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Słowo wstępne
Problematyka podejmowana w zaprezentowanych w tomie tekstach odzwierciedla wielorakość perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie
slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć
metodologicznych.
W centrum uwagi autorów znajdują się zagadnienia opisu jednostek języka
polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, czeskiego, chorwackiego na poszczególnych jego poziomach. Jednostki językowe są badane nie tylko jako elementy
systemu, ale także jako komponenty zróżnicowanych gatunkowo tekstów dawnych i współczesnych. Obok analiz czerpiących z tradycji strukturalistycznych
znalazły się też takie, w których zjawiska językowe rozpatruje się w kontekście
społeczno-polityczno-kulturowym.
W publikacji zgromadzono zarówno opracowania dotyczące jednego języka,
jak i studia porównawcze: polsko-rosyjskie, polsko-czeskie, polsko-chorwackie,
rosyjsko-czeskie. Nie zabrakło także tekstów poświęconych kwestiom translatologicznym.
Poruszany przez autorów z kraju i z zagranicy szeroki zakres zagadnień
pozwala na zapoznanie się z obszarami i kierunkami prac prowadzonych przez
poszczególne ośrodki akademickie. Żywimy nadzieję, że stanie się on źródłem
inspiracji do dalszych poszukiwań badawczych.
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