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Profil serii 

Seria wydawnicza „Fields of Linguistics – Aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen“ 

obejmuje szerokie spektrum tematów z zakresu lingwistyki (stosowanej).  

W serii publikowane są prace badawcze (monografie jedno i wieloautorskie, w tym rozprawy 

doktorskie i prace habilitacyjne, materiały pokonferencyjne oraz prace zbiorowe, tomy 

jubileuszowe i in.), które koncentrują się wokół aspektów językoznawczych, 

glottodydaktycznych, kontrastywnych oraz translatorycznych.  

W szczególności: 

₋ zmiany językowe na płaszczyźnie fonologicznej, morfologicznej, syntaktycznej, 

semantycznej, pragmatycznej, dydaktycznej oraz kognitywnej,  

₋ kontakty językowe oraz komunikacja medialna,  

₋ historia języka, lingwistyka tekstu, leksykologia i leksykografia, 

₋ odzwierciedlenie zmian społecznych w języku wzgl. momentów przełomowych w 

socjolingwistyce, 

₋ dyskurs polityczny, publiczny, medialny, migracyjny, klimatyczny, pandemiczny oraz inne 

aktualne dyskursy,  

₋ odzwierciedlenie kryzysów społecznych w niemieckim słowotwórstwie, frazeologii oraz w 

różnych rodzajach dyskursów, 

₋ zmiany oraz nowe zjawiska językowe w językach specjalistycznych oraz w komunikacji 

specjalistycznej, 

₋ frazeologia oraz jej perspektywy badawcze, 

₋ badania wybranych fenomenów językowych (np. wykorzystanie innowacyjnych metod 

oraz narzędzi badawczych), 

₋ komunikacja interkulturowa i uwarunkowane kulturowo problemy komunikacyjne w 

codzienności (zawodowej), 

₋ teoria i praktyka tłumaczeniowa, 

₋ stereotypy i ich odzwierciedlenie w języku, 

₋ lingwistyka internetowa, 

₋ język młodzieżowy, 

₋ rozwój i możliwości wspomagania różnych kompetencji językowych, 

₋ praca nad różnymi podsystemami (gramatyka, słownictwo, fonetyka) i sprawnościami 

językowymi, 

₋ stosowanie innowacyjnych form pracy i innowacyjnego materiału dydaktycznego w 

nauczaniu języków obcych, 

₋ zmiany w procesach dydaktycznych,  

₋ specyfika, wady i zalety, jak i (nowe) możliwości i granice zdalnego nauczania języków 

obcych, 

₋ uczący się i nauczyciele języka obcego w środowisku zdalnego nauczania, 

₋ zdalna lekcja języka obcego oraz jej wpływ na motywację i jakość uczenia się, 

₋ rola i kształcenie osób zajmujących się nauczaniem języków obcych, innowacyjne sposoby 

i treści w kształceniu nauczycielek / nauczycieli języków obcych, jak i wyzwania dla 

nauczycielek / nauczycieli języków obcych, 



₋ innowacje w badaniach dotyczących języków obcych, nowe dostępy do procesów 

nauczania języków obcych (innowacyjne metody pozyskiwania danych, nowe metody 

badań i narzędzia), 

₋ świadomość językowa i refleksje nad językiem w nowym środowisku nauczania, 

₋ polityka językowa, 

₋ dydaktyka przekładu, 

₋ języki specjalistyczne i zawodowe w translatoryce, 

₋ inne obszary, które z punktu widzenia redaktorek / redaktorów serii są istotne dla 

aktualnych badań lingwistycznych. 

Formy publikacyjne:  monografie (w tym rozprawy doktorskie, habilitacyjne), tomy zbiorowe, 

materiały pokonferencyjne, tomy jubileuszowe i in. 

Języki: niemiecki, angielski 

Częstotliwość: przynajmniej raz w roku 

Kontakt: mariusz.jakosz@us.edu.pl 

 

 


