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Słowo wstępne

W artykułach zgromadzonych w prezentowanym zbiorze analizowane  
są i opisywane jednostki języka — głównie rosyjskiego i polskiego — różnych 
poziomów: morfologicznego, leksykalno-frazeologicznego, składniowego, za-
równo w ich potencjach systemowych, jak i w zastosowaniach komunikacyjnych.

Osiągnięcia pragmatyki lingwistycznej, kognitywizmu oraz różnych 
wariantów gramatyki funkcjonalnej sprawiły, że w opisach jednostek języka 
coraz więcej uwagi poświęca się im jako środkom wyrażania intencji komuni-
kacyjnych, a także uwarunkowaniom sytuacyjnym determinującym skuteczną 
realizację tych intencji.

Wyzwaniem teoretycznym i praktycznym dla językoznawców jest opis 
funkcjonowania języka w warunkach komunikacji międzykulturowej — w tym 
wypadku polsko-rosyjskiej — w której dużą rolę, obok językowych różnic 
systemowych, odgrywa specyficzny uzus stosowania środków językowych 
właściwy danej nacji, odzwierciedlający specyficzny językowy obraz świata 
i obraz ten kształtujący.

W zbiorze znalazły się też teksty poświęcone współczesnym narzędziom 
i metodom badania języka, w szczególności językoznawstwu korpusowemu.
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