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PRZEDMOWA

Tytuá Nowe studia leksykograficzne jest nawiązaniem do tradycji serii Studia Leksykograficzne, jaka byáa wydawana w Instytucie JĊzyka Polskiego PAN z inicjatywy
Profesora Wáadysáawa Lubasia w latach 1988–1993. Publikacje tamte wiązaáy siĊ
z rozwijanym wówczas projektem sáownika jĊzyka polskiego, który miaá objąü opisem leksykograficznym polszczyznĊ caáego XX wieku. Prace nad tym dzieáem zostaáy
jednak ostatecznie wstrzymane.
Po kilkunastu latach Ğrodowisko jĊzykoznawcze znów podejmuje próbĊ opracowania takiego sáownika. Od tamtych czasów zmieniáo siĊ w Polsce i w Ğwiecie
bardzo wiele. Inne są warunki spoáeczno-polityczne, w jakich przychodzi pracowaü
leksykografom. Inne są teĪ realia ekonomiczne, inne moĪliwoĞci techniczne, znacznie
bogatszy jest dorobek polskiej leksykografii i metaleksykografii, do którego trzeba
siĊ odnieĞü, wiĊksza znajomoĞü Ğwiatowych osiągniĊü sáownikarskich i ĞwiadomoĞü
standardów, jakie projektowane dzieáo powinno speániü. Wszystko to sprawia, Īe dawniejsze ustalenia dotyczące podstaw opracowania moĪna dziĞ potraktowaü tylko jako
punkt wyjĞcia do dyskusji nad koncepcją sáownika.
Tom, który oddajemy do rąk Czytelnika, jest utrwaleniem dyskusji, jakie nad
koncepcją sáownika toczyliĞmy w roku 2006. Oprócz pracowników Zakáadu Wspóáczesnego JĊzyka Polskiego IJP PAN uczestniczyli w nich Profesorowie Bogusáaw
Dunaj i Mirosáaw BaĔko. Dziaáania te doprowadziáy do przedstawienia na posiedzeniu Komitetu JĊzykoznawstwa PAN w Warszawie ogólnej koncepcji sáownika. Zapis
tej prezentacji przynosi tekst otwierający niniejszy zbiór. W nastĊpnej kolejnoĞci zamieszczono osiem studiów nad wybranymi, szczegóáowymi zagadnieniami: Ĩródáami
sáownika, kwalifikatorami, polisemią regularną rzeczownika, zasadami opisu kolokacji, frazeologizmów i przysáów w projektowanym sáowniku, a takĪe przegląd problematyki związanej z leksykograficznym opisem formantów sáowotwórczych. NaleĪy
zaznaczyü, Īe są to studia autorskie, powstaáe w związku z dyskusją nad koncepcją
sáownika. Nie wszystkie wiĊc przedstawione tam propozycje i rozwiązania uzyskaáy
ogólną akceptacjĊ i nie wszystkie — co áatwo sprawdziü — weszáy w skáad zwartej
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propozycji przedstawionej na wspomnianym zebraniu KJ PAN. Uzupeánieniem tomu
są dwie recenzje, mianowicie omówienie ciekawego sáownika brytyjskiego Collins
Dictionary & Thesaurus oraz ksiąĪki W. Chlebdy, dotyczącej skrzydlatych sáów. Obie
te pozycje mogą byü dla leksykografa Ĩródáem cennych inspiracji.
Mamy nadziejĊ, Īe publiczna prezentacja zebranych tu tekstów stworzy okazjĊ
do dalszej dyskusji nad koncepcją Wielkiego sáownika jĊzyka polskiego.
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