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CALL FOR PAPERS 

Misją Zoon Politikon jest śledzenie i inspirowanie refleksji nad zjawiskami kluczowymi dla kształtu 

współczesnych społeczeństw – w ich ujęciu socjologicznym, politologicznym, filozoficznym czy 

kulturoznawczym. Pismo nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o sprawach społecznych i 

życiu publicznym, zarazem jednak ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości 

doświadczeń i odmienności dziedzin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i 

wspólnot we współczesnym świecie. Kwestie migracji i zbiorowości oraz wspólnoty są ze sobą bardzo 

ściśle powiązane, a pierwsze lata XXI wieku w czasie, których z jednej strony Unia Europejska 

usankcjonowała swobodny przepływ pracowników, a z drugiej strony przeszła kryzys migracyjny 

związany z falami uchodźców z Syrii, pokazują, że jest to temat i aktualny i ważki. 

Szczególne jest doświadczenie państw takich jak Polska, Irlandia i Islandia, które przekształcają się z 

państw wysyłających w państwa przyjmujące. Współżycie ze zwiększająca się liczbą imigrantów jest 

nowym doświadczeniem dla niezróżnicowanych etnicznie społeczeństw polskiego i islandzkiego (w 

mniejszym stopniu irlandzkiego). Nowa sytuacja migracyjna w takich państwach stanowi także 

wyzwanie dla rządzących: konieczne jest stworzenie polityki integracyjnej, która pomoże 

nowoprzybyłym wejść w społeczeństwo przyjmujące. Jest to zadanie o tyle, trudne, że wiele z 

europejskich modeli włączania imigrantów w społeczeństwo przyjmujące nie sprawdziło się, 

pozostawiając na marginesie życia społecznego kolejne pokolenia imigrantów. 

Równolegle z przybywaniem imigrantów zarobkowych i uchodźców rozwija się w Europie, ale także w 

Polsce nurt sceptyczny wobec napływu obcych, który ma swoje odzwierciedlenie wyborach 

politycznych, w debacie publicznej, ale także coraz częściej w życiu codziennym, na poziomie 

interakcji. Nałożenie się na siebie w czasie tych kwestii sprawia, że temat migracji jest nie tylko 

tematem interesującym naukowców, ale także coraz częściej pojawiającym się w codziennych 

dyskusjach, a przez to jeszcze istotniejszym.  

Dlatego też do składania artykułów zapraszamy Autorów i Autorki, badających, analizujących i 

opisujących migracje i związaną z nimi problematykę od strony społecznej, kulturowej i politycznej. 

Publikowane będą artykuły zarówno teoretyczne, jak i empiryczne. Zachęcamy także do nadsyłania 

krótszych polemik, komentarzy lub recenzji. Do składania tekstów zapraszamy także doktorantów i 

doktorantki, którzy mogą publikować w dziale Debiuty. 

Teksty w języku polskim prosimy nadsyłać 
do 23 listopada 2018, teksty po angielsku do 15 grudnia 2018 

na adres Redakcji zoonpolitikon@civitas.edu.pl oraz na adres monika.nowicka@civitas.edu.pl  
 

Szczegółowe informacje dotyczące polityki redakcyjnej, procedury recenzyjnej oraz formy tekstów 

znajdą Państwo Instrukcje i informacje dla Autorów.  
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