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W zeSzycie

– Podstawowym zagadnieniem dla kultury języka jako dyscypliny językoznawczej jest 
zakres i metodologia opisu: czy mają one dotyczyć wyłącznie faktów ściśle językowych, czy 
też powinny obejmować również zagadnienia etyki słowa, nadając tej dziedzinie interdy-
scyplinarny charakter.

– Kim jest dzisiaj językoznawca normatywista? Odpowiedź na to pytanie koncentruje 
się na analizie trzech szeregów wizerunków: orędownik – autorytet – propagator; przewod-
nik – kontroler – obserwator; strażnik – ogrodnik – sędzia.

– Zrozumienie przyczyn niechęci części użytkowników polszczyzny do zapożyczeń 
z języków obcych może pomóc w kształtowaniu właściwych postaw wobec języka, szcze-
gólnie wtedy, gdy postawa niechęci wynika z braku gotowości zaakceptowania zmian ję-
zykowych i społecznych.

– Norma języka urzędowego kształtowała się pod wpływem różnych czynników. Dla 
właściwego jej opisu niezbędny jest ich systematyczny ogląd w okresie przedrozbiorowym, 
w czasie zaborów i w okresie 20-lecia międzywojennego.

– Problematyka stosowania wobec kobiet nazw zawodów oraz stanowisk rodzaju żeń-
skiego albo gatunkowych nazw rodzaju męskiego współcześnie aktualizuje się w związku 
z przemianami kulturowymi, jednakże większości użytkowników polszczyzny odpowiada 
zracjonalizowany kompromis.

– Zmiany kulturowe przyczyniają się do powstawania nowych pól leksykalno-seman-
tycznych w słownictwie współczesnej polszczyzny. Czynnikami, które kształtują nowe 
słownictwo fitnessowe są m.in. komercjalizacja i konkurencyjność.

– Dominantami pola leksykalno-frazeologicznego <alkohol> są we współczesnej pol-
szczyźnie czasowniki związane z cieczami, rzeczowniki będące synonimami rzeczownika 
głowa oraz rzeczowniki określające atrybuty alkoholowe.

***

Kultura języka – kultura słowa – etyka słowa – językoznawstwo normatywne – po-
stawy wobec języka – puryzm językowy – zapożyczenia z języków obcych – język urzędowy 
– słownictwo współczesnej polszczyzny – nazwy osobowe żeńskie – nowe pola leksykalne 
– frazeologia – składnia.
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