
* * * 

Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekszta cania i przystosowania oraz ja-

ko efekty tych procesów, jest nieod cznym i uniwersalnym elementem ycia ludzi. 

Wydaje si , e szczególnie wa n  rol  odgrywa we wspó czesnej komunikacji spo-

ecznej, jak równie  w kulturze i jej partykularnych obszarach. Istotny w tym przy-

padku kontekst globalizacji, wielokulturowo ci i transkulturowo ci sprawia, e staje 

si  ona podstawowym mechanizmem i generatorem zjawisk oraz sposobem ich 

istnienia i funkcjonowania, sama podlegaj c licznym modyfikacjom i przekszta ce-

niom, mno c swoje przejawy i postaci, nabieraj c nowych znacze . Stanowi wi c 

kusz cy przedmiot bada  interdyscyplinarnych. W ich centrum pojawi si  zapewne 

namys  nad zagadnieniami takimi, jak: adaptacje w kulturze, adaptacje inter- i trans-

kulturowe, kultura jako adaptacja. Adaptacja mo e by  równie  rozpatrywana 

w perspektywie multidyscyplinarnej jako fenomen wyst puj cy w ró nych obszarach 

kultury i komunikacji spo ecznej. Interesuj ce w tym przypadku s  refleksje teore-

tyczne skupione na istocie, naturze i mechanizmach adaptacji w penetrowanych 

przez te dyscypliny naukowe wymiarach kultury, na jej funkcjach, sposobach i for-

mach przejawiania si  oraz rozumienia, jak równie  na mo liwo ci typologii zjawi-

ska. Wa ne s  analizy i opisy konkretnych obiektów, przejawów i procesów adapta-

cyjnych. Interdyscyplinarne badania umo liwiaj  wreszcie refleksj  nad tym, jak 

poj cie adaptacji mo e s u y  jako kategoria poznawcza, perspektywa ogl du i opisu 

ró nego typu transferów w wiecie kultury – tego wszystkiego, co dzieje si  „na 

styku”, „pomi dzy”, „w interakcji”, „w kontakcie”; jest form  i sposobem transfor-

macji i przystosowania. Szczególnie frapuj ce s  te zjawiska, które ujawniaj  si  

w transferze mi dzy kulturami narodowymi. 

Takie oto przekonanie sprawi o, e Katedra Mi dzynarodowych Studiów Polskich 

oraz Szko a J zyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu l skiego w Katowicach posta-

nowi y zorganizowa  konferencj  naukow  po wi con  adaptacjom, kieruj c zapro-

szenie do udzia u w niej do j zykoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców 

i antropologów, medioznawców, dydaktyków i glottodydaktyków. Konferencja 

odby a si  w dn. 3–4 grudnia 2013 roku w Katowicach, gromadz c ponad 50 

uczestników. Niniejszy tom zawiera teksty, które s  w du ej mierze opracowanymi 

na nowo wersjami wi kszo ci wyg oszonych referatów. Wyst pienia i o ywiona 

dyskusja przekona a organizatorów konferencji, e badania warto kontynuowa . 
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