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***
Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przek sz tałcania i przystosowania o raz jako efekty tych procesów, jest nieodłączn ym i uniwersalnym elementem życia ludzi .
Wydaje s ię, że szczególnie ważną rol ę odgrywa we wspólczesnej ko munikacji społ ecz nej, jak również w kuł turze i jej partykularnych obszarach . Istotny w tym przypadku kontekst globalizacji, wielokulturowości i tran s kulturowości sprawia, że staje
s i ę o na podstawowym mechani zmem i generatorem zjawisk oraz sposobem ich
istnienia i funkcj onowania, sama podlegając licznym modyfikacjom i przeksztalceniom, mnożąc swoje przejawy i postaci, nabiera jąc nowych znaczell. Stanowi więc
ku sząc y przedmiot badall interdyscyplinarnych. W ich centrum pojawi s ię zapewne
n a m ys ł nad zagadnieniami takimi, jak: adaptacje w kulturze, adaptacje inter- i transkulturowe, kultura jako adaptacja. Adaptacja może być równi eż rozpatrywana
w perspektywie multidyscyplinarnej jako fenomen występujący w róż n yc h obszarach
kultury i komunikacji sp o lecznej . Inte resujące w tym przypadku są refleksje teoretyczne skupione na istocie, naturze i mechanizmach adaptacji w penetrowanych
przez te dyscypliny naukowe wymiarach kul tu L}', na jej funkcjach, spo sobac h i formach przejawiania s i ę o raz rozwnienia, jak również na m oż liwo ś ci typologii zjawiska. Ważne są analizy i opisy konkretnych obiektów, przejawów i procesów adaptacyjnyc h. Interdyscyplinarne badania um ożliwiają wreszcie refleksj ę nad tym, jak
pojęcie adaptacji może s lu żyć jako kategoria poznawcza, perspektywa ogłądu i opisu
róż n ego typu transferów w świecie kultul)' - tego wszystkiego, co dzieje się " na
styku", " pomi ęd zy", "w interakcji", "w kontakcie"; jest formą i sposobem tran sformacji i przys tosowania. Szczególnie fra pując e są te zjawiska, które ujawniają się
w transferze mi ęd zy kulturami narodowymi.
Taicie oto przekonanie sprawilo, że Katedra Międzynarodowych Studiów Po lslcich
oraz Szkola Języka i Kultury Poł s lciej Uniwersytetu Śląs lciego w Katowicach postanowily zo rga ni zować ko nfere ncję naukową po święconą adaptacjom, lci e rując zaproszenie do ud zialu w niej do jęz y k oz nawców, literaturoznawców, kulturoznawców
i antropologów, medioznawców, dydaktyków i glo ttod ydaktyków. Konferencja
odby ł a s ię w dn. 3-4 grudnia 2013 roku w Katowicach, gro mad ząc po nad 50
uczestników. Niniejszy tom zawiera teksty, które są w puże j mierze opracowa nymi
na nowo wersjami większości wyg ł oszon yc h referatów. Wystąpienia i ożywiona
dyskusja prze konała organ izatorów konferencji, że badania warto kon tynuować .
Rol//IIaM Clldak
Ja/ali/a TalIIboI'

