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  Életrajz
  Hivatalos bemutatás
  

Varga Csaba (1946), társadalomelmélettel és  társadalomfejlesztéssel foglalkozó szociológus;
az ELTE BTK szociológia  szakán végzett; a Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft. 
elnöke-ügyvezetője.

  Alapinformációk:
  

Varga Csaba Budapesten született, Domokos Katalin (1925) és Varga Rezső  (1908-1970)
gyermeke, Udvari Dóra (1999), Udvari Barnabás (2001), Udvari  Jázmin (2010) nagyapja,
Varga Virág (1970), Varga Borbála (1992), Varga  Dorottya (1994) édesapja.

  Fontosabb munkahelyei:
  

Fiatal Művészek Klubja (1978-1980), Népművelési Intézet (1984-1988),  Magyar Írók
Szövetsége (1988), HÉA Stratégiakutató Intézet, majd  Stratégiakutató Intézet kht (1992-től),
végül Stratégiakutató Intézet  Nonprofit Kft. (2009-től).

  Szociológiai, társadalomelméleti munkássága:
  

Falu és városkutatások (1972- ), térszerkezeti kutatások (1986- ),  jövőkutatások, jövőstratégiák
készítése (1976- ),  konzervatívizmuselmélet (1992- ), globalizáció és lokalizáció (1993- ), 
információs társadalom elmélet és gyakorlat (1993- ), tudás és  tudattársadalom elmélet
(1995-), egységtársadalom elmélet és vízió  (2000- ), metaelmélet, vagy egyesített elmélet
(2002-től).
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  Fontosabb könyvei:
  

Azon túl ott a tág világ (Bánlaky Pállal, Magvető, Gyorsuló idő, 1977),  Reformvár (Kamarás
Istvánnal, Magvető, JAK-füzetek, 1984), Dunatáji  tudósítás, válogatott esszék (Gondolat,
1988), Magyarország eresz alatt,  válogatott szociográfiák (Magvető, 1989), Hagyomány és
stratégia (Kapu  Könyvek, 1998), Szabadság-kísérletek (V-kiadó, 1999), Vidékfejlesztés az 
információs korban avagy a lokalitás esélyei (Agroinform, 2000), A  legutolsó utolsó esély (Kiss
Endrével, Stratégiakutató Intézet). Új  elmélethorizontok előtt (Tertia, 2003), Új demokrácia- és
államelmélet  (Ugrin Emesével, Századvég 2006), A metafilozófia gyönyörűsége (Kairos, 
2008).

  Angol nyelven megjelent könyvei:
  

New theory of state and democracy (Ugrin Emesével, 2008), Unified  Theories (Cs. Varga, I.
Dienes, R.L. Amoroso, eds), The Noetic Press,  Orinda USA.

  Szakmai tevékenységei:
  

Az INCO című - információs korról szóló elméleti-gyakorlati - folyóirat  főszerkesztője, az
e-Világ, információs társadalom folyóirat szerkesztő  bizottságának elnöke (2007-ig), az ARCA
című internetes filozófiai  folyóirat szerkesztője, stb.
 1998 óta három könyvsorozat kitalálója, egyik szerkesztője és szerzője:  ezek a Nemzeti
stratégia Könyvek 2020-ig és az Információs Társadalom  Könyvek. Az utóbbi sorozatban jelent
meg A tudás társadalma I-II.  (2002). A harmadik könyvsorozat a Metaelméleti könyvek, ebben 
publikálódott a Metaelmélet, metafilozófia c. kötet (2005).

  Társadalmi szerepei:
  

Társadalomkutatói munkássága mellett részt vett és vesz  társadalomfejlesztési kísérletekben,
projektekben: olvasótáborok  (1972-1985), falukísérletek (1969-1999), népfőiskolák
(1982-1987),  információs társadalom, intelligens régió projektek, tudásváros  fejlesztések,
(1998- ), demokrácia- és közösségfejlesztés (2004-től),  stb.

Vallása: református.
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 Élete több városhoz kötődik, többek között Budapesthez és jelenleg már Pilisszentkereszthez
is.
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