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i metody,

Wrocław:

Publikacja obejmuje trzy rozdziały, z których pierwszy zawiera historyczny szkic na temat
początków i rozwoju antropologii kulturowej i językowej w krajach kluczowych dla rozwoju tej
dyscypliny, tj. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W rozdziale
drugim przedstawiono podstawowe założenia i koncepcje współczesnego językoznawstwa antropo
logicznego, stanowiące narzędzia wykorzystywane w badaniach lingwistyczno-antropologicznych,
a także (pomijane w innych tego typu pracach) pismo rozumiane jako semiotyczny system kreujący
znaczenia, kluczowy dla rozwoju praktyk językowych. Najobszerniejszy trzeci rozdział składa się
z czterech podrozdziałów, w których omówione zostały paradygmaty badawcze współczesnego
językoznawstwa antropologicznego: paradygmat dokumentacyjny (językoznawstwo terenowe, lek
syka jako wskaźnik zmian społecznych), paradygmat kulturowo-lingwistyczny (podstawowe me
chanizmy zmiany kulturowej i językowej, w tym mechanizmy śmierci języka), paradygmat trans
formacyjny (językoznawstwo kontaktu zewnątrzspołecznego, etnografia mówienia, językoznaw
stwo kontaktu wewnątrzspołecznego a pragmatyka antropologiczna), paradygmat komunikacyjno-dyskursywny (wybrane aspekty studiów nad dyskursami i ich gramatykami komunikacyjnymi
w zestawieniu z wybranymi antroposemiotycznymi aspektami zachowań komunikacyjnych ludzi).
MNB
red. Kazimierz Ożóg, Rzeszów:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, 368 s.
Język żyje. R z e cz o w sp ó łcze sn ej p o lszczyźnie,

Książka składa się z trzech części. Pierwszą otwiera Dwugłos w sprawie kultury języka pol
skiego dziś Andrzeja Markowskiego i Ewy Rudnickiej. Wariantywność dźwiękowej strony znaków
językowych w aspekcie normatywnym omówił Bogusław Dunaj. Pojęcie współczesnej polszczy
zny z perspektywy autorów przygotowywanego Wielkiego słownika języka polskiego doprecy
zowała Renata Przybylska. Potrzebę uwzględnienia wymiaru ilościowego w opisie współczesnej
polszczyzny uzasadnił Bogdan Walczak.
Leksyka współczesnej polszczyzny jest przedmiotem studiów zamieszczonych w drugiej czę
ści książki. Kwestie frazeologiczne omawiają: Mirosława Mycawka i Danuta Krzyżyk. Innowacje
leksykalne z zakresu kulinariów oceniła od strony normatywnej Małgorzata Witaszek-Samborska.
Przejawy wpływu języka angielskiego na tworzenie zestawień rzeczownikowych w najnowszej pol
szczyźnie (typu but sklep, balkon party ) zaprezentowała Alicja Witalisz. Etyką słowa w języku
młodzieży szkolnej zajęła się Agnieszka Rypel, a językowy obraz miłości i nienawiści w defini
cjach metaforycznych licealistów zrekonstruowała Urszula Kopeć. Leksyce naukowej poświęcili
swoje artykuły: Anna Starzec i Władysław Śliwiński. Nazwy własne i derywaty onomastyczne

