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Wprowadzenie

W oddanym do rąk Czytelników siódmym tomie „Językoznawstwa” zamieszczono 
prace poruszające różnorodne zagadnienia zarówno z językoznawstwa strukturalistycz-
nego, jak i poststrukturalistycznego. Autorzy podjęli problematykę z zakresu nazewnic-
twa miejskiego, poprawności językowej, semantyki, leksykografii, tematykę gwarową 
i przekładoznawczą, a także zagadnienia dotyczące komunikacji w Internecie, analizy 
kognitywnej, gatunków wypowiedzi i filozofii języka.

W pracy otwierającej dział Studiów i rozpraw Anna Arciszewska omówiła procesy 
wpływające na powstawanie nazw miejskich na przykładzie nazewnictwa Katowic. 
W następnym artykule Anna Bielska dokonała analizy trzech polskich tłumaczeń tragedii 
Romeo i Julia Wiliama Szekspira pod kątem występowania archaizmów. Dwie prace po-
święcono zagadnieniom analiz kognitywnych – Justyna Mazepus zajęła się kreowaniem 
znaczeń w utworach Haliny Poświatowskiej, zaś Dorota Gonigroszek dokonała analizy 
Zatrutego drzewa Williama Blake’a w oparciu o założenia Teorii Metafory Konceptualnej 
oraz kognitywnej koncepcji emocji (Lakoff, Kövecses, Johnson). W dwóch innych pracach 
zwrócono uwagą na zagadnienia odnoszące się do przestrzeni edukacyjnej. W pierwszej 
z nich, Iwona Gryz omówiła kryteria poprawności i najczęściej popełniane błędy językowe 
podczas planowania nauczycielskiego testu językowego (dotyczącego języka angielskiego). 
W drugim artykule, Judyta Kabus poruszyła zagadnienie podręcznika multimedialnego 
w dyskursie glottodydaktycznym. Poza podręcznikiem zajęto się także gatunkami wypo-
wiedzi funkcjonującymi w dyskursie politycznym – Aneta Majkowska scharakteryzowała 
cechy gatunkowe debaty sejmowej. Anna Chrupczalska-Laskowska zwróciła uwagę 
na złożoną postać wzorca gatunkowego współczesnych przepisów kulinarnych. Julia Ma-
zurkiewicz-Sułkowska i Agata Mokrzycka przedstawiły projekt bułgarsko-polskiego słownika 
stałych połączeń werbo-nominalnych. Justynę Makowską zainteresowała językowa kreacja 
postaci kobiet i mężczyzn w językowo-kulturowym obrazie świata zawartym w tekstach 
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dramatycznych zapisanych gwarą podhalańską. W tomie zamieszczono także interesujące 
studium Janusza Maciaszka na temat filozofii języka w ujęciu Gottloba Fregego. Autor zwró-
cił uwagę na trudności związane z analizą języka naturalnego. W pracy zamykającej dział 
Studiów i rozprawy Zdzisława Staszewska scharakteryzowała pole leksykalno-frazeolo-
giczne nazw i określeń dotyczących drugiego sakramentu jako jednego z głównych pól 
słownictwa religijnego. Autorka do analizy wykorzystała materiał gwarowy pochodzący 
z miejscowości położonych wokół Łodzi.

W dziale Recenzje, omówienia i sprawozdania zamieszczono sprawozdanie (G. Maj-
kowski) z ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Idee, wartości, słowa 
w życiu publicznym, zorganizowanej w dniach 17–18 kwietnia 2013 roku przez Akademię 
Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Żywimy nadzieję, że prace zebrane w siódmym tomie „Językoznawstwa” spotkają się 
z zainteresowaniem ze strony Czytelników.
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