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OD REDAKTORA

Idea utworzenia seryjnego pisma Folia linguistica rossica zrodziła się 
w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ już dawno. Projekt 
jego uruchomienia omawiano wielokrotnie na zebraniach Katedry. Pismo 
powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji Rady 
Wydawniczej UŁ.

Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu 
badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno 
pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo- 
badawczym. Wspomnę, że w roku akademickim 2000/2001 rusycystykę naszą 
wzbogaciły dwa typy studiów: obok tradycyjnej formy pięcioletnich dziennych 
studiów magisterskich zostały uruchomione studia zaoczne i dzienne rusycys- 
tyczne studia dwustopniowe z elementami ukrainistyki.

Pismo speq'alizowac się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach 
zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatys- 
tyczne. Będą prezentowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego po
granicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwer
syteckiej.

Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej 
serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych 
monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane 
w języku rosyjskim i języku polskim.

Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań 
w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej -  filologii wschodniosłowiańskiej. 
W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków 
slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje. 
Zapewni to wzajemną wymianę publikacji, np. pomiędzy łódzką Katedrą 
a Katedrą Historii Języka Rosyjskiego i Językoznawstwa Uniwersytetu 
w Kazaniu i Instytutem Slawistyki w Giessen.
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Pierwszy numer pisma zawiera 11 artykułów: sześć tekstów napisali 
pracownicy Katedry Językoznawstwa, natomiast pozostałe pochodzą z kilku 
ośrodków akademickich, współpracujących z Katedrą (Giessen, Kazań, 
Nowogród, Kielce). Artykuły zebrane w niniejszym zeszycie dotyczą głównie 
lingwistycznej analizy rozmaitych odmian gatunkowych tekstów i mieszczą 
się w konwencji tematycznej „Funkcjonowanie środków językowo-stylistycz- 
nych w tekstach mówionych i pisanych” . Powyższy temat dotyczy kom
pleksowej analizy wewnętrznej budowy tekstu z uwzględnieniem jego wy
kładników językowo-stylistycznych na płaszczyźnie fonetyczno-fonologicznej, 
leksykalno-semantycznej, frazeologicznej, słowotwórczej i gramatycznej. Zostały 
przedstawione rozmaite sposoby manifestacji środków językowo-stylistycznych, 
uwzględniono również analizy translatoryczne. Autorzy zebrali i opracowali 
materiał językowy, wykorzystując w tym celu najnowszą literaturę przedmiotu.

Teksty prezentują różne podejście metodologiczne. Większość z nich 
dotyczy dyskursu literackiego, w którym środki językowe pełnią funkcję 
modelowania artystycznego. Autorzy analizują tło kulturowe utworów, 
omawiają kognitywny potencjał środków językowych w tekstach artystycznych 
i innych odmianach dyskursu, zajmują się spójnością tekstową. Interesują 
się również polem znaczeniowo-wyrazowym współczesnego tekstu reklamo
wego, zagadnieniem manifestacji językowego obrazu świata w związkach 
frazeologicznych, proponują wszechstronny przegląd teorii w zakresie sło- 
wotwórstwa rosyjskiego. Prezentowane są nie tylko synchroniczne opisy zjawisk 
językowych, lecz także badania diachroniczne, np. w obrębie semantyczno- 
stylistycznych właściwości liczebników w tekstach staroruskich czy kwestii 
struktury słowotwórczej jednostek substantywowanych w Słowie o wyprawie 
Igora. Rozpatrywana jest też terminologia i frazeologia religijna w języku 
XVI-wiecznego katechizmu.

Zamieszczone w tym numerze materiały odzwierciedlają główne kierunki 
zainteresowań badawczych slawistów w zakresie tytułowego tematu. Prezen
towane tu teksty znajdą zapewne zastosowanie praktyczne w nauczaniu 
studentów rusycystyki, głównie zagadnień z obszaru semantyki ekspresywnej 
i stylistyki funkcjonalnej.

Artykuły zostały rozmieszczone w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów, 
ale z podziałem na teksty polskie i rosyjskie.
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