Spis treści
Table of Contents

Kamila Gandecka
Przestrzenie antagonizowania się kultur we współczesnych kontekstach
europejskich – tytułem wprowadzenia		
Areas of antagonisation of cultures within the contemporary European
contexts – introductory remarks		
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
Wymiary antagonizowania się kultur. Sekurytyzacja kryzysu migracyjnego		
Dimensions of the antagonizing of cultures. Securitization of the migration crisis		
Bogusław Olszewski
Bieguny antaganizmów. Europejskie strefy NO-GO 		
The poles of antagonism. European NO-GO zones		
Dorota Misiejuk
Inność w kontekście imigracji – ogląd światopoglądu studentów. Studium
interpretacyjne w świetle teorii standardu kulturowego Krzysztofa Brozi		
Otherness in the context of immigration: an overview of students’ worldview. An interpretation study in the light of the theory of cultural standard
by Krzysztof Brozi		
Funda Günsoy, Mariusz Turowski
The Antagonism between Secular Elites and Refugees in the context of
“Theological-Political Predicament”: The Case of Turkey		
Antagonizm między świeckimi elitami a uchodźcami w kontekście „Problemu teologiczno-politycznego”. Sprawa Turcji		

Spis treści / Table of Contents

9
9
13
13
29
29

47
47

57
57
5

Agnieszka Dragon
Sposoby radzenia sobie z konfliktem. Wykorzystanie potencjału sytuacji
konfliktowych drogą ku międzykulturowemu zrozumieniu		
The ways of dealing with the conflict. Exploiting the potential of the conflict situations to intercultural understanding		

71

Patrycja Rozbicka
Diaspora. Transnarodowość – formy funkcjonowania Innego w społeczeństwie wielokulturowym		
Diaspora. Transnationality: forms of the functioning of the Other in a multicultural socjety		

89

Ziad Abou Saleh
Procesy integracyjne w Polsce w latach 1994–2016 w ocenie mniejszości
arabskiej		
Integrational processes in Poland in the years 1994–2016 in the perspective
of the Arab minority		

105

Monika Tomaszewska
O niektórych aspektach antagonizowania się kultur w społeczności turystów i mieszkańców. Rozważania na kanwie teorii dezorganizacji i organizacji społecznej Thomasa i Znanieckiego		
On some aspects of the antagonizing of cultures in the community of tourists and locals. Reflections on the theory of disorganisation and social organization by Thomas and Znaniecki		

117

Joanna Lendzion
Małżeństwa kulturowo mieszane wyzwaniem wieku migracji		
Culturally mixed marriages the challenge of Age of Migration		

71

89

105

117
137
137

Jurgita Smilgiené, Erika Masiliauskiené
Opportunities of the development of the learning competence of preschool
education teachers at workplace as an element of the organizational culture		
Możliwości rozwoju kompetencji uczenia się przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w miejscu pracy jako elementu kultury organizacyjnej		

151

Stefanija Ališauskienė, Lina Miltenienė
Inclusive education – the need for systemic changes		
Kształcenie integracyjne – konieczność zmian systemowych		

167
167

Irena Kaffemaniene, Stefanija Alisauskiene
Special teacher competencies in the context of inclusive school		
Specjalne kompetencje nauczycieli w kontekście szkoły integracyjnej		

189
189

6

Multicultural Studies 2/2017

151

Wydarzenia naukowe | Cultural Events
Justyna Pilarska
Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności		
Report from the 11th International Scientific Conference: Cultural security
in the (un)changing every-day reality		

207

Indeks cytowań		
Citation index		

211
211

Regulamin wydawniczy czasopisma naukowego „Multicultural Studies”		
Terms of publishing of the scientific journal “Multicultural Studies”		

217
221

207

