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PRZEDMOWA

Tytu Nowe studia leksykograficzne jest nawi zaniem do tradycji serii Studia Leksy-

kograficzne, jaka by a wydawana w Instytucie J zyka Polskiego PAN z inicjatywy 

Profesora W adys awa Lubasia w latach 1988–1993. Publikacje tamte wi za y si

z rozwijanym wówczas projektem s ownika j zyka polskiego, który mia  obj  opi-

sem leksykograficznym polszczyzn  ca ego XX wieku. Prace nad tym dzie em zosta y

jednak ostatecznie wstrzymane.

Po kilkunastu latach rodowisko j zykoznawcze znów podejmuje prób  opra-

cowania takiego s ownika. Od tamtych czasów zmieni o si  w Polsce i w wiecie

bardzo wiele. Inne s  warunki spo eczno-polityczne, w jakich przychodzi pracowa

leksykografom. Inne s  te  realia ekonomiczne, inne mo liwo ci techniczne, znacznie 

bogatszy jest dorobek polskiej leksykografii i metaleksykografii, do którego trzeba 

si  odnie , wi ksza znajomo wiatowych osi gni  s ownikarskich i wiadomo

standardów, jakie projektowane dzie o powinno spe ni . Wszystko to sprawia, e daw-

niejsze ustalenia dotycz ce podstaw opracowania mo na dzi  potraktowa  tylko jako 

punkt wyj cia do dyskusji nad koncepcj  s ownika.

Tom, który oddajemy do r k Czytelnika, jest utrwaleniem dyskusji, jakie nad 

koncepcj  s ownika toczyli my w roku 2006. Oprócz pracowników Zak adu Wspó -

czesnego J zyka Polskiego IJP PAN uczestniczyli w nich Profesorowie Bogus aw

Dunaj i Miros aw Ba ko. Dzia ania te doprowadzi y do przedstawienia na posiedze-

niu Komitetu J zykoznawstwa PAN w Warszawie ogólnej koncepcji s ownika. Zapis 

tej prezentacji przynosi tekst otwieraj cy niniejszy zbiór. W nast pnej kolejno ci za-

mieszczono osiem studiów nad wybranymi, szczegó owymi zagadnieniami: ród ami

s ownika, kwalifikatorami, polisemi  regularn  rzeczownika, zasadami opisu koloka-

cji, frazeologizmów i przys ów w projektowanym s owniku, a tak e przegl d proble-

matyki zwi zanej z leksykograficznym opisem formantów s owotwórczych. Nale y

zaznaczy , e s  to studia autorskie, powsta e w zwi zku z dyskusj  nad koncepcj

s ownika. Nie wszystkie wi c przedstawione tam propozycje i rozwi zania uzyska y

ogóln  akceptacj  i nie wszystkie — co atwo sprawdzi  — wesz y w sk ad zwartej 
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propozycji przedstawionej na wspomnianym zebraniu KJ PAN. Uzupe nieniem tomu 

s  dwie recenzje, mianowicie omówienie ciekawego s ownika brytyjskiego Collins 

Dictionary & Thesaurus oraz ksi ki W. Chlebdy, dotycz cej skrzydlatych s ów. Obie 

te pozycje mog  by  dla leksykografa ród em cennych inspiracji.

Mamy nadziej , e publiczna prezentacja zebranych tu tekstów stworzy okazj

do dalszej dyskusji nad koncepcj Wielkiego s ownika j zyka polskiego.
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