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Duża część tekstów proponowanych Czytelnikom w niniejszym numerze „Przeglądu 
Kulturoznawczego” ogniskuje się wokół tematu: Słowo i dźwięk w nowych sytuacjach 
komunikacyjnych. Te nowe sytuacje, determinowane głównie przez technologie medial-
ne tworzą (przyznaje to wielu badaczy) zupełnie odmienne warunki dla komunikacji 
kulturowej, przede wszystkim werbalnej. Zamieszczone w numerze artykuły podejmują 
kwestie zmian dokonujących się na różnych polach kultur pod wpływem właśnie „tech-
nologii definiującej” (Bolter), a także wprowadzanych dzięki radykalnie odmiennym 
kontekstom społecznym.

Pragnę zwrócić uwagę na teksty zamieszczone w dziale Dyskusje/Polemiki – tworzą 
one względnie autonomiczną całość, której osią jest koncepcja płynnej nowoczesności 
Zygmunta Baumana. Gdy ten numer „Przeglądu Kulturoznawczego” trafi do rąk Czy-
telników, Profesor Zygmunt Bauman będzie obchodził 85-te urodziny. Redakcja i współ-
pracownicy „Przeglądu Kulturoznawczego” składają Panu Profesorowi najserdeczniejsze 
gratulacje z tej okazji!
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