demographic 
Analysis Section (Sekcja Analiz Demo-
graficznych – SAD) of The Demographic 
Committee of The Polish Academy of 
Science (Komitet Nauk Demo-
graficznych PAN – KND PAN) started 
the project of translating into Polish “The 
Dictionary of Demography”, edited by 
Christopher Wilson and published by 
Basil Blackwell Ltd. in 1985. The origi-
nal version of the dictionary, created by 
Roland Pressat, was published in French 
under the title Dictionnaire de Démogra-
phie by Presses Universitaires de France, 
Paris (1979). The English edition has 
been expanded and adapted by Christo-
pher Wilson, with the addition of new 
entries from a team of some thirty inter-
national contributors.   
The text of the publication was divided 
among the members of SAD and people 
cooperating with SAD KND, who volun-
teered for the translating task. People 
who participated in preparing the first 
version of the translation came from var-
ious academic centres: Cracow (Ewa 
Soja, Marcin Stonawski), Łódź (Milena 
Lange, Dorota Kałuża, Piotr Szukalski), 
Poznań (Alicja Jajko-Siwy, Małgorzata 
Szczyt, Krzysztof Szwarc), Szczecin 
(Piotr Obidziński), Rzeszów (Tomasz 
Słodziński), Nowy Sącz (Aleksander 
Suseł) and Warsaw (Urszula Gach, 
Martyna Kawińska, Monika Mynarska, 
Aneta Ptak-Chmielewska, Dorota Stala, 
Kamil Sienkiewicz). The preliminary 
translations were created in 2006 and 
2007, and after the first texts were done, 
we began the process of obtaining the 
permission to publish the Polish version 
of the dictionary. We managed to sign an 
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wersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie udało się podpisać 
umowę pomiędzy Oficyną Wydawniczą 
Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie a wydawnictwem Presses Universita-
ites de France, Paris (PUF) we  Francji. 
Ze względu na historię powstawania  
słownika, którą Czytelnik znajdzie w 
przedmowach do publikacji, uzyskaliśmy 
również zgodę na przetłumaczenie i opu-
blikowanie w wersji polskiej słownika od 
profesora Christophera Wilsona (State-
ment on the origin and intellectual pro-
perty rights with regard to the Dictionary 
of Demography, 28th May , 2014). Dzię-
ki wsparciu władz dziekańskich Kole-
gium Analiz Ekonomicznych i władz 
rektorskich Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie  przyznano nam rektorski 
grant wydawniczy w czerwcu  2012 r.  na 
uiszczenie opłaty licencyjnej i druk 
słownika. W międzyczasie zmieniły się 
władze KND PAN oraz przestała istnieć 
przy KND PAN Sekcja Analiz Demogra-
ficznych KND PAN (sekcja funkcjono-
wała w latach 1999 – 2011)  stąd pracami 
związanymi z ukończeniem i opubliko-
waniem zajęły się niżej podpisane osoby. 
Na dokończenie wersji polskiej i jej zło-
żenie do druku poświęciliśmy bardzo 
dużo swojego prywatnego czasu, ale 
intencją naszą było dokończenie podjęte-
go dzieła, w nadziei, że nasza praca nie 
pójdzie na marne. Tekst jako całość prze-
szedł kilkanaście korekt i był konsulto-
wany z kilkoma  osobami ze środowiska, 
które nam w tym pomagały. Całość tek-
stu od strony językowej weryfikowała 
pani Joanna Berger, której uprawnienia 
zostały przesłane do wydawnictwa PUF 
w ramach zawartej umowy. Zdajemy 
sobie sprawę, że oryginalne wersje słow-
nika powstawały kilka ładnych lat temu i 

agreement between the Warsaw Scholl of 
Economics Publishing House and Presses 
Universitaites de France, Paris (PUF) in 
France – this endeavour would not be 
possible without the immense help pro-
vided by Rev. Artur Wysocki, Ph.D., 
from the Cardinal Stefan Wyszyński 
University in Warsaw. Because of the 
complicated history of the dictionary, 
which the reader may find in the fore-
word to the English edition, we needed 
also to obtain a permission to publish the 
Polish version of the dictionary from 
prof. Christopher Wilson (Statement on 
the origin and intellectual property rights 
with regard to the Dictionary of Demog-
raphy, 28th May, 2014). Thanks to the 
help provided by the dean’s authority of 
the Collegium of Economic Analyses and 
the vice-rector’s authorities of the War-
saw School of Economics in 2012 we 
received a rector’s grant for the license 
fee and the printing of the dictionary. In 
the meantime, the authorities of the KND 
PAN changed and the Demographic 
Analysis Section of the KND PAN 
ceased to exist (the section existed from 
1999 until 2011). Therefore all the effort 
related to the preparation and publication 
of the dictionary was continued by the 
undersigned. We devoted a great amount 
of our personal time to finishing the final 
version of the dictionary and preparing it 
for print, which we did with the intention 
to bring the work to its completion, hop-
ing that our effort will not be in vain. The 
entirety of the text went through several 
stages of approval and correction, and 
was consulted with various members of 
the academic circles. The text was veri-
fied linguistically by Joanna Berger, 
whose credentials were sent to the PUF 
publishing house as a part of the agree-
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współcześnie terminologia w zakresie 
studiów i analiz demograficznych uległa 
poszerzeniu. Starałyśmy się oddać w 
miarę wiernie na język polski to, co skła-
da się na zawartość słownika opubliko-
wanego w wersji angielskiej przez Basil 
Blackwell Ltd w roku 1985. 
Serdeczne podziękowania składamy na 
ręce: wymienionych wcześniej osób bio-
rących udział w pierwszej wersji tłuma-
czenia tekstu słownika oraz, Aleksandry 
Pernin i Marii Vlachou z Presses Univer-
staires de France oraz Christophera Wil-
sona z Nuffield College  Oxford, za po-
moc w ukończeniu podjętego przez nas 
projektu. 
 
Warszawa, grudzień 2014 
Ewa Frątczak  i Aneta Ptak Chmielewska    

ment. We are aware that the original 
versions of the dictionary were created 
quite a few years ago and the contempo-
rary terminology regarding the demo-
graphic analysis and research has greatly 
expanded. We attempted to translate into 
Polish all the content included in the 
English version published by Basil 
Blackwell Ltd. in 1985.   
We would like to express our deepest 
gratitude to people mentioned above, 
who participated in preparing the first 
version of the Polish translation, and 
Alexandra Pernin and Maria Vlachou, 
Presses Universtaires de France and 
Christopher Wilson, Nuffield College 
Oxford, for helping us complete this 
project.  
 
Warsaw, December 2014       
Ewa Frątczak &Aneta Ptak Chmielewska    
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Przedmowa do wersji angielskiej 
 
Wiele osób przyczyniło się do powsta-
nia tego słownika, wszystkim im 
chciałbym serdecznie podziękować. 
Szczególne miejsce należy się Rolan-
dowi Pressat, którego hasła, stworzone 
pierwotnie dla francuskiej wersji słow-
nika, stały się podstawą tej książki i 
inspiracją dla całej mojej pracy. Jestem 
również wdzięczny innym autorom za 
to, że w natłoku swoich własnych zajęć 
znaleźli czas na stworzenie tak zwię-
złych, a jednocześnie pełnych treści 
haseł.  
Chciałbym równiez zaznaczyć wkład 
trzech osób pracujących w wydawnic-
twie Blackwell. John Davey był pomy-
słodawca tego projektu, a jego entu-
zjazm sprawił, że stworzenie tego słow-
nika stało się możliwe, mimo wielu 
opóźnień z mojej strony. Janet Godden 
poświęciła wiele pracy, czasu i uwagi 
na redakcję tekstu, a Ray Addicott z 
wielkim profesjonalizmem zorganizo-
wał techniczne apekty produkcji tej 
publikacji.  
Stella Wilks nie tylko przepisała na 
maszynie większość tekstu, pełniła też 
role dodatkowego redaktora – swoistej 
siatki bezpieczeństwa, która wyłapywa-
łą wcześniej niezauważone błędy styli-
styczne czy gramatyczne. Doreen Castle 
z Population Investigation Committee 
udostępniła nam sprzęt komputerowy, 
na którym mogliśmy wpisywać nasz 
tekst. Przygotowanie materiału odbyło 
się głównie w London School of Eco-
nomics, ale jego finalizacja miała miej-
sce w sprzyjających warunkach Office 
of Population Research w Princeton. 

Preface  
 
A great many people have made contri-
butions to this dictionary; they all re-
ceive my thanks. Pride of place must be 
given to Roland Pressat whose entries, 
written originally for the French dic-
tionary, form the core of this book and 
the inspiration for the entire work. I am 
also grateful to the other contributors 
for finding time in their hectic schedules 
to write such concise and erudite en-
tries.  
I would also like to note the contribu-
tions made by three people at Black-
well. John Davey was the initiator of 
this project and his enthusiasm for it 
saw it through several missed deadlines 
on my part. Janet Godden gave much 
care and thought to editing the text, and 
Ray Addicott, organised the technical 
aspects of the work's production with 
great facility.  
Stella Wilks not only typed most of the 
text, she acted as an extra editor, a sort 
of unofficial long-stop catching previ-
ously unnoticed slips in grammar or 
style. Doreen Castle of the Population 
Investigation Committee made available 
micro-computer facilities for the input 
of the text. The preparation of material 
was mainly undertaken at the London 
School of Economics, but was complet-
ed in the highly congenial environment 
of the Office of Population Research in 
Princeton. My debt to both institutions 
is great. 
Finally I have one personal comment. 
Whatever help the dictionary may prove 
to be in informing or assisting others, 
there is already one person who has 
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Mam wielki dług wdzięczności wobec 
obu tych instytucji.  
Na końcu chciałbym poczynić jedną 
prywatną uwagę. Jakkolwiek pomocny 
okaże się ten słownik w uzupełnianiu 
wiedzy i ułatwianiu pracy innych, jest 
jedna osoba, której już niezmiernie się 
on przysłużył – tą osobą jestem ja sam. 
Jego stowrzenie wymagało ode mnie 
zapoznania się ogromną ilością materia-
łów dotyczących wszystkich tematów, 
którymi zajmuje się demografia; była to 
doskonała okazja do zdobycia szerokiej 
wiedzy w dziedzinie, której w innym 
wypadku bym nie poznał. Za ten fakt 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w jego tworzeniu.  
 
Christopher Wilson  
May 1985 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gained immensely from it – I myself. 
Editing it has required me to read wide-
ly on the entire range of subjects em-
braced by demography; an excellent 
general education in the discipline and 
one which I would otherwise have 
missed. For this, my sincerest thanks to 
all the others involved in its creation. 
 
Christopher Wilson  
May 1985 
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Uwaga Rolanda Pressata do wersji 
angielskiej słownika 
 
Poniższa praca bierze swój początek od 
projektu przetłumaczenia francuskiego 
wydania mojego Słownika Demogra-
ficznego. Czytelnik, który porówna obie 
wersje, zauważy różnice pomiędzy filo-
zofią redakcyjną przyświecającą każdej 
z nich. W wersji francuskiej starałem się 
przede wszystkim poprawić język spe-
cjalistyczny, wprowadzając do niego 
oczekiwaną przez mnie dokładność, 
mając na uwadze brak precyzji samego 
tematu – większa jego część składa się 
przecież z terminów specjalistycznych. 
Konsekwencją przyjętego podejścia 
było pewne ograniczenie aspektu ency-
klopedycznego publikacji. Moim celem 
było wybranie tylko tych haseł, co do 
których miałem największą pewność, 
zarówno pod względem językowym jak 
i metodologicznym. Chris Wilson, który 
opracował angielską wersję słownika, 
wyszedł z innego, lecz równie słuszne-
go założenia. Nie jest to jedynie kwestia 
różnic osobowości, ale również jego 
odczuć na temat potrzeb czytelników 
anglojęzycznych. Z odrobiną żalu zau-
ważam jednak pewną swobodę w podej-
ściu do terminologii, co jest zapewne 
odzwierciedleniem natury anglo-
amerykańskiej demografii, która jest 
znacznie bardziej liberalna niż jej fran-
cuka odpowiedniczka. Czytelnik fran-
cuski zauważy również, że znaczna 
część tego wydania poświęcona jest 
technikom bardziej pasującym do bry-
tyjskich lub trans-atlantyckich, a nie nie 
francuskich, metod. Reasumując, różni-
ce pomiędzy demografią francuską a 
brytyjską, które zostaną zauważone 
przez część czytelników, znajdują od-

Note  
 
The work under consideration derives 
from the project to translate the French 
edition of my Demographic Dictionary. 
The reader who compares the two ver-
sions will see the extent of the differ-
ence in editorial spirit between the two. 
In the French version I tried above all to 
fix the language with the desired preci-
sion, given the woolliness of the sub-
ject. After all, a great part of it consists 
of technical terms. As a consequence of 
this point of view the encyclopaedic 
aspect was a little reduced. Ultimately, 
my objective was to select only the most 
assured entries, from the point of view 
of vocabulary and method. Chris Wil-
son, who has made a fine job of the 
English adaptation, wisely holds a dif-
ferent view. And this is not simply a 
matter of different personalities, but of 
his feel for the requirements of the Eng-
lish-speaking reader. It is with a certain 
regret that I note, however, a certain 
looseness in the terminology which is 
likely to be a reflection of the nature of 
the Anglo-American demography, 
which is manifestly more liberal than its 
French counterpart. The French reader 
would notice, too, that a significant 
portion of the present work is devoted to 
techniques more fitting to British or 
trans-Atlantic, than to French-speaking 
methods. In short, the distinction which 
some people are prone to make between 
French and British demographic prac-
tices is evident in a reading of the two 
versions. This frank adaptation of the 
dictionary to the expectations of its in-
tended readers is undoubtedly necessary 
from this point of view and I do not 
resent the liberties taken with my ver-
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zwierciedlenie w tej książce. Z tego 
punktu widzenia szczera adaptacja 
słownika do oczekiwań przyszłych czy-
telników jest niezbędna. Nie jestem 
przeciwnikiem zmian, którym poddano 
moją wersję, a które wraz z szerszym 
podejściem encyklopedycznym i źró-
dłami bibliograficznymi mogą stać się 
przyczyną sukcesu tej publikacji wśród 
zainteresowanych czytelników.  
 
Roland Pressat 
Luty 1985 
 

sion, which along with broader ency-
clopaedic treatments and bibliographical 
references, may be seen as a token of 
the work's greater success with an inter-
ested public. 
 
Roland Pressat  
February 1985 
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Wstęp redaktora  
(do wersji angielskiej)  
 
Język specjalistyczny właściwy danej 
dziedzinie akademickiej dostarcza jej 
praktykom wygodnego zbioru wyrażeń i 
terminów, którego mogą używać w celu 
wymiany myśli w sposób jednoznaczny 
i precyzyjny. Niestety, język taki może 
się również stać barierą dla laików, dla 
których jest on niezrozumiały. Do pew-
nego stopnia problem ten dotyczy rów-
nież demografii. Mimo, iż jest ona po-
dobna do dziedzin pokrewnych, takich 
jak statystyka, socjologia czy ekonomii, 
jej terminologia jest nieco odmienna, co 
często prowadzi do postrzegania jej jako 
hermetyczną i nadmiernie skompliko-
waną. Wraz ze wzrostem znaczenia 
demografii i upowszechnieniem jej me-
tod, to utrudnienie w powszechnej ko-
munikacji staje się poważnym proble-
mem. Jednym z celów tego słownika 
jest sprawienie, aby demografia stała się 
bardziej dostępna, zarówno dla innych 
badaczy zjawisk społecznych, jak i za-
interesowanych tematem laików. 
W każdej tak obszernej i dynamicznej 
dziedzinie metody, idee i filozofie pod-
legają ciągłej ewolucji. W związku z 
tym kolejnym celem tej książki jest 
analiza nowych osiągnięć we wszyst-
kich obszarach demografii i przedsta-
wienie ich związku z bardziej tradycyj-
nymi koncepcjami, co pozwoli specjali-
stom na dotrzymanie kroku obecnym 
teoriom i poszerzenie swojej wiedzy w 
tym obszarze. Słownik obejmuje całe 
spektrum badań demograficznych, a 
pewne obszary tematyczne są jego 
szczególnie mocną stroną. W swoim 

Editor's Introduction 
 
 
The technical language of an academic 
discipline provides its various practi-
tioners with a convenient lexicon of 
concepts and terms for use in the unam-
biguous exchange of ideas. Unfortunate-
ly it can also act as a barrier to non-
specialists who are unfamiliar with the 
complexities of the vocabulary. To 
some extent this has been true of de-
mography. Although similar to that of 
related subjects such as statistics, soci-
ology or economics, the terminology 
used in demography is subtly different 
from them, often projecting an arcane 
and unnecessarily complex image. With 
the increasing importance of demogra-
phy, and the much wider use of its 
methods, this sort of impediment to 
general communication is a serious 
problem. One of the purposes of this 
dictionary is to make demography ac-
cessible to other social scientists and to 
interested non-specialists. 
In any subject as large and dynamic as 
demography the methods, concepts and 
philosophy of the discipline are con-
stantly evolving. A further purpose of 
this book, therefore, is to analyse new 
developments in all areas of demogra-
phy and to show their relation to more 
traditional ideas, thereby providing spe-
cialists with a means of keeping abreast 
of current thinking and broadening their 
knowledge of the field in general.  
The dictionary covers the whole range 
of demographic study, and is particular-
ly strong in certain areas. In his intro-
duction to the French dictionary, the 
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wprowadzeniu do słownika francuskie-
go, którego tłumaczenie stanowi pod-
stawę tej pracy, Roland Pressat zauwa-
żył, że techniczne koncepcje i miary 
były obszarami rozumianymi najsłabiej 
i wymagającymi dokładniejszego wyja-
śnienia. Jet to prawdą również w donie-
sieniu do anglojęzycznego środowiska 
badaczy demografii – w związku z tym 
te obszary również w tym wydaniu stają 
się najważniejsze. Oprócz haseł związa-
nych ściśle z demografią, słownik za-
wiera terminy zaczerpnięte z dziedzin 
pokrewnych, które weszły do po-
wszechnego użycia w analizie popula-
cji. Tyczy się to w szczególności termi-
nów statystycznych, które odgrywają 
znaczącą rolę w każdej dziedzinie zaj-
mującej się analizą ilościową.  
Niezależnie od tego czy hasło dotyczy 
podstawowego pojęcia czy skompliko-
wanej nowej techniki, czytelnik od razu 
zauważy, że jest ono zgodne ze standar-
dowym schematem. Po jasnej i zwięzłej 
definicji następuje bardziej szczegółowe 
omówienie, którego długość zależy od 
stopnia istotności hasła. W przypadku 
prawie wszystkich haseł, poza tymi 
najbardziej podstawowymi, pojawiają 
się również propozycje bibliograficzne 
pozwalające na lepsze zrozumienie da-
nego tematu. Autor każdego z haseł jest 
oznaczony inicjałami na końcu każdej z 
definicji. Hasła ułożone są alfabetycz-
nie, a odniesienia pomiędzy nimi zazna-
czone są na dwa sposoby. Pierwszy z 
nich to odsyłacze. W każdym z haseł, 
odniesienia do innych definicji ozna-
czone są kapitalikami. Zapoznanie się z 
nimi pomoże umieścić hasło pierwotne 
w szerszym kontekście całej dziedziny. 
Kolejnym sposobem jest indeks, w któ-
rym czytelnik znajdzie listę wszystkich 

translation of which forms the core of 
this work, Roland Pressat noted that 
technical concepts and measures were 
usually the ones least well-understood 
and the most in need of clarification. 
This is equally true of the English-
speaking demographic scene; accord-
ingly, they are given prominence here. 
In addition to strictly demographic en-
tries the dictionary contains terms 
drawn from neighbouring disciplines 
which have come to be widely used in 
population analysis. This is especially 
true of statistical terms which play an 
important role in any quantitative sub-
ject. 
Whether an entry relates to a basic con-
cept or to a complex new technique, the 
reader will find that it conforms to a 
standard pattern. A clear, brief defini-
tion is given, followed by a more de-
tailed discussion, the length of which is 
determined by the entry's importance. In 
all but the most straightforward of en-
tries there are also suggestions for fur-
ther reading which will enhance an un-
derstanding of the subject in question. 
The author of each entry is indicated by 
the initials at the end of its text. 
The entries are arranged alphabetically, 
and reference from one to another can 
be made in two ways. The first is 
through the cross-referencing. Within 
an entry, certain other entries are re-
ferred to in capital letters. Reading these 
will help place the original entry in its 
proper context in the discipline as a 
whole. The second is the index, from 
which the reader will be able to find 
other entries in which a term is used and 
gain a wider appreciation of its use. 
As a final point I should mention the 
relationship between this dictionary and 
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haseł, w których użyto danego terminu i 
dzięki temu zrozumie jego pełniejsze 
zastosowanie. Ostatnim punktem, o 
którym powinienem wspomnieć jest 
związek pomiędzy tym słownikiem a 
jego francuską wersją. anglo- i francu-
skojęzyczne środowiska demograficzne 
nie są identyczne. Względnie niewielki 
rozmiar frankofońskiego środowiska 
badaczy demografii sprawia, że prace w 
nim powstające cechują się spójnością 
zainteresowań i metodologii niespoty-
kaną w większym, bardziej zróżnicowa-
nym, środowisku anglojęzycznym. Ta 
różnica ma odbicie w obu słownikach, 
niniejsza praca obejmuje znacznie szer-
sze spektrum materiału i metodologii 
niż wersja francuska. Niemniej jednak 
sercem tej książki są przetłumaczone i 
zaadaptowane hasła pochodzące z ory-
ginału autorstwa Rolanda Pressata. Do-
starczają one ram teoretycznych stano-
wiących podstawę tej dziedziny.  
 
Christpher Wilson 
 

the French version. The English- and 
French-speaking worlds of demography 
are not identical. The relatively small 
size of the francophone demographic 
community lends its work a coherence 
of interest and methodology not seen in 
the larger, more heterogeneous, anglo-
phone world. This difference is reflect-
ed in the two dictionaries, the present 
work covering a wider range of material 
and methodology than the French vol-
ume. Nevertheless, the heart of this 
book are the entries translated and 
adapted from Roland Pressat's original. 
They provide the conceptual framework 
that forms the very basis of the subject. 
 
Christopher Wilson 
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