
OD REDAKCJI

Niniejsza monografia jest szóstą z kolei książką wydaną przez Zakład Języ-
koznawstwa Instytutu Rusycystyki poświęconą zagadnieniom semantyki i styli-
styki tekstu. Tradycją stało się już organizowanie konferencji na ten temat przez 
wymienioną jednostkę naukową. Konferencje te odbywały się kolejno w latach 
2003, 2006, 2008, 2011. Ostatnia miała miejsce w dniach 22–24 maja 2014. Jej 
interdyscyplinarny charakter przejawił się w fakcie, iż brali w niej udział nie tylko 
rusycyści, ale i przedstawiciele innych kierunków filologicznych i nie filologicz-
nych. Konferencję o międzynarodowym charakterze przeprowadził Zakład Języ-
koznawstwa Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale 
Instytutu Slawistyki Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen oraz Katedry 
Rusycystyki Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Goście 
reprezentowali krajowe ośrodki akademickie z Warszawy, Lublina, Bydgoszczy, 
Poznania, Sosnowca, Szczecina oraz zagraniczne z Niemiec, Bułgarii, Białorusi, 
Ukrainy i Rosji.

Monografia wyprofilowana jest tematycznie i zawiera referaty wygłoszone 
przez gości podczas konferencji. Zaprezentowana w niej problematyka uprawiana 
jest przez liczne ośrodki zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma służyć nakreśleniu 
najważniejszych kierunków i tendencji badawczych oraz zarysować perspektywę 
studiów w dziedzinie studiów nad tekstem. Podczas konferencji dyskusje toczyły 
się wokół zagadnień tekstologicznych związanych z językoznawstwem kogni-
tywnym, pragmatyką językową, leksykografią, rejestrami stylistycznymi języka, 
przekładem. Omówiono literackie i nieliterackie typy tekstów.

W związku z tym monografię podzielono na siedem rozdziałów usystematy-
zowanych tematycznie:

I. Semantyczno-pragmatyczna przestrzeń języka i sposoby jego opisu;
II. Język, styl i semantyka tekstów literackich i nieliterackich;
III. Teoretyczne i praktyczne aspekty badań nad stylistyką i semantyką

tekstu;
IV. Językowe sposoby postrzegania świata – problemy metodologii i kla-

syfikacji;
V. Teoria i praktyka przekładu;
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VI. Problemy opisu i klasyfikacji systemów i jednostek językowych;
VII. Różnorodność rejestrów stylistycznych w języku.
Celem tomu jest ukazanie podejmowanej przez Zakład Językoznawstwa In-

stytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego współpracy międzynarodowej oraz 
integracji środowiska akademickiego z różnych krajów. Ma ona także ukazać per-
spektywę dalszych badań nad zagadnieniami semantyki i stylistyki tekstu.

Agata Piasecka
Ija Blumental
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