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Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, siedemnasty już numer „Studiów 
Etnologicznych i  Antropologicznych”. Poprzedni numer miał być ostatnim „pa‑
pierowym” (stąd jego okładka była czarna). Tak się jednak nie stało. Rewolucja 
cyfrowa, choć nieunikniona, została nieco opóźniona. To dobrze. Niech stare 
zwyczaje umierają powoli! A my możemy cieszyć się kolejnym tomem w dwóch 
wciąż popularnych formatach.

W  numerze znalazły się teksty o  bardzo zróżnicowanej tematyce. Tom roz‑
poczynają artykuły z  zakresu szeroko rozumianej ekologii kulturowej. To nie 
przypadek. Cieszyński ośrodek etnologii i  antropologii kulturowej zajmuje się 
tą problematyką od wielu lat, a  w  ostatnim czasie, na tej podstawie, utworzono 
na studiach II stopnia nową specjalność. Ekologia to jednak nie wszystko. W to‑
mie są także artykuły, które – co nas szczególnie cieszy – ukierunkowane są na 
Afrykę. To kontynent, który za sprawą zarówno wyjątkowości, jak i  uniwersal‑
ności swych problemów skupia na sobie coraz większą uwagę badaczy. Widać to 
także w naszym czasopiśmie. W części Spojrzenie na Afrykę znajdziecie Państwo, 
między innymi, informacje o bolączkach edukacji wśród społeczności postpaster‑
skich, konsekwencjach i  specyfice globalizacji i  konsumeryzmu afrykańskiego, 
dyskursie kolonialnym i jego współczesnych reminiscencjach czy percepcji czasu. 
Wszystko to zostało ukazane w  oryginalnych pracach badawczych. Numer za‑
mykają teksty, których spinającą klamrą jest typowo antropologiczne spojrzenie 
(lub, jak kto woli, Antropologiczne konteksty kultury).

Zmiany zachodzące w  ostatnich latach w  polskiej i  światowej nauce sta‑
wiają przed nami nowe wyzwania. Dlatego redakcja „Studiów Etnologicznych 
i  Antropologicznych” nadal będzie podejmowała działania mające na celu za‑
pewnienie pełniejszej cyfryzacji periodyku oraz indeksacji w krajowych i zagra‑
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nicznych bazach czasopism naukowych. Starania będą ukierunkowane również 
na wykorzystywanie najlepszych narzędzi, które umożliwiają sprawne przepro‑
wadzenie procesu recenzowania oraz redagowania kolejnych numerów w  ca‑
łości za pośrednictwem platformy elektronicznej. Celem w  najbliższym czasie 
będzie również nadanie „Studiom Etnologicznym i Antropologicznym” bardziej 
międzynarodowego charakteru, co rozumiemy jako jeszcze większe otwarcie 
na opracowania w  językach kongresowych – do nadsyłania takich artykułów, 
w  szczególności w  języku angielskim, serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, 
że zmiany te zaowocują przyjęciem do – powiększonego w  ostatnim czasie – 
grona recenzentów kolejnych ekspertów, związanych również z  zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi. Wszystkie te zabiegi, choć będą wymagały od autorów, 
recenzentów i redakcji nabycia nowych umiejętności, niewątpliwie przyczynią się 
do podniesienia rangi czasopisma nie tylko na krajowym, ale i  na międzynaro‑
dowym rynku naukowym.
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