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COVID-19. Kultura i społeczeństwo w czasie pandemii. 

 

 Pragniemy zaprosić Państwa do publikacji w monografii naukowej roboczo zatytułowanej 

COVID-19. Kultura i społeczeństwo w czasie pandemii. W zamyśle redaktorów na książkę złożą się 

teksty interpretujące zjawiska społeczne i kulturowe wywołane pandemią, jak również procesy jej 

współtowarzyszące, których formy i treści można zinterpretować w kontekście czasu zarazy. Książkę 

zamierzamy opublikować w postaci monografii wieloautorskiej w Wydawnictwie UAM w Poznaniu. 

Pandemia zaktualizowała problemy, o których sądziliśmy, że przeszły już do przeszłości. 

Ukazała kruchość naszej egzystencji i ułudę bezpieczeństwa, które gwarantuje technologia. Zapewne 

szereg procesów, które zachodzą w czasie pandemii, będzie miało znaczący wpływ na naszą  

przyszłość. Zdominowanie dyskursu o pandemii przez nauki medyczne, co jest zrozumiałe w świetle 

zagrożenia zdrowia i życia, jakie ona ze sobą niesie, stwarza wrażenie, że humanistyka jest bezradna. 

Mimo, że humanistyka nie jest potrzebna do czegoś konkretnego, to jest jednak niezbędna. To na 

gruncie humanistyki poszukujemy sensu życia, znaczenia kultury oraz diagnozujemy wyzwania, przed 

którymi stoi społeczeństwo. Nic nie zwalnia nas zatem od myślenia, które stanowi interpretację 

zmieniającego się świata.  

Nasza propozycja jest skierowana do przedstawicieli nauk humanistycznych oraz badaczy 

społeczeństwa. Opracowania, których oczekujemy dotyczyć mogą zarówno etnograficznych detali czy 

mikrosocjologicznych spostrzeżeń, jak i uogólniających komentarzy antropologicznych i 

kulturoznawczych. Ponadto jesteśmy otwarci na reprezentantów innych środowisk naukowych, 

których interpretacje mogą stanowić cenne uzupełnienie prezentowanych tez i omówień. W 

odróżnieniu od autorów szeregu innych projektów nie podajemy katalogu problemów i zagadnień, 

którym chcemy się przyjrzeć. Projektowany tom ma być bowiem miejscem spotkania lub ścierania się 

poglądów oraz dyskusji poświęconych zjawiskom zachodzącym w czasie pandemii.  

Na teksty oczekujemy do końca marca, a wymogi redakcyjne zamieszczany w osobnym pliku.  
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