***
Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przeksztaâcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodâĊcznym i uniwersalnym elementem ůycia ludzi.
Wydaje się, ůe szczególnie waůnĊ rolę odgrywa we wspóâczesnej komunikacji spoâecznej, jak równieů w kulturze i jej partykularnych obszarach. Istotny w tym przypadku kontekst globalizacji, wielokulturowoœci i transkulturowoœci sprawia, ůe staje
się ona podstawowym mechanizmem i generatorem zjawisk oraz sposobem ich
istnienia i funkcjonowania, sama podlegajĊc licznym modyfikacjom i przeksztaâceniom, mnoůĊc swoje przejawy i postaci, nabierajĊc nowych znaczeľ. Stanowi więc
kuszĊcy przedmiot badaľ interdyscyplinarnych. W ich centrum pojawi się zapewne
namysâ nad zagadnieniami takimi, jak: adaptacje w kulturze, adaptacje inter- i transkulturowe, kultura jako adaptacja. Adaptacja moůe byý równieů rozpatrywana
w perspektywie multidyscyplinarnej jako fenomen występujĊcy w róůnych obszarach
kultury i komunikacji spoâecznej. InteresujĊce w tym przypadku sĊ refleksje teoretyczne skupione na istocie, naturze i mechanizmach adaptacji w penetrowanych
przez te dyscypliny naukowe wymiarach kultury, na jej funkcjach, sposobach i formach przejawiania się oraz rozumienia, jak równieů na moůliwoœci typologii zjawiska. Waůne sĊ analizy i opisy konkretnych obiektów, przejawów i procesów adaptacyjnych. Interdyscyplinarne badania umoůliwiajĊ wreszcie refleksję nad tym, jak
pojęcie adaptacji moůe sâuůyý jako kategoria poznawcza, perspektywa oglĊdu i opisu
róůnego typu transferów w œwiecie kultury – tego wszystkiego, co dzieje się „na
styku”, „pomiędzy”, „w interakcji”, „w kontakcie”; jest formĊ i sposobem transformacji i przystosowania. Szczególnie frapujĊce sĊ te zjawiska, które ujawniajĊ się
w transferze między kulturami narodowymi.
Takie oto przekonanie sprawiâo, ůe Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
oraz Szkoâa Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu ŒlĊskiego w Katowicach postanowiây zorganizowaý konferencję naukowĊ poœwięconĊ adaptacjom, kierujĊc zaproszenie do udziaâu w niej do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców
i antropologów, medioznawców, dydaktyków i glottodydaktyków. Konferencja
odbyâa się w dn. 3–4 grudnia 2013 roku w Katowicach, gromadzĊc ponad 50
uczestników. Niniejszy tom zawiera teksty, które sĊ w duůej mierze opracowanymi
na nowo wersjami większoœci wygâoszonych referatów. WystĊpienia i oůywiona
dyskusja przekonaâa organizatorów konferencji, ůe badania warto kontynuowaý.
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