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Tysiąc ję zy k ó w . Żywe, zagrożone i w ym arłe , red. Peter K. Austin, Lesko: Wydawnictwo
Bosz, 2009, 288 s.
Polska edycja książki, która w języku oryginału nosi tytuł One thousand languages: living,
endangered and lost i została wydana w Stanach Zjednoczonych przez prestiżowe wydawnic
two akademickie University of California Press. Publikacja o charakterze pracy zbiorowej, będąca
popularnonaukowym przeglądem języków świata, uporządkowanych według regionów geograficz
nych. Przybliża podstawowe kwestie dotyczące zróżnicowania językowego naszego globu (języki
światowe, lingua franca, języki zagrożone, języki wymarłe, język a dialekt, związki genetyczne
i geograficzne między językami i in.), pokazuje na konkretnych przykładach charakterystyczne ce
chy strukturalne omawianych języków. Zawiera słowniczek terminów lingwistycznych oraz mapy.
Może stanowić cenną pomoc w nauczaniu językoznawstwa ogólnego.
AW
Codes and R ituals o f E m otions in A sian and A frica n C ultures , red.

Nina Pawlak, War

szawa, 2009.
Interdyscyplinarna praca zbiorowa w języku angielskim, zawierająca szesnaście artykułów
na temat kulturowych wzorców doświadczania i przeżywania emocji. Główne źródło wiedzy
0 owych wzorcach stanowią dla autorów języki jako kody zawierające symboliczną interpretację
1 ocenę uczuć oraz dostarczające środków ekspresji, niemniej jednak badacze poddają analizie
również inne fakty kulturowe - obyczaje, wierzenia, sztukę - w których odzwierciedlają się
charakterystyczne dla danej wspólnoty ludzkiej sposoby postrzegania emocji. Książka dotyczy
języków i kultur takich obszarów geograficznych, jak: kraje arabskie z Bliskiego Wschodu, Turcja,
Iran, Afryka Wschodnia, Afryka Zachodnia, Indie, Korea i Japonia.
AW

Bożena Witosz, D yskurs i stylistyka , Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2009, 310 s.
Bożena Witosz w swojej książce przedstawia aktualny stan stylistyki polskiej i omawia wpływ
współczesnych badań nad dyskursem na myślenie o stylu. Praca stanowi - jak stwierdza sama
autorka - „etap przygotowawczy” do przyszłej syntezy. Autorka podejmuje kwestie teoretyczne
i metodologiczne, unaocznia zmiany, jakie zaszły w stylistyce polskiej na przestrzeni ostatnich
50 lat, zwraca uwagę na nowe aspekty badań stylistycznych, w tym - z jednej strony na dys
kurs jako pojęcie teoretyczne, z drugiej zaś jako określoną metodę analizy zjawisk tekstowych.
Omawia kulturowe uwarunkowania stylu (zasięg, sposób i siłę oddziaływania), style typowe (funk
cjonalne, style dyskursów i gatunków mowy), ich tekstowe eksponenty, uwarunkowania związane

