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Oblicza współczesnego multilingwizmu 

Skrócony opis przedmiotu 

W centrum uwagi jest pojęcie multilingwizmu rozumiane jako czynne lub bierne posługiwanie 

się wieloma językami przez jednostkę lub grupę społeczną. Pojęcie rozpatrywane jest w świetle 

socjolingwistyki, lingwistyki, psycholingwistyki, dydaktyki i psychologii społecznej. Zajęcia 

mają charakter dyskusji, podczas których omawiane są miejsce multilingwizmu w procesach 

społecznych i językowych, jego uwarunkowania polityczne i historyczne, specjalne miejsce 

udziela się teorii kontaktów językowej i ich następstwom, wśród nich takie jak interferencje 

językowe, zapożyczenia, przełączenie kodów, języki mieszane i in. W polu zainteresowań 

znajdują się także zagadnienia związane z przyswajaniem drugiego i kolejnego języka, odrębne 

miejsce zajmuje problematyka z zakresu dwujęzycznego  i wielojęzycznego rozwoju dzieci i 

zachowań językowych osób migrujących. Obiektem rozważań są również kwestie dyskusyjne, 

w tym pozytywy i negatywy wynikające z rozszerzenia kompetencji językowych i 

posługiwania się wieloma językami. 
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