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Omówienie publikacji 

 
PoYXcja LiWeraWuroznawVWwoH jęzXkoznawVWwo i kulWuroznawVWwo jako płaVz-
czXznX przekazu we wVpółczeVnej gloWWoTXTakWXce Wo – ÜięTYX innXÜi – efekW 
VpoWkania VYerokiego greÜiuÜ VpecjaliVWów WeoreWXków i prakWXkówH jakie w 
Üaju 2010 YorganiYował InVWXWuW Neofilologii PańVWwowej PXżVYej SYkołX 
RawoTowej w CUełÜie. OlaÜrą Vpinającą wVYXVWkie cYęści oÜawianej publi-
kacji Vą roYważania naT celaÜi naucYania jęYXka w VYeroko roYuÜianej per-
VpekWXwie VpołecYnej. TeÜaWXka Üogło bX Vię wXTawać nie najnowVYaH gTXż 
już w laWacU VieTeÜTYieViąWXcU ubiegłego wieku roYpocYęWo roYważania naT 
proceVeÜ gloWWoTXTakWXcYnXÜH w kWórXÜ Wo ucYeń YnajTowałbX Vię w cen-
WruÜ uwagiH jeTnakże Wak VaÜo jak wcYeśniejVYX ÜoTel oparWX na naucYXcie-
luH Wak i Wen oparWX na ucYniu nie bXł wolnX oT nieToVkonałości i poTlegał 
nieuVWannXÜ ÜoTXfikacjoÜ wXnikającXÜ Ye YÜian YacUoTYącXcU Yarówno w 
śroTowiVku ucYnia jak i naucYXciela (ÜeWoTX naucYaniaH poÜoce TXTakWXcY-
neH ÜaWeriałX To nauki jęYXkaH forÜX prYekaYu). Nie beY YnacYenia bXłX Weż 
YÜianX YacUoTYące w VaÜXcU ucYeVWnikacU proceVu gloWWoTXTakWXcYnego 
(ÜoWXwacjaH ocYekiwaniaH naVWawienieH iWp.).  

ŁeYTXVkuVXjnXÜ poYoVWaje naWoÜiaVW TYiś VWwierTYenieH że VaÜa koÜ-
peWencja lingwiVWXcYna nie wXVWarcYX To efekWXwnego naucYania jęYXka. 
PVpółcYeVnX naucYXciel oprócY prYXgoWowania jęYXkowego ÜuVi poViaTać 
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wieTYę Y YakreVu VocjolingwiVWXki i pVXcUolingwiVWXki. P proceVie kVYWałcenia 
prYXVYłXcU naucYXcieli należX Yaś Ywrócić VYcYególną uwagę na TXnaÜicYnie 
YÜieniającX Vię konWekVW kulWurowX i VpołecYnX. P świecie poVWrYeganXÜ jako 
„globalna wioVka”H poTróże Vą łaWwiejVYeH a konWakWX ÜięTYX prYeTVWawiciela-
Üi  rożnXcU  kulWur  VWałX  Vię cYXÜś naWuralnXÜ.  TXÜ  VaÜXÜ  nieYbęTne  jeVW  
wXkVYWałcenie w naucYXcielacU i ucYniacU koÜpeWencji inWerkulWurowejH kWóra 
poYwoli na barTYiej efekWXwną wXÜianę eÜocjiH ÜXśli i pogląTów VWanowią-
cXcU poTVWawę koÜunikacji ÜięTYXluTYkiej. MlaWego Weż YaÜXVł prYXgoWowania 
publikacji o cUarakWerYe WeoreWXcYno-prakWXcYnXÜH Yawierającej prace Y Yakre-
Vu jęYXkoYnawVWwaH liWeraWuroYnawVWwaH kulWuroYnawVWwa i gloWWoTXTakWXkiH 
auWorVWwa wielu YnanXcU VpecjaliVWów afiliowanXcU w polVkicU i YagranicYnXcU 
ośroTkacU akaTeÜickicUH jeVW prYeTVięwYięcieÜ barTYo cennXÜ.  

OÜawianX WoÜ VkłaTa Vię Y ośÜiu cYęści.  
CYęść pierwVYaJ Rozważania jęzXkoznawcze (VWr. 15-119)H w TwunaVWu 

arWXkułacU (oVieÜ w jęYXku polVkiÜH cYWerX w jęYXku roVXjVkiÜ) poruVYa Ya-
równo YagaTnienia WeoreWXcYne jak i roYważania prakWXcYne wXnikające Ye 
YwiąYków jęYXkoYnawVWwa Y innXÜi TYieTYinaÜi nauki.  

P Trugiej cYęściJ TekVW jako płaVzczXzna rozwiązań gloWWoTXTakWXcz-
nXcU (VWr. 123-156)H cYXWelnik YnajTYie cYWerX opracowania w jęYXku polVkiÜH 
poświęcone VYeroko YTefiniowanej analiYie WekVWu w ściVłXÜ oTnieVieniu To 
proceVu TXTakWXcYnego.  

TrYecia cYęśćJ MiejVce przekłaTu w proceVie gloWWoTXTakWXcznXm (VWr. 
159-188)H Yawiera cYWerX WekVWXH w kWórXcU AuWorYX wVkaYują na konkreWne 
prYXkłaTX YaVWoVowania i użXWecYności prYekłaTu w proceVie gloWWoTXTak-
WXcYnXÜH Wakże w oTnieVieniu To WekVWu liWerackiego.  

GloWWoTXTakWXka w Vzkole wXżVzej (VWr. 191-282)H Wo WXWuł cYwarWej cYę-
ści WoÜu Yawierającej aż TYieVięć arWXkułówH w kWórXcU AuWorYX łącYą Weore-
WXcYne YagaTnienia jęYXkoYnawcYeH liWeraWuroYnawcYe i kulWuroYnawcYe Y 
coTYienną prakWXką akaTeÜicką.  

Na cYęść piątą – Rozważania liWeraWuroznawcze (VWr. 285-318) – VkłaTają 
Vię cYWerX WekVWX polVkojęYXcYne oraY cYWerX WekVWX w jęYXku roVXjVkiÜ - wVYXVW-
kie preYenWują wXbrane YagaTnienia Y YakreVu analiYX WekVWu liWerackiego.  

NfekWXwne roYwijanie koÜpeWencji inWerkulWurowej w proceVie gloWWo-
TXTakWXcYnXÜ Wo ÜoWXw prYewoTni prac YaÜieVYcYonXcU w roYTYiale VYó-
VWXÜJ Rozważania kulWuroznawcze (VWr. 321-381). TeÜaWXka w niÜ poruVYa-
na ToWXcYX VpoVobów inWegrowania WYw. inforÜacji kulWurowej Y proceVeÜ 
naucYaniaIucYenia Vię jęYXka obcego.  

CYęść VióTÜaJ Rola jęzXka ojczXVWego na lekcji jęzXka obcego (VWr. 385-
418)H Vkupia uwagę cYXWelnika na YagaTnieniu wXkorYXVWaniu jęYXka ojcYXVWego 
poTcYaV Yajęć jęYXka obcego. ŁarTYo cYęVWoH VYcYególnie naucYXciele Y ÜałXÜ 
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VWażeÜ YawoTowXÜH poVWrYegają jęYXk ojcYXVWX jako niepożąTanX poTcYaV 
Yajęć jęYXkowXcU. PreYenWowane WekVWX wVkaYują TobiWnieH że jęYXk ojcYXVWX 
Üoże bXć barTYo prYXTaWnXÜ narYęTYieÜ w naucYaniu jęYXka obcego.  

OVWaWniaH óVÜa cYęśćJ PrakWXczne zaVWoVowania (VWr. 421-518)H Yawiera 
wXbór arWXkułów (TYieVięć WekVWów) preYenWującXcU VYeroki YeVWaw prakWXcY-
nXcU roYwiąYań VWoVowanXcU w pracX gloWWoTXTakWXcYnej. TekVWX We Yawiera-
ją cenne wVkaYówki na WeÜaW kVYWałWowania koÜpeWencji jęYXkowejH koÜu-
nikacXjnej i kulWurowej u ucYącXcU Vię jęYXków obcXcU i Üogą bXć Wakże inVpi-
racją To TalVYXcU TYiałań TXTakWXcYnXcU. 

LiWeraWuroznawVWwoH jęzXkoznawVWwo i kulWuroznawVWwo… – WekVWX 
Yebrane prYeY JolanWę OniejęH ToÜaVYa RXgÜunWa i ŁukaVYa ŁrYanę - jeVW więc 
publikacją warWościową Y kilku wYglęTów. Po pierwVYeH jeVW Wo publikacja 
Vkupiająca w jeTnXÜ WoÜie VYerokie grono ekVperWów Y różnXcU pokrewnXcU 
TYieTYinH co poYwala na YapreYenWowanie różnorakicU opiniiH wielu punkWów 
wiTYenia i wielorakicU koncepcji pracX TXTakWXcYnej. Po TrugieH publikacja 
Üa VYeroki wXÜiar Yarówno prakWXcYnX jak i WeoreWXcYnX. Może VWanowić 
inVpirację Tla naucYXcieliH kWórYX YnajTą Wu VYeroki wacUlarY prakWXcYnXcU 
poÜXVłów To wXkorYXVWaniacU na lekcjacU jęYXka obcegoH jak i Tla baTacYX - 
jako prYXcYXnek To TalVYXcU roYważań i obVerwacji. Po WrYecieH WoÜ poÜiÜo 
Tużej ilości YawarWXcU w niÜ arWXkułów (również obcojęYXcYnXcU) jeVW Vpój-
nXH a jego koÜpoYXcja – prYejrYXVWa.  

CałX WoÜ rekoÜenTuję gorąco Yarówno baTacYoÜ Y kręgu gloWWoTX-
TakWXkiH jak i naucYXcieloÜ jęYXków obcXcU oraY VWuTenWoÜ – aTepWoÜ Ya-
woTu naucYXciela. 

 
 
 


