
Przedmowa

Jest  mi  niezwykle  miło zaanonsować w tym miejscu ukończenie  prac  nad kolejnym

tomem  Serii  wydawniczej  12/15.  Prezentowany  zeszyt  5  poświęcony  jest  w  całości

nauczaniu interkulturowemu. Podobnie jak w wypadku poprzednich tomów kolekcji

najnowszy zeszyt grupuje teksty o różnej tematyce, tu: mówiące o dydaktyce nauczania

kultury.  Mamy więc teksty traktujące o przysłowiach i  wyrażeniach idiomatycznych

jako  nośnikach  kultury,  stereotypach  i  barierach  w  interpersonalnych  relacjach

międzykulturowych,  kompetencji  kulturowej  w  tłumaczeniu  oraz  w lekturze  tekstu

literackiego, materialnych śladach obecności kulturowej takich jak święta, dzieła sztuki

czy typowe produkty żywnościowe (wino).  Podkreślić  pragnę,  iż  lektura  wszystkich

tekstów,  autorstwa  przecież  badaczy  młodych,  stojących  u  progu  kariery  naukowej

i dydaktycznej, dostarczyła mi ogromnej przyjemności. 

Impulsem do powstania tomu była niewątpliwie konferencja środowiskowa jaką P.T.

Doktoranci  Wydziału  Nauk  Humanistycznych  KUL  zorganizowali  w  Katolickim

Uniwersytecie  Lubelskim  Jana  Pawła  II  w  maju  2012  r.  Nie  mniej  jednak  teksty

prezentowane w tomie 5 wypływają najczęściej z doświadczeń osobistych i zawodowych

ich Autorów, z ich kontaktów z kulturą i językiem obcym, z którymi stykają się na co

dzień. Innym rysem wspólnym dla prezentowanych w najnowszym zeszycie artykułów

jest  ich  ścisły  związek  z  dydaktyką  nauczania  języka  obcego,  nabywanego  przez

uczących się w środowisku instytucjonalnym, w tzw. kontekście mieszanym (fr. milieu

institutionnel, contexte mixte). Kształcenie interkulturowe jawi się w nich jako jedna z

głównych kompetencji, niezbędnych nie tylko do opanowania języka w jego warstwie

słowno-gramatycznej,  a  także  –  i  być  może  przede  wszystkim  –  w  jego  głębokiej

warstwie  znaczeń  i  reprezentacji,  jego  ukrytych  treści,  które  „mieszkają  w  języku”

(Bartmiński 2007). W różnym stopniu, lecz wszyscy Autorzy wskazują zgodnie, iż w

globalnej  wiosce,  mimo łatwości  i  szybkości  z  jaką jej  mieszkańcy mogą się  obecnie

komunikować, nieporozumienia i problemy wynikające z różnic kulturowych są nadal



obecne i stanowić mogą barierę dla kontaktów  podejmowanej współpracy. Stąd więc

ogromna rola nauczycieli języków obcych: „mediatorów kulturowych” i przewodników

po  nowo  odkrywanym  świecie,  którego  żywym  przejawem  jest  język.  Co  więc

niezwykle cenne, Autorzy wskazują też niejednokrotnie jak istniejące bariery zamienić

w  mosty, dzięki którym dotarcie do różnorodności językowej, artystycznej, literackiej

czy sposobów życia codziennego staje się możliwe. Tym samym prezentowany tom 5

zaprasza na spotkanie z nieznanym, uczy respektowania inności, zachęca do podróży –

w świecie rzeczywistym, ale i po świecie wyobraźni. 

Oddane w ręce czytelników teksty zaczynają żyć własnym życiem: doświadczenia ich

Autorów  stają  się  tym  samym  własnością  nas  wszystkich.  Doceniając  wysiłek,  jaki

zarówno P.T. Autorzy jak i Redaktor tomu – Pani Aleksandra Kocjan – włożyli w jego

przygotowanie,  serdecznie  im tego  przedsięwzięcia  gratuluję  oraz  dziękuję  za  to,  że

przybliżyli nam ich własne spotkania z kulturą „innych”.
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