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Od Redaktorów  iniejszy tom jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez  Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej z okazji 70. urodzin Pani Profesor Elżbiety Laskowskiej, długoletniego i zasłużone-go pracownika naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani Profesor jest znanym w kraju naukowcem, szczególnie w kręgach językoznawców, propagator-ką problemów etyki słowa i wartościowania w języku i komunikacji, wychowanką Pani Profesor Jadwigi Puzyniny. Jest również jedną z założycielek Katedry Dzien-nikarstwa i Komunikacji Społecznej (później przekształconej w Katedrę Dzienni-karstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej). Przez wiele lat pełniła rów-nież funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakładu Komunikacji Społecznej będącego w strukturach Katedry. W oddanym do Państwa rąk zbiorze znaleźć można różnotematyczne odnie-sienia do sposobów przejawiania się wartości w procesie komunikowania. Autorzy artykułów przedstawiają problematykę wartościowania w komunikowaniu z róż-norodnych perspektyw naukowych i przy wykorzystaniu odmiennych metod  i narzędzi badawczych. Pierwszy blok artykułów zawiera ogólne rozważania o wartościach i warto-ściowaniu przejawiających się w odmiennych aspektach komunikowania. Choć autorzy odnoszą się do różnych dyskursów, to ich dociekania mają jedną istotną cechę wspólną: charakter teoretyczno-metodologiczny. Tom otwiera artykuł  Elżbiety Lask owskiej , w którym autorka na podstawie wypowiedzi politycz-nych opisuje sposoby usytuowania wartościowania w tekście. Lingwistyczna anali-za licznych przykładów umożliwiła wyodrębnienia kilku charakterystycznych strategii, z czego za dominujące autorka uznaje dwa sposoby: zabieg orzekania  i nominalizacji. Drugi artykuł Jadwigi  Puzyniny przenosi czytelnika w świat spraw – można by rzec – „fundamentalnych”. W słowach rozpalających nadzieję autorka przedstawia różne koncepcje obrony współczesnej moralności. Znalazły się tu odniesienia do znanych postaci świata filozofii, autorytetów, które – repre-zentując różne światopoglądy – zajmują różnorodne postawy wobec współcze-snych zjawisk socjokulturowych. Pokrewne rozważania zawarte są w artykule ks. Mariusza Kuc ińskiego. Autor eksponuje niektóre zagrożenia związane  z rutynową komunikacją opartą na nowoczesnych technologiach. Swoje wnioski szczególnie odnosi do świata mediów. Pochyla się nad kilkoma istotnymi zagad-nieniami, m.in. pojęciem prawdy w obiegu społecznym i rzetelnością pracy dzien-nikarskiej. Al eks y Awdiejew w swym artykule przedstawia lingwistyczną  koncepcję gramatyki sensu. Wykorzystując aparat pojęciowy i metodologię komu-nikatywizmu, pokazuje możliwości opisu abstrakcyjnej kategorii, jaką jest sens, poprzez odniesienie nie tylko do obecnych w tekście jednostek języka, ale również elementów domyślnych – rekonstruowanych za pomocą wypracowanych w gra-
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8  Od Redaktorów   
matyce komunikacyjnej metod komponowania sensu. Metody gramatyki komuni-kacyjnej towarzyszą także  Grażynie Ha brajsk iej . Autorka na materiale popu-larnych politycznych memów – analizuje mechanizm ironii, który w swej istocie jest trybem komunikacyjnym wyraziście wartościującym. W opinii badaczki trafna interpretacja ironii wynika z prawidłowego odniesienia da dwóch obrazów idea-cyjnych – aktualnie komunikowanego oraz powiązanego dyskursywnie obrazu przywołanego z pamięci. Ostatni artykuł w tym bloku również zawiera dociekania osadzone w modelu komunikatywizmu. Wiesła w Czec howski   dokonuje w nim próby usytuowania zjawiska wartościowania werbalnego w planie metodologicz-nym gramatyki komunikacyjnej. Tworzy hipotezę, że nacechowanie wartościujące komunikatów to efekt asocjowania wartości (i powiązanych z tym emocji) obec-nych w standardach semantycznych, które są ogniwami w scenariuszach przyczy-nowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych. Drugi blok stanowią artykuły, które zawierają analizę wartościowania na  bazie materiału językowego pochodzącego z medium prasowego.  Anna Bąc z-kowska  analizuje obraz Polaka imigranta w brytyjskiej prasie opiniotwórczej. Imponująca wielkość próby badawczej (korpusu) wiąże się z zastosowaniem de-dykowanego oprogramowania, które umożliwia szybką ekscerpcję poszukiwanych elementów językowych. Zaprezentowana analiza ujawnia dominację negatywnego obrazu polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii. W interpretacji wartościowania Polaka (w różnych kolokacjach) autorka posłużyła się metodologią krytycznej analizy dyskursu. Edyta Błachut,  autorka kolejnego artykułu, bada funkcję  wartościującą triad – językowo-gramatycznych zestawień odnoszących się do  komunikowania społeczno-politycznego. Materiał językowy pochodzi z prasy gór-nośląskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego – dzienników polskich i nie-mieckich. Zaprezentowana charakterystyka możliwości wyrażania wartości za pomocą triad świadczy o tym, że struktury trójczłonowe stanowiły nieodłączny element języka ówczesnych dziennikarzy. Temat słownictwa etycznego w dyskur-sie migracyjnym został podjęty przez  Monię Kac zor. Bazę materiałową stanowi ponad dwadzieścia artykułów z „Tygodnika Powszechnego”. Autorka swe rozwa-żania opiera na trzech wartościujących pojęciach: godności, miłosierdzia, sprawie-dliwości. Analiza zawartości treści prasowych jednoznacznie wskazuje, że spory wokół migrantów wynikają z różnorodnych postaw moralnych wobec tego zjawi-ska.  Magdal ena Idzik owska  poddaje analizie współczesne słownictwo fami-lijne, które pojawia się w tekstach prasowych (prasie codziennej, tygodnikach, przede wszystkim tematycznie związanych z macierzyństwem) i materiałach in-ternetowych (blogach macierzyńskich i forach). Autorka szczególną uwagę zwraca na leksemy wartościujące, które stają się podstawą aktualnego podejścia do rodzi-cielstwa i zmieniającego się modelu rodziny. Trzeci blok gromadzi artykuły, które zawierają analizę wartości w kontekście komunikacji perswazyjnej. Dominika Popielec  przedstawia wyniki analizy przejawów propagandy polskich partii politycznych w mediach na przykładzie kampanii wyborczej w 2015 roku. Autorka skupia się przede wszystkim na wyra-
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zistych reklamowych zabiegach perswazyjnych podjętych przez dwie dominujące partie. Pokazuje przykłady manipulowania treściami, w tym szczególnie ważnymi społecznymi wartościami w kontekście teorii propagandy politycznej. Z kolei   Dorota Majewicz  i  Ma ciej  Rata j   podjęli się analizy technik perswazyjnych stosowanych w marketingu. Materiał badawczy stanowią materiały szkoleniowe towarzyszące treningowi umiejętności perswazyjnych kształtowanych podczas szkoleń dla sprzedawców samochodów. Wykorzystana metodologia kognitywi-styczna, szczególnie teoria metafor, w tym metafora przewodu, stały się tu pod-stawą interpretacji językowych zjawisk wartościowania, gdzie domeny: wzroku, słuchu i ruchu stanowią kryteria zaprezentowanej klasyfikacji. Kolejny artykuł odnosi się do medialnego dyskursu sportowego.  Anna  Ka puśc ińska przedsta-wia bardzo ważną rolę wartościowania w specyficznym gatunku, jakim jest inter-netowa tekstowa relacja na żywo. Autorka wyodrębnia i porównuje językowe środki wartościujące w polsko- i niemieckojęzycznej relacji z meczu piłkarskiego Polska – Niemcy. Artykuł  Monik i  Wal oszewskiej- Siwak  podejmuje niezwy-kle trudną w interpretacji tematykę postaw i wartości dziennikarzy – bohaterów  z filmów fabularnych powstałych w okresie PRL-u. Analizie towarzyszą rozległe konteksty społeczno-polityczne, w tym istotny problem cenzury oraz podporząd-kowania (lub nie) ideologii partii. Zaprezentowany wachlarz postaw i wartości świadczy o wyjątkowym uwikłaniu ówczesnych mediów w sprawy polityczne. Ostatni blok to trzy artykuły podejmujące wątki historyczno-językowe osa-dzone w trzech różnych przestrzeniach komunikacyjnych. Pierwszy z nich dotyczy językowego obrazu szybkich kolei w Polsce. Jego autor  Grzegorz Piotrowski ,  posługując się popularnym w lingwistyce pojęciem językowego obrazu świata, poddaje analizie i interpretacji teksty internetowe, których tematem są pozytyw-nie wartościowane lokomotywy z okresu dwudziestolecia międzywojennego.  Na podstawie przedstawionych przykładów wypowiedzi wyeksponowany został mitologizujący charakter tych tekstów, fałszujący rzeczywiste możliwości ówcze-snego taboru.  Ma rta  Muzioł   podejmuje się charakterystyki aksjologii relacji międzyludzkich w perspektywie tanatologicznej. Za pole badań wybiera nekropo-lię wirtualną – zjawisko stosunkowo nowe i w perspektywie kulturowej słabo oswojone. Autorka skupia się na powiązanych dyskursywnie z tradycyjnym cmen-tarzem inskrypcjach nagrobnych – komunikatach językowych o dużym i jednocze-śnie zrytualizowanym ładunku wartościującym. Ostatni artykuł niniejszego tomu podejmuje kwestie tradycji językowej i odnosi się do gwarowej odmiany języka. Natal ia  Kalkowska   prezentuje efekty badania leksykalnej warstwy dialektu kociewskiego na przykładzie wypowiedzi uczniowskich. Prezentuje wartościujące nazwy osobowe ze stosownym komentarzem semantyczno-gramatycznym i inter-pretacją nacechowania wartościującego charakteryzowanej jednostki. W imieniu wszystkich Autorów i uczestników konferencji dziękujemy Naszej Jubilatce za Jej obecność, możliwość wymiany refleksji naukowych i doświadczeń oraz życzymy kolejnych owocnych lat pracy – AD MULTOS ANNOS. 


