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Temat: SPOŁECZEŃSTWO XXI WIEKU  

– ZACIERANIE SIĘ GRANIC, JĘZYKÓW I KULTUR 
 
Najbliższy, dwudziesty pierwszy tom czasopisma „Slavia Meridionalis” poświęcony 
zostanie zjawisku zacierania się granic, języków i kultur, charakterystycznemu dla 
społeczeństw początków XXI wieku. 
 

Rozwój nowych technologii, otwarcie granic fizycznych, przeniesienie wielu 
zjawisk społecznych w przestrzeń wirtualną, w której wytyczenie granic jest utrudnione, 
czasem wręcz niemożliwe, procesy globalizacji kulturowej, stawiają przed 
społeczeństwami początku wieku XXI nowe wyzwania.  

W związku z dynamiką zmian społecznych, zachodzących także w komunikacji 
społecznej, pojawia się potrzeba zdefiniowania nowych zjawisk i przedefiniowania 
starych pojęć. Należą do nich między innymi: pojęcie grupy społecznej określonej 
terytorialnie i społecznie (miasto, wieś), grupy komunikacyjnej (naród, etnikum), typów 
i hierarchii jednostek komunikacyjnych (języki narodowe, regionalne, dialekty, 
socjolekty, profesjolekty). W miejsce zjawisk o stosunkowo wyraźnych zakresach i 
cechach konstytutywnych, czasami administracyjnie skodyfikowanych (oficjalny 
narodowy standard językowy, system gatunków mowy, komunikacja oficjalna vs 
nieoficjalna etc.), w znacznie wyższym niż poprzednio stopniu zaczynają funkcjonować w 
przestrzeni społecznej zjawiska o rozmytych granicach i nieostrych kryteriach 
wyodrębniania (gatunki mowy mieszane, komunikacja nieoficjalna w sferze publicznej, 
regionalne substandardy języka narodowego). Dochodzi bowiem do zacierania się granic 
między kategoriami społeczno-komunikacyjnymi, procesy społeczno-komunikacyjne 
stają się nieostre, w komunikacji, zwłaszcza masowej, nasilają się szumy komunikacyjne. 

 
Tom stanowić będzie próbę odpowiedzi na niektóre pytania związane z dynamiką 

zmian w komunikacji społecznej na początku XXI wieku. Proponujemy następujący, 
wyjściowy katalog problemów badawczych: 

 
• redefinicja pojęć z zakresu jednostek społeczno-komunikacyjnych (miasto, wieś, 

region, społeczność lokalna); 
• pojęcie granicy fizycznej a/i wirtualnej, zacieranie się granic językowych; 
• metodologia badań współczesnych zmian komunikacyjnych, komplementarność 

metod badawczych; 
• komunikacja polikodowa, semikomunikacja, korzystanie z kompetencji czynnej i 

biernej w kontaktach międzykulturowych, języki blisko spokrewnione i 
typologicznie bliskie, dwu- i wielojęzyczność w praktyce językowej; 

• współczesne media, zmiany wzorców komunikacyjnych, nowe gatunki medialne, 
mieszane gatunki medialne; 

• procesy przenikania się i mieszania stylów w komunikacji językowej, stylizacja 
językowa a mieszanie kodów; 

• komunikacja oficjalna i nieoficjalna w świecie wirtualnym, zadania i narzędzia 
polityki językowej w warunkach komunikacji masowej. 



 
„Slavia Meridionalis” to czasopismo wielodyscyplinowe, publikowane w tzw. Wolnym 
Dostępie, które prezentuje wyniki badań nad Słowiańszczyzną południową oraz nad jej 
związkami z innymi obszarami kulturowymi. Figuruje ono na liście ERIH PLUS, a także 
indeksowane jest w bazie SCOPUS. Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba punktów przyznawanych za 
publikację w czasopiśmie wynosi 40. 
 
Do nadsyłania artykułów zachęcamy reprezentantów rozmaitych obszarów i metod 
badawczych. Jesteśmy zainteresowani również refleksją porównawczą i odniesieniami do 
całego obszaru kultur słowiańskich i Bałkanów. Rozważymy też publikację artykułów 
spoza głównego tematu – w sekcji „Imponderabilia”, która przeznaczona jest dla tekstów 
podejmujących szczególnie istotne kwestie socjolingwistyczne, związane z obszarem 
Slavia Meridionalis. 
 
Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o objętości do 30 000 znaków ze spacjami 
(wraz z bibliografią) we wszystkich językach słowiańskich oraz angielskim, niemieckim i 
francuskim. 
  
Artykuły prosimy zgłaszać przez platformę OJS:  
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register  
 

Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2020 r.  
Planowana data publikacji: 2021 r.  

 
Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma: 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about   
Pytania prosimy kierować na adres: sm@ispan.waw.pl  
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