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Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, red. Jacek Warchala, Jadwiga Krzyżyk, 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, 339 s.

Prezentowany tom jest zapisem VI Forum Kultury Słowa, zorganizowanego w Katowicach 
w dniach 20-22 października 2005 roku pod hasłem „Polska polityka językowa wobec członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej". W  11 referatach przedstawiciele różnych środowisk podjęli tematy 
związane z pozycją, kształtem i funkcjonowaniem polszczyzny w „nowej" rzeczywistości, m.in. 
wpływ języków obcych na kształt języka (B. Walczak), diagnozę stanu języka, prognozę i pro
ponowane działania związane z jego przyszłością (S. Gajda). Omówiono politykę językową nie
których krajów europejskich (W. Pisarek), również politykę językową w odniesieniu do języków 
regionalnych i mniejszościowych (T. Wicherkiewicz, J. Tambor). Wskazywano zadania polskiej 
polityki językowej w UE. czynniki decydujące o statusie polszczyzny (A. Pawłowski), problemy 
pracy unijnych tłumaczy (J. Zaczykiewicz ) oraz sposoby promocji języka polskiego na świecie 
(A. Dąbrowska). Analizowano również stan współczesnej polszczyzny, wyróżniając polskie języki 
publiczne („językowe aspekty manifestowanych publicznie postaw"): język narodowy, oficjalny, 
populistyczny, język sukcesu i luzu (J. Bralczyk. J. Wasilewski). Przedstawiono stan badań nad 
Słownikiem pojęć politycznych i społecznych Europy Środkowej i Wschodniej (E. Sękowska) oraz 
rozważania na temat tożsamości narodowej w kontekście szerzej pojmowanej świadomości euro
pejskiej (A. Furdal). Oprócz referatów zamieszczono również zapis dyskusji, panelu dyskusyjnego 
oraz wnioski i postulaty będące efektem dysputy.

Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. Stanisław Gajda, Opole: Uniwersy
tet Opolski -  Instytut Filologii Polskiej, 2008, 410 s.

Tom powstał w związku ze zgłoszonym przez Komisję Słowiańskich Języków Literackich na 
Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie (2008 r.) blokiem tematycznym „Tożsamość 
a język w perspektywie slawistycznej". Zawiera 20 referatów, w tym 6 wystąpień kongresowych 
przygotowanych przez badaczy zajmujących się tożsamością, zaproszonych do udziału w tomie: 
językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, socjologów i kulturoznawców z Ro
sji. Czech. Austrii. Macedonii. Belgii i Polski. Podzielono je  na trzy części: I. Tożsamość a język.
II. Język w południowosłowiańskich dyskursach tożsamościowych. III. Dyskursy tożsamościowe na 
słowiańskiej północy. Wprowadzeniem do tomu jest tekst Stanisława Gajdy, dotyczący pojęcia toż
samości. relacji tożsamość -  język oraz słowiańskiego kontekstu tej relacji. Autorzy publikowanych 
referatów, mając swobodę wyboru w ramach nadrzędnego tematu, podjęli wybrane aspekty poję
cia tożsamości, m.in.: typy tożsamości grup etnicznych i ich możliwe implikacje w sferze postaw


