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W zeSzycie

– Glottodydaktyka języka specjalistycznego wymaga nowych podstaw teoretyczno-
-lingwistycznych. Koncept – znaczenie kognitywne terminu, wyznaczające jego treść, może 
stanowić podstawę porównania międzyjęzykowego. Wprowadzenie go do glottodydaktyki 
jest uzasadnione ogólnojęzykowym wymiarem poznawczym.

– Porównanie zapisów odnoszących się do słownictwa w Standardach wymagań eg-
zaminacyjnych (SWE) z wytycznymi Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego 
(ESOKJ) wskazuje na konieczność uzupełnienia katalogów tematycznych i pojęciowych 
SWE w zakresie ich szczegółowości.

– Socjolekt polsko-argentyński przedstawicieli czterech pokoleń zbiorowości polonij-
nej cechuje m.in. występowanie interferencji argentyńskiej odmiany języka hiszpańskiego 
w warstwie fonetyczno-prozodycznej, gramatycznej i leksykalnej.

– Zaolzie jest regionem wieloetnicznym i wielojęzycznym. Język polski i czeski oraz 
dialekt cieszyński są stosowane w różnych sytuacjach komunikacyjnych, co daje się za-
obserwować również w życiu religijnym – w sytuacjach oficjalnych oraz w liturgii.

– Realizacja projektu „Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego” umożliwia nowe 
spojrzenie na liczebność i jakość zapożyczeń z języka angielskiego zarejestrowanych w tym 
leksykonie, charakterystycznych dla polszczyzny XIX w.

– Zapisy polszczyzny alfabetem grażdańskim w wielojęzycznym słowniku Katarzyny II 
(XVIII w.) ukazują problemy jego redaktorów w odniesieniu do warstwy graficzno-fonetycz-
nej i leksykalno-semantycznej; ich analiza może stanowić przyczynek do opisu koncepcji 
panslawistycznych.

***

Glottodydaktyka – kontakt językowy i kulturowy – język polski poza granicami kraju 
– język Polonii – sytuacje komunikacyjne – wpływy języków obcych na polszczyznę – in-
terferencje językowe – zapożyczenia leksykalne – leksykografia.
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