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1. Imię i nazwisko 

Katarzyna Halina Wojan 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytuł rozprawy doktorskiej 

 

• magister, filologia rosyjska, Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział 

Humanistyczny, Instytut Filologii Rosyjskiej, czerwiec 1988 r. 

Praca magisterska pt. „Skrzydlate słowa” pochodzenia biblijnego w języku polskim, 

rosyjskim i bułgarskim (analiza porównawcza), napisana pod kierunkiem prof. dra 

hab. Leszka Moszyńskiego 

• approbatur, Suomen kieli ja kulttuuri ulkomaalaisille (Język fiński jako obcy, 

literatura i kultura Finlandii), Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen 

kielen ja sen sukukielten laitos (Uniwersytet w Turku, Wydział Humanistyczny, 

Katedra Języka Fińskiego i Języków  Pokrewnych, Finlandia), maj 1992 r. 

• approbatur, Suomen kieli ja sen sukukielet (Język fiński i języki ugrofińskie), Turun 

yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen ja sen sukukielten laitos 

(Uniwersytet w Turku, Wydział Humanistyczny, Katedra Języka Fińskiego i Języków  

Pokrewnych, Finlandia), maj 1993 r. 

Studia podyplomowe pod kierunkiem prof. Aimo Hakanena 

• doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, marzec 2008 

 

Rozprawa doktorska pt. Wspólnota homonimiki języków europejskich (na przykładzie 

polskiego, rosyjskiego i fińskiego), t. 1–3, napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. 

Jerzego Kaliszana 

Reczenzenci w przewodzie doktorskim:  

prof. UW dr hab. Elżbieta Artowicz,  

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz,  

prof. UAM dr hab. Marian Wójtowicz 

 



3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

• lektor języka fińskiego na umowę zlecenie (marzec – czerwiec 1999 r.), Katedra 

Skandynawistyki, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański w 

Gdańsku  

• asystent I roku (13.10.1999 – 12.10.2000), Zakład Metodyki Języka Rosyjskiego, 

Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet 

Gdański w Gdańsku 

• asystent (13.10.2000 – 31.05.2008), Zakład Metodyki Języka Rosyjskiego, a następnie 

(od 2006 r.) Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej, Instytut Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny (a następnie Wydział 

Filologiczny), Uniwersytet Gdański w Gdańsku  

• adiunkt (od 1.06.2008–), Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i 

Translatoryki, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Gdański w Gdańsku 

Po ukończeniu studiów od 1989 roku byłam zatrudniona jako tłumacz języka rosyjskiego w 

Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „Navimor” Sp. z o.o. w Gdańsku, przekształconym 

następnie w Navimor-Storem Sp. z o.o. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 

595 ze zm.) 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Cykl publikacji opatrzony wspólnym tytułem: 

 

Wielokryterialna optymalizacja działalności leksykograficznej jako respons na rosnące 

zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne słownikarskie narzędzia translatorskie 

 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

 

Na cykl publikacji składają się (porządek chronologiczny): 

- Pozycje książkowe: 
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1) Katarzyna Wojan (przy udziale Elżbiety Skupińskiej-Dybek), Słownik homonimów 

leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, 593 s. (+ Errata, 2 s.), 39,5 

ark. wyd., ISBN 978-83-7326-859-3 [rec. prof. UAM, dr hab. Andrzej Sitarski]. 

2) Katarzyna Wojan, Polsko-fiński tezaurus tematyczny. Część I: Ziemia i Kosmos 

(Puolalais-suomalainen asiasanasto. Osa I: Maa ja Maailmankaikkeus), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, 466 s., 35 ark. wyd., ISBN 978-83-7326-

888-3 [rec. prof. dr hab. Bolesław Mrozewicz].  

3) Katarzyna Wojan, Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki przekładowe 

lingwistyczne i encyklopedyczne wydane w latach 1782–2012, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, 338 s., 23 ark. wyd., ISBN 978-83-7865-

119- [rec. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk]. 

- Rozdziały książek: 

4) Katarzyna Wojan, Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu 

kontrastywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, 386 s., 29 

ark. wyd., ISBN 978-83-7326-650-6 [rec. prof. UW dr hab. Elżbieta Artowicz] – 

Rozdział 1: Zjawisko niejednoznaczności w leksyce języka naturalnego, s. 15–75; 

Rozdział 2: Polisemia, s. 85–136. 

5) Katarzyna Wojan, Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, 199 s., 13 ark. wyd., ISBN 978-83-7326-

679-7 [rec. prof. UW dr hab. Elżbieta Artowicz] – Wprowadzenie: s. 13–20; Rozdział 

1: Wędrują ludzie a słowa wraz z nimi, s. 21–54. 

6) Katarzyna Wojan, Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce 

leksykograficznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, 170 s., 8 

ark. wyd., ISBN 978-83-7326-858-6 [rec. prof. UAM, dr hab. Andrzej Sitarski] – 

Rozdział 2: Homonimia w badaniach językoznawstwa rosyjskiego, s. 15–30. 

-  Artykuły: 

7) Katarzyna Wojan, Osiągnięcia leksykografów polskich na obczyźnie od wieku XVI do 

roku 1959, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza III, red. Alicja Pstyga, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 73–81, 978-83-7326-564-6. 

8) Katarzyna Wojan, O kulturowych i leksykalnych problemach tłumacza (na materiale 

języka fińskiego), [w:] Między oryginałem a przekładem, t. XV: Obcość kulturowa 

jako wyzwanie dla tłumacza, red. Jan Brzozowski, Maria Filipowicz-Rudek, 
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Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 319–348, ISSN 1689-9121; ISBN 978-83-

7638-026-1.  

9) Katarzyna Wojan, Z polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników z 

językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie chronologicznym, „Przegląd 

Rusycystyczny” 2013, 1 (141), s. 133–159, ISSN 0137-298X, Index 371866. 

10) Katarzyna Wojan, Z polsko-łacińskiej leksykografii przekładowej. Cz. I. Bibliografia 

słowników z językiem łacińskim za lata 1964–1989 w układzie chronologicznym, 

„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2013, XXIII/1, s. 161–

192, ISBN 978-83-7654-209-6, ISSN 0302-7384. 

11) Katarzyna Wojan, Język białoruski w leksykografii polskiej. Bibliografia słowników 

(za lata 1807–2012), „Acta Albaruthenica” 2013, XIII, 219–233, ISSN 1898-8091. 

 

c) omówienie celu naukowego w/w prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

4.0. Uwagi ogólne 

Na przedstawiony do oceny dorobek filologiczny składają się: 3 książki w postaci 

zróżnicowanych pod względem formy i zawartości monograficznych słowników naukowych, 

4 rozdziały pochodzące z 3 monografii autorskich oraz 5 artykułów. Pozycje te stanowią 

implementację wieloletnich, wieloaspektowych badań prowadzonych przeze mnie w zakresie 

porównawczej semantyki leksykalnej, leksykografii i translatoryki; są praktycznym 

wykorzystaniem ustaleń rzeczowych i teoretycznej wiedzy językoznawczej. Wyniki 

dokonanych analiz semantycznych, porównawczych i leksykograficznych stały się dla mnie 

podstawą opracowania nowoczesnych słowników dwujęzycznych.  

Wspólną płaszczyzną opisów językoznawczych, zawartych w moich pracach, jest 

słownik i leksem w aspekcie konfrontatywnym. Badania semantyczne prowadziłam na 

materiale leksykalnym języków typologicznie zróżnicowanych, a mianowicie: polskiego i 

rosyjskiego, jako reprezentantów indoeuropejskich, oraz fińskiego, wywodzącego się z 

nieindoeuropejskiego pnia – rodziny uralskiej. Obiekt moich analiz bibliograficzno-

leksykograficznych stanowią zaś angielski, łacina i białoruski. 

Ukoronowaniem mojej pracy naukowo-badawczej są specjalistyczne, nowatorskie, acz 

zróżnicowane pod względem metodyki, struktury, zawartości, sposobu prezentacji wiedzy, a 

także pełnionej funkcji, słowniki przekładowe (bilingwalne) o wysokim stopniu użyteczności, 
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dostosowane do aktualnych potrzeb poznawczych i intelektualnego potencjału odbiorcy, 

funkcjonującego w nowoczesnym społeczeństwie komunikacyjnym o wysokim stopniu 

skolaryzacji. Są to dzieła: Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi 

ekwiwalentami tłumaczeniowymi oraz Polsko-fiński tezaurus tematyczny. Część I: Ziemia i 

Kosmos. W zakresie metodologii różni je sposób prowadzenia analizy językoznawczej. W 

Słowniku homonimów leksemowych… zastosowana została analiza semazjologiczna w 

odniesieniu do zjawisk wieloznaczności i homonimii leksemowej oraz międzyjęzykowej 

konfrontacji form i znaczeń. Tezaurus zaś charakteryzuje analiza onomazjologiczna, tycząca 

zbioru semantycznie i hierarchicznie powiązanych terminów dziedzinowych.  

Dopełnieniem działalności naukowej w zakresie leksykografii jest autorskie 

opracowanie i usystematyzowanie zbioru polskich słowników, których przedmiot opisu 

stanowi język angielski, a które opatrzono tytułem Język angielski w polskiej leksykografii. 

Słowniki przekładowe lingwistyczne i encyklopedyczne wydane w latach 1782–2012 (drugi 

tom o podtytule: Słowniki przekładowe terminologiczne wydane w latach 1782–2012 jest w 

druku). Opracowanie to ma dwojaki cel: z jednej strony zaprezentowanie polskiemu, a także 

obcojęzycznemu odbiorcy (translatorykom, filologom, studentom, badaczom) bogatej oferty 

narzędzi słownikarskich, z drugiej – udokumentowanie i przybliżenie dziedzictwa 

narodowego. Ten sam cel łączy mniejsze prace: Z polskiej leksykografii przekładowej. 

Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za lata 2005–2011 w układzie chronologicznym, 

Z polsko-łacińskiej leksykografii przekładowej. Cz. I. Bibliografia słowników z językiem 

łacińskim za lata 1964–1989 w układzie chronologicznym, Język białoruski w leksykografii 

polskiej. Bibliografia słowników (za lata 1807–2012). 

W moim dorobku leksykograficznym wyróżnić można dwa zasadnicze nurty: 1) teorię 

i  praktykę tworzenia naukowych słowników przekładowych jako profesjonalnych narzędzi 

translatorycznych, 2) naukowe opracowanie informacji bibliograficznych na temat polskich 

dzieł leksykograficznych w celu stworzenia obiektywnego narzędzia wszechstronnego opisu 

rodzimego słownikarstwa oraz ukazania perspektyw jego rozwoju.  

Przedstawiany dorobek naukowy opiera się na następujących założeniach.  

Język to uniwersalny komunikat w multum etnicznych realizacji. Rzeczywistość 

językowa jawi się jako elastyczna struktura wielopłaszczyznowa, którą konstytuują: 

płaszczyzna bytów, płaszczyzna symboli językowych, płaszczyzna znaczeń (słownikowych), 

płaszczyzna świadomości użytkowników języka. Język jest dychotomicznym zbiorem bytów i 

symboli. Zarówno treść, jak i opis słownikowy nie jest stanem – są jedynie ścieżką dojścia. 

Słownik przekładowy pełni rolę szczególną – jest drogowskazem owej poszukiwanej drogi 

 5 



dojścia. Fundamentalnym nośnikiem komunikatu jest leksem. Lemma stanowi przejaw formy 

i treści. Tłumacz dokonuje transpozycji treści z jednych realiów językowych do drugich, 

uwzględniając odmienności systemowe. Wszelki przekład międzyjęzykowy, w tym słownik 

przekładowy, jest swoistym „przejściem przez lustro”, z jednego świata w drugi – czarownym 

przejściem z jednej imaginacji w inną w sposób niepodlegający w swojej humanistycznej 

zawartości żadnym wytyczonym rygorom czy nakazom. Te dwa światy pojmowania realności 

są częściowo spójne, a częściowo równoległe. Zasoby wiedzy, doświadczenie nabyte w czasie 

egzystencji w obydwu światach językowo-kulturowych, a przede wszystkim talent, geniusz 

tłumacza dają gwarancję maksymalnej satysfakcji odbiorcy funkcjonującemu w 

rzeczywistości języka docelowego. W przypadku twórcy słownika przekładowego, podobnie 

jak przy przekładaniu tekstów (zwłaszcza artystycznych i publicystycznych), istotną rolę – w  

moim przekonaniu – odgrywa z jednej strony pietyzm, z drugiej – poetyckość, choć 

oczywiście twórca słownika na emocjach grać nie może. Leksykograf transferuje z jednej 

rzeczywistości do drugiej konkretny byt niezależny od opisu i interpretacji, a jednak 

recenzowany w każdym z języków odmiennie i interpretowany poprzez całokształt kultury i 

cywilizacji. Leksykograf musi spełniać w wyższym stopniu rolę inżyniera dusz, gdyż z jednej 

strony obowiązuje go inżynierska precyzja w odniesieniu do przedmiotu, a zarazem 

natchniona poetyckość w odniesieniu do znaczenia. Twórca słownika nie może być 

archiwistą, który mechanicznie zestawia leksemy. Leksykograf zmuszony jest do 

nieustannego lawirowania między dwiema wzajemnie ograniczającymi się tendencjami. Z 

jednej strony poetyką, kreującą jak najszersze pojmowanie znaczenia wyrażenia 

słownikowego, łącznie z sugerowaniem wyjścia poza pojmowanie pojęciowe języka 

docelowego, a z drugiej strony – inżynierską dbałością o nienaruszalną zasadę 

jednoznaczności i komunikatywności przekazu.  

Każdy słownik posiada swoistą „filozofię”.  Dużą rolę odgrywa specjalizacja 

słowników. Lemma, zawarta w słowniku, stanowi menu informacji intelektualnej, z której 

odbiorca czerpie (dokonuje wyboru).  

Wymiana poglądów wyrażanych w odmiennych językach wymaga precyzyjnego 

przekładu, wyzbytego subiektywnej, nawet mimowolnej interpretacji tłumacza. Aby 

pierwotna treść przyoblekła „nową szatę”, tracąc jak najmniej z zamysłu swego twórcy, 

translatorzy muszą podporządkować się obowiązującemu kanonowi znaczeń 

międzyjęzykowych. Ten kanon, podlegający historycznej ewolucji, wyznaczają słowniki 

przekładowe. To poziom twórców słowników encyklopedycznych i przekładowych w 

znacznej mierze decyduje o tym, z jakim skutkiem dana społeczność językowa korzysta z 
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dorobku światowej literatury. Dzięki słownikom tłumaczenia równoległe, nawet jeśli nie 

idealne co do jednolitości formy, są do siebie przynajmniej podobne (przystające) pod 

względem zawartości idee. Słowniki jako podstawowe narzędzie pracy towarzyszą 

działaniom autorów publikacji, tłumaczom, a także elicie czytelniczej. Są fenomenem 

piśmiennictwa. W sposób pośredni kreują świadomość i wyobraźnię ludzkości na całej 

przestrzeni jej cywilizowanego bytu. Jako przedmioty na poszczególnych etapach rozwoju 

cywilizacji zmuszone są dostosowywać swą formę i treści do aktualnych, zmieniających się 

(obecnie bardzo dynamicznie) potrzeb użytkowników języka. Musi cechować je aktualność 

pojęciowa. Są przy tym koronnymi świadkami historii myśli ludzkiej, są swoistym 

probierzem jakości wysiłku myślowego intelektualistów poszczególnych epok, same w sobie 

stanowią ważkie artefakty kultury swoich dni. Rozwój leksykografii translatorycznej 

ewokowany jest zwyżkującym poziomem intelektualno-duchowym społeczności oraz 

dążeniem do zaspokojenia coraz powszechniejszego zapotrzebowania na transfery językowo-

kulturowe.  

W moich opracowaniach słownikarskich zawarte są pewne wzorce. Są one 

jednocześnie odesłaniem adeptów leksykografii do praktycznych przykładów wcielania mego 

własnego dorobku naukowego i doświadczenia w formie gotowych przykładów słowników o 

zróżnicowanym charakterze.  Stworzonym przeze mnie kontrapunktem jest Polsko-fiński 

tezaurus tematyczny – niezwykle ascetyczny, jeśli chodzi o opis słownikowy, 

wielowymiarowość pojmowania znaczeń. Koncentruje się on na pełnym oddaniu językowym 

wszechświata bytów, na relacji: „byt – jego odwzorowanie w lemmach”, a nie na poetyce 

pojmowania tego bytu. Z tezaurusa odbiorca może czerpać wzorce w odniesieniu do takich 

zagadnień, jak podział tematyczny, zawężenia, pogłębienia (uszeregowanie) bytów w bytach.  

  

4.1. Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym 

Monografia Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym 

podejmuje ważki i aktualny temat dotyczący złożonego zjawiska, występującego we 

wszystkich systemach językowych, a jednocześnie utrudniającego komunikację 

międzyludzką, obejmującego swym zakresem polisemię, homonimię oraz sferę zjawisk 

przejściowych. Materiał egzemplifikacyjny stanowią języki: polski, rosyjski i fiński. W  pracy 

zawarłam uporządkowany przegląd dominujących w literaturze przedmiotu stanowisk 

współczesnych szkół językoznawczych na temat różnych aspektów wieloznaczności 

leksemowej. Omówiłam m.in. istotne informacje, dotyczące zróżnicowanych, zarówno pod 

względem samych koncepcji semantyczno-leksykologicznych, jak i praktykowanych metod 
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badawczych, poglądów językoznawczych autorytetów (często wręcz wzajemnie 

wykluczających się); podjęłam problematykę niejasności zawartą w leksykalnym sprzężeniu: 

„forma – treść”. Praca jest podsumowaniem znacznej części moich badań i ustaleń 

teoretycznych w obszarze porównawczej semantyki leksykalnej. 

W przedstawionym do oceny rozdziale I pt. Zjawisko niejednoznaczności w leksyce 

języka naturalnego zaprezentowałam obraz języka jako systemu pośredniczącego w 

przekazywaniu informacji mentalnej pomiędzy ludźmi. Rozważałam takie fundamentalne dla 

językoznawstwa zagadnienia, jak istota języka, stosunek języka do rzeczywistości i myślenia, 

język jako nośnik informacji, znak językowy, znaczenie i różne możliwości jego interpretacji, 

definiowanie wyrazów w słowniku, nieostrość w języku, rozgraniczanie monosemii i 

polisemii, delimitacja zjawisk polisemii i homonimii, typy polisemii i jej geneza etc. 

Rozstrzygnięcie tych kwestii warunkuje merytorycznie właściwe wypracowanie i 

konsekwentne stosowanie naukowych kryteriów separacji oraz selekcji poszczególnych 

typów zjawisk wieloznaczności, ujawniającej się w systemie języka etnicznego. Zawarłam tu 

następujący wywód.  

Znaki kodów języków naturalnych, filtrowane każdorazowo i indywidualnie przez 

mózg, cechują się z natury rzeczy wieloznacznością. Człowiek jako istota myśląca i 

obarczona wieloraką wiedzą zmuszany jest na bieżąco przez własny intelekt do poszukiwania 

różnorodnych, często skomplikowanych interpretacji sygnałów pochodzących ze świata 

zewnętrznego. Nośnikiem informacji pomiędzy ludźmi danej społeczności jest język – twór 

sztuczny, intelektualnie kadłubkowy, ograniczający znacznie swobodę wymiany myśli, a 

ponadto nieprzerwanie i nieprzewidywalnie ewoluujący. Medium to bierze udział zarówno w 

fazie myślowej nadawcy przed artykulacją (emisją akustyczną) przekazu, jak i w fazie 

myślowej jego percepcji w głowie słuchacza, jednakże jedynie w fazie kodowania i 

rozkodowania informacji, a nie jako meritum treści. Język etniczny, choć przyswojony, z 

natury swej jest niejednoznaczny, bowiem stanowi jedynie pozaintelektualny przedmiot, 

krążący pomiędzy intelektualnymi podmiotami. Zróżnicowanie osobniczych doświadczeń, 

obrazów świata, wiedzy i samoświadomości tych podmiotów, ich emocji, wieku, zdrowia etc. 

wpływa na to, że sam sygnał mowy rozumiany jako jednolite pobudzenie wywołuje u 

poszczególnych użytkowników języka rozmaite reakcje. Język wyrażony w jakiejkolwiek 

postaci czystej, spleciony z intelektem, którego stanowi integralną część, nie reprezentuje 

żadnej rozpoznawalnej w chaosie wartości. Nadawcy przekazu wydaje się, że wyraził 

właściwie zamierzoną intencję intelektualną, a odbiorcy – że rozumie, co mu przekazano. W 

efekcie często dochodzi do nieporozumień. Obok niejednoznaczności wynikającej z 
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indywidualizmu niepowtarzalnych układów: „intelekt – język” obserwuje się 

niejednoznaczność wpisaną w strukturę języka, czasem przydaną celowo przez kreatorów 

języka, czasem manifestującą się na skutek przypadku.  

W pracy zawarłam rozróżnienie metodologiczne: pojęcie niejednoznaczności wiązane 

jest z językiem etnicznym, zaś pojęcie wieloznaczności przypisuje się znakowi językowemu.  

Język pojmuję tu jako jeden z licznych atrybutów Wszechświata; traktuję jako 

narzędzie uwikłane w skomplikowane relacje z mózgiem „genetycznie”, mające wpisaną w 

siebie cechę niejednoznaczności. Tę stałą własność można postrzegać jako niedoskonałość, a 

można uznać za kreatywną poetykę. Niejednoznaczność języka można przypisać jego 

bierności, bezsilności; język jest bezwolnym przedmiotem w procesie komunikowania się, o 

precyzji przekazu intencji intelektualnej decyduje jedynie człowiek. Wieloznaczność język 

kreuje sam, ustala ścisłe zasady, wyznacza granice, jest aktywny, jest podmiotem – to 

człowiek musi się podporządkowywać. Niejednoznaczność zakorzeniona jest w chaosie, 

wieloznaczność – w systematyce. Wieloznaczność przejawia się na wszystkich poziomach 

języka. Literatura przedmiotu opisuje to zjawisko językowe, posługując się 

(niekonsekwentnie) dwoma podstawowymi pojęciami: „polisemia” i „homonimia”.  

Praca koncentruje się na analizie i opisie zjawiska wieloznaczności leksemów także w 

kontekście międzyjęzykowym. Punktem wyjścia do moich rozważań na temat 

wieloznaczności jest binarna struktura leksemu. Leksem manifestuje swój abstrakcyjny byt 

jednocześnie na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie formalnej, gdzie funkcjonuje zespół 

form językowych, reprezentujących w tekście leksem w jego poszczególnych funkcjach z 

uwzględnieniem wszelkich funkcji gramatycznych, jakie dany leksem może spełniać, oraz na 

płaszczyźnie znaczeń leksykalnych. Mechanizmy generujące wieloznaczność w leksyce 

można rozpatrywać na przykładzie kanonicznej formy leksemu, która zwykle reprezentuje go 

w opracowaniach leksykograficznych; jest to forma podstawowa (kanoniczna), zwana inaczej 

lemmą. Lemmy rozpatrywane indywidualnie wydają się w pełni identyfikowalne przez 

odbiorcę, wzajemnie jednoznacznie rozróżnialne, przez co nieobarczone znamieniem 

wieloznaczności. Odbiorca wie, jaki znak językowy przekazano mu w komunikacie, nie ma 

natomiast pewności, jaką dokładnie intelektualnie informację zamierzał zawrzeć pod postacią 

znaku językowego jej autor. Niepewność ta znajduje przyczynę na płaszczyźnie znaczeń 

leksemów, ponieważ – z powodu skomplikowanych relacji pomiędzy światem a jego 

odwzorowaniem w umyśle człowieka (język pełni tu funkcję transformatora między tymi 

dwoma podmiotami) – płaszczyzna ta sankcjonuje permanentny stan wieloznaczności.  
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 W rozdziale I przedstawiłam autorski schemat postrzegania roli krotności znaczeń 

leksemu w procesie kwalifikowania zasobów leksykalnych dowolnego języka. Posłużyłam się 

tu trzema podstawowymi terminami: „byty”, „pojęcia”, „definicje”. Byty to wszelkie przejawy 

świata realnego i wyimaginowanego w ludzkim umyśle, istniejące niezależnie od wiedzy 

człowieka, a już tym bardziej od tego, czy i jak odwzorowuje je jego język. Część bytów 

posiada swoistą reprezentację w świadomości każdego człowieka. Intelektualne 

odwzorowanie bytu w myślowej praktyce człowieka określam tu jako pojęcie. Pojęcie określa 

zespół cech i właściwości. Bodziec, który skłania umysł człowieka do procesu myślowego, 

uwzględniającego podmiotowość jakiegoś bytu, implikuje proces przywołania składników, 

które w sposób doraźny uformują reprezentatywne pojęcie. Człowiek w rezultacie tego 

procesu uważa, że wie, o czym w danym momencie myśli, czyli że potrafi to nazwać, a zatem 

sprowadzić do postaci symbolu, znaku. I tu pojawia się język. 

 Człowiek może ustabilizowanym w jego mózgu pojęciom przydawać własne nazwy 

lub korzystać z nazw funkcjonujących we własnym lub cudzym języku. Ponieważ pojęcia 

obdarzone nazwami (formami) wyodrębniają dany byt spośród bezmiaru innych, posługując 

się opisem (skojarzeniami) właściwym każdemu podmiotowi myślącemu z osobna, trudno 

jest ustalić, czy komunikat językowy zawierający daną nazwę spełnił narzuconą mu rolę. 

Innymi słowy, czy pojęcie uformowane w myśli nadawcy, a wyartykułowane w postaci kodu, 

nazwy (formy leksemu), wywoła u odbiorcy proces myślowy, przywołujący pojęcie 

wystarczająco zbieżne co do meritum z intencją autora.  

 Zróżnicowanie zawartości ludzkich mózgów i ich poglądów na temat treści 

przynależnych poszczególnym nazwom (formom) sprawia, że w proces komunikacji 

językowej musi się włączyć arbiter nadrzędny, którego zalecenia mogą być przez 

użytkowników języka respektowane lub nie. Rolę koordynatora pojęć funkcjonujących w 

populacji językowej odgrywa leksykolog, formułujący obowiązujące oficjalnie opisy treści, 

znaczeń (czyli charakterystyki bytów), przynależne formom (nazwom) danego języka. Opisy 

te, zamieszczone w słowniku, tworzą definicje. Sprzężenie jest zwrotne, leksykograf 

sporządza definicję, sugerując się swoim wyobrażeniem na temat uśrednionej zawartości 

indywidualnych pojęć, akceptowanych w większości populacji językowej jako intelektualne 

odwzorowanie konkretnego bytu. Użytkownicy języka sugerują się częściowo definicjami 

odnajdywanymi w słownikach i uwzględniają ich treść w procesie myślowym, gdy generują 

własne pojęcie, pobudzeni bodźcem formy (nazwy), jak towarzyszyła definicjom w słowniku. 

Definicji odnoszących się do określonego bytu odnaleźć można w słownikach bez trudu 

dowolnie wiele, zatem pojęć odwzorowujących ten byt w indywidualnych umysłach 
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(zróżnicowanie modyfikowanych wariantów łącznie z całkowicie błędnymi) spodziewać się 

można tyle, ilu członków liczy dana populacja.  

 Każdy z nas tworzy własny, indywidualny rebus – pojęcie, przy czym rebusy 

posiadające nazwy w języku (formy) moderowane są na skutek słownikowych definicji. 

Leksykografowie sporządzają definicje, sugerując się etnicznym wyobrażeniem bytów, ale 

także kreują (w obszarze języka) nowe byty, poprzez formułowanie uogólniających, bądź 

zawężających nowych ich definicji. Definicjom tym społeczności językowe przydają nowe 

nazwy (formy) w aspekcie słowotwórczym i przysparzają swemu systemowi językowemu 

nowych leksemów albo nie przysparzają – i wówczas powstaje zjawisko polisemii.  

 Rozmycie znaczeń i polisemia stanowią fundamenty wieloznaczności; ich naukowa 

interpretacja zaś zależy od przyjętej konwencji. Jedni lingwiści opowiadają się za podziałem 

znaczeń leksemów na monosemiczne i polisemiczne, inni mieszają do tego homonimię, a 

niektórzy negują istnienie polisemii.  

 Często znaczenia towarzyszące formom cechuje zróżnicowany poziom rozmycia, bądź 

mogą nawet odnosić się do większej ilości bytów. Byty te mogą pozostawać we wzajemnym, 

mniejszym lub większym, powinowactwie semantycznym, bądź też wychodzić poza 

wspólnotę. Wiele tu zależy od merytorycznych upodobań leksykologów. Jedni formułują 

ścisłe, zawężające definicje słownikowe, narzucając niejako odbiorcy słownika własne 

pojęcie o przywoływanym bycie, inni (obecnie ta postawa dominuje w leksykografii) 

prześcigają się w podpowiadaniu użytkownikowi wszelkich opcji rozumienia znaczeń 

ukrytych pod ich formą. W zależności od językowej intuicji i przyjętej konwencji lingwiści 

wyłaniają leksemy, w których ich zdaniem ilość separowanych bytów zaprzecza 

monosemiczności, i kwalifikują je jako polisemy.  

 Same formy są jednoznaczne, lecz mogą należeć do różnych leksemów – wówczas są 

lemmami homonimicznymi. Homonimy są wieloznaczne na płaszczyźnie form, mimo iż same 

formy można uznać za jednoznaczne, na płaszczyźnie znaczeń wykazują taką samą tendencję 

do wieloznaczności jak leksemy niehomonimiczne.  

 Kluczowym zagadnieniem w monografii jest delimitacja zjawisk: polisemii i 

homonimii oraz polisemii i monosemii, a także ustalenie relacji między przejawami 

wieloznaczności. Przeprowadzona przeze mnie analiza przedmiotu wykazała, iż większość 

leksykologów wskazuje czynniki genetyczne jako decydujące o separowaniu tych zjawisk, 

wiążąc polisemię z diachronicznym wymiarem opisu języka, homonimię zaś – z 

synchronicznym. Punkt wyjścia kwalifikacji powyższych zjawisk stanowią relacje między 

signifié i signifiant znaku językowego. Praktyka leksykograficzna wykazuje, iż nie zawsze 
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możliwe jest ustalenie wyraźnej granicy. Źródłem trudności w kwalifikacji wieloznaczności 

na poziomie słownika jest nie tylko odmienność poglądów semantyków, lecz także 

niewspółmierność rozwiązań przyjmowanych w definicjach.  

 Wiele miejsca poświęciłam fundamentalnej dla semantyki leksykalnej i leksykografii 

kwestii, a mianowicie znaczeniu jako fenomenowi mowy i intelektu, będącemu 

najważniejszym ogniwem relacji „świat – umysł”. Rozgraniczanie poszczególnych typów 

wieloznacznych leksemów bazuje na różnych typach znaczeń (znaczenie leksykalne, 

kontekstowe, etymologiczne, realne, gramatyczne, strukturalne). Podstawowym kryterium 

właściwego zdefiniowania leksemu jest demarkacja znaczenia słownikowego (obiektywnego) 

i użycia (znaczenia kontekstowego). Przy eksplikacji słownikowej istotne jest odfiltrowanie 

tego, co indywidualne, akcesoryczne i wprowadzane konsytuacyjnie. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na wyrażenia nieostre (chwiejne, o pozorach jednoznaczności). Dla 

leksykografa istotna jest selekcja znaczeń: konotacyjnego, intuicyjnego, afektywnego, 

stylistycznego, kolokacyjnego, terminologicznego.  

 Rozdział II pt. Polisemia zawiera przegląd rodzajów wieloznaczności uwarunkowanej 

poziomem języka. Podkreśliłam w nim, iż w słowniku lingwistycznym ujawnia się polisemia 

pojęciowa, uwarunkowana pozajęzykową wiedzą użytkownika języka o desygnacie, i 

polisemia „naprawdę leksykalna”, będąca wynikiem obiektywnej analizy dokumentacji 

leksykalnej. Uwagę semantyków, co zaznaczyłam, przykuwa polisemia figuratywna – 

szczególny przypadek polisemii leksykalnej motywowanej metaforycznie i metonimicznie.  

 Powyższa praca jest wykorzystywana zarówno w celach dydaktycznych, jak i 

naukowo-badawczych (przez młodych adeptów językoznawstwa).  

  

4.2. Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej 

 Opis badań zjawiska wieloznaczności, zawężony do systemu języka rosyjskiego, 

zawarłam w monografii Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce 

leksykograficznej. W rozdziale II pt. Homonimia w badaniach językoznawstwa rosyjskiego 

przybliżam oryginalny dorobek w obszarze teorii i praktyki, wynikający z badań homonimii i 

homonimów w językoznawstwie rosyjskim i radzieckim, na tle zarysowanego syntetycznie, 

merytorycznego ustosunkowania światowego językoznawstwa do problematyki 

wieloznaczności w leksyce. Zamieściłam tu szereg odesłań bibliograficznych do opracowań 

teoretycznych i praktycznych, obejmujących swym zakresem ponad 40 języków; 

zamieszczono także wykaz 26 rosyjskich słowników aspektowych, tyczących homonimiki 

rosyjskiej.  
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Publikacja wraz ze Słownikiem homonimów leksemowych języka rosyjskiego z 

polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi stanowi całościowe opracowanie zjawiska 

homonimii, ujawniającej się w systemie języka rosyjskiego – w wymiarze synchronicznym i 

diachronicznym. Jest cennym źródłem wiedzy dla rusycystów – studentów, badaczy, 

translatoryków. 

 

4.3. Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów  

 Monografia Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów rozwija 

problematykę badań nad zjawiskiem wieloznaczności, prowadzonych na materiale 

leksykalnym języków blisko spokrewnionych: polskiego, rosyjskiego oraz genetycznie 

odmiennego – fińskiego. Przebadałam i opisałam szereg mechanizmów rządzących 

powstawaniem wieloznaczności/homonimii leksemowej, zgromadziłam obszerny materiał 

leksykalny, pozwalający śledzić to zjawisko w wymiarze międzyjęzykowym, a nawet 

językotwórczym. Podkreśliłam proces zapożyczania leksemów, odbywający się drogą 

incydentalnych i systemowych transferów. Zaprezentowałam go w kategoriach metafory 

podróży ludzi i języków, demonstrując w jego ramach formalne i semantyczne mechanizmy 

adaptacji zapożyczeń. 

 We wprowadzeniu zawarłam informację o stanie oraz ukierunkowaniu badań nad 

transferem leksyki do języka polskiego z języków ościennych i innych, m.in. kontaktów i 

wpływów językowych, mechanizmów zapożyczania, etymologizacji zapożyczeń, chronologii 

i geografii zapożyczeń leksykalnych i słowotwórczych, internacjonalizacji leksyki ogólnej i 

specjalistycznej, a także zapożyczeń pochodzących z poszczególnych języków 

indoeuropejskich i nieindoeuropejskich. Informacje o stanie badań w wymienionych 

obszarach problemowych połączyłam z odesłaniami bibliograficznymi, które mogą stanowić 

cenne wsparcie dla młodych badaczy. W pracy przyjęłam założenia, iż homonimia jest 

przejawem uniwersaliów językowych oraz efektem formowania europejskiej ligi językowej.  

 W rozdziale I pt. Wędrują ludzie a słowa wraz z nimi zaprezentowałam historyczno-

kulturowe uwarunkowania transferu leksykalnego, stanowiący nieodłączny element 

kontaktów handlowych, kulturowych, oddziaływanie religijne, a także sytuacje opresyjne, 

prowadzące do powstawania substratu i superstratu. Wskazałam charakterystyczne procesy 

towarzyszące transferowi leksyki lub będące jego pochodną, takie jak pidginizacja i 

kreolizacja systemów językowych oraz powstawanie bilingwizmu.  

W podrozdziale Język jako towar wymienny skoncentrowałam się m.in. na porównaniu 

historycznego kontekstu zmian w sferze zapożyczeń leksykalnych w języku fińskim na 
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przestrzeni tysiącletnich wędrówek ludów ugrofińskich oraz ich kontaktów z ludami i 

językami słowiańskimi i germańskimi. Uwypukliłam kulturotwórczą rolę polskiego w 

stosunku do języków ruskich (do XVIII wieku), litewskiego, rumuńskiego i czeskiego. 

Podkreśliłam fakt, iż zmiany w zasobach leksykalnych poszczególnych języków pod 

wpływem bilateralnych kontaktów zachodzą w szerszym kontekście europejskim, który 

charakteryzuje okresowa dominacja języków regionu i krajów przodujących cywilizacyjnie w 

różnych okresach (np. greki, łaciny, francuskiego).  

 Podrozdział Jak migrują leksemy traktuje o mechanizmach i sposobach zapożyczania, 

odzwierciedlanych m.in. w stosowanych w literaturze przedmiotu klasyfikacji zapożyczeń. 

Rozróżniłam zjawisko zapożyczania od zjawiska infiltracji, związanego na ogół z degradacją 

leksemów obcych lub leksemów autochtonicznych. Zaznaczyłam, iż badanie efektów 

kontaktów językowych i towarzyszących im procesów zapożyczania może być prowadzone z 

różnych perspektyw: bilingwizmu, interferencji, konwergencji oraz uwarunkowań 

socjokulturowych z uwzględnieniem procedur przekształceniowo-adaptacyjnych.  

W podrozdziale Jak przyjąć gościa, czyli adaptacja fonetyczno-graficzna leksemów 

zapożyczonych omówiłam procesy adaptacji – importację i substytucję. Dokonałam przeglądu 

różnych koncepcji i modeli oceny stopnia przyswojenia leksemów zapożyczonych. Jako 

problem związany z asymilowaniem zapożyczeń wymieniłam ustalanie etymologii 

zapożyczanych jednostek, na ogół realizowane na gruncie morfosemantycznym, kiedy za 

podstawę określenia pochodzenia zapożyczenia przyjmuje się pochodzenie jego rdzenia, albo 

leksykalistycznym – kiedy etymologię określa się zależnie od języka pośredniczącego w 

łańcuchu transferu. W pracy przyjęłam zasadę: za źródło zapożyczenia uznaję ten język, z 

którego bezpośrednio przejęty został dany leksem, niezależnie od jego etymonu. Ułatwia to 

analizę europeizmów oraz wzajemnych wpływów językowych (miało to znaczenie przy 

budowaniu przeze mnie artykułów hasłowych Słownika homonimów leksemowych języka 

rosyjskiego).  

Przedstawiona monografia wnosi wiele cennych informacji dla badaczy zajmujących 

się kontaktologią językową, a dzięki wymiarowi konfrontatywnemu stanowi źródło nowej 

wiedzy o prawidłowościach w rozwoju współczesnych języków europejskich.  

 

4.4. Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami 

tłumaczeniowymi 

Dzieło jest praktyczną realizacją uzyskanych wyników badań semantyczno-

leksykalnych w obszarze homonimiki  rosyjskiej. Jest to słownik aspektowy, ukierunkowany 
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problemowo, który dostarcza pełnej informacji lingwistycznej o specyficznym podzbiorze 

leksyki języka rosyjskiego, a ściślej: na temat zawartości formalnej i semantycznej zbioru 

rosyjskich homonimów leksemowych. Jest to jedyne, jak dotąd, polskojęzyczne nowocześnie 

opracowane kompendium wiedzy na temat relacji homonimii leksemów należących do 

systemu języka rosyjskiego. Dodatkowym atutem jest dyskretnie zarysowany aspekt 

kontrastywny, polegający na konsekwentnym konfrontowaniu jej zasobów semantycznych ze 

znaczeniami homonimów polskich, o ile w obydwu systemach występuje międzyjęzykowa 

relacja homonimiczności form leksemów wieloznacznych. Słownik składa się z trzech części: 

przedmowy, korpusu i Indeksu homografów rosyjskich. Korpus słownika stanowią artykuły 

hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym a fronte. Hasła homonimiczne podawane są w 

następujących po sobie artykułach hasłowych.  

Artykuły hasłowe słownika wraz z towarzyszącymi im definicjami wywiodłam ze 

zbioru leksemowych homonimów rosyjskich, wyekscerpowanego przeze mnie od podstaw ze 

współczesnych jednojęzycznych słowników definicyjnych języka rosyjskiego, słowników 

przekładowych oraz słowników aspektowych. Pakiet rosyjskich homonimów włączonych po 

weryfikacji formalno-semantycznej do słownika dwujęzycznego liczy ok. 11 200 leksemów 

wcielonych w ok. 4800 gniazd (zbiorów) homonimicznych (w tym niespełna 350 gniazd 

leksemów homograficznych), co w przybliżeniu odpowiada liczbie 11 200 artykułów 

hasłowych.  

Słownik ma charakter przekładowy, a częściowo także definicyjny, co pomnaża jego 

wartość użytkową i poznawczą. Zaletą słownika jest aktualność leksyki, przejrzystość i 

zwięzłość definicji, precyzja opisu i grupowania znaczeń, wszechstronność zawartych 

informacji. Zakres jego użyteczności rozszerza fakt, iż pełnić może rolę specjalistycznie 

ukierunkowanego narzędzia, pomocnego w procesie percepcji leksyki na poziomie trudnych 

tekstów. W obszarze semantyki odzwierciedla on możliwie wiernie w języku polskim pełnię 

bogactwa struktur znaczeniowych rosyjskich leksemów homonimicznych w zakresie 

wszystkich części mowy. W słowniku zastosowałam taki sposób semantyzacji jednostek 

homonimicznych, który umożliwia uzmysłowienie odbiorcy podobieństw oraz różnic w 

strukturach znaczeniowych homonimów rosyjskich w stosunku do menu znaczeń 

homonimów polskiego systemu językowego o identycznych formach (oczywiście, jeśli 

występują). 

 Kompletując i opracowując zbiór homonimiki języka rosyjskiego, „homonimię 

leksemową” pojmowałam tak, jak definiuje to zjawisko współczesne piśmiennictwo 
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językoznawcze, czyli jako fakt jednoczesnego funkcjonowania w systemie języka 

identycznych form odmiennych wyrazów, tj. form obdarzonych wyraźnie odmiennymi 

wartościami semantycznymi. Przedmiot badań zaprezentowanych w słowniku stanowią 

wyłącznie leksemy homonimiczne. Poważnym problemem było różnicowanie homonimów 

leksykalnych i tzw. funkcjonalnych (transpozycyjnych). Do zbioru homonimiki leksemowej 

zaliczyłam – zgodnie z najnowszymi trendami współczesnej leksykografii rosyjskiej – 

jednostki leksykalne po konwersji. Włączenie do zbiorów homonimicznych partykuł, 

spójników, przyimków, liczebników, bezosobowych predykatów, modalnych słów, form 

krótkich przymiotnika, przysłówków etc. dało nieoczekiwany rezultat.  

Fundamentalnym dylematem analityka wieloznaczności leksemów jest konsekwentna 

co do pryncypiów językoznawczych separacja zjawisk homonimii oraz polisemii. 

Zróżnicowane sposoby i podstawy naukowe takiego rozróżniania przeanalizowałam w swoich 

wcześniejszych monografiach zjawiska.  

 Na podkreślenie zasługuje to, iż przy formowaniu zbioru homonimiki leksemowej 

języka rosyjskiego zaimplementowałam własny, wypracowany na podstawie analizy 

krytycznej dorobku współczesnego językoznawstwa europejskiego, system kwalifikacji 

rosyjskich wyrażeń słownikowych w odniesieniu do charakteru ich wieloznaczności. Dzięki 

zastosowaniu w procesie pozyskiwania leksemów do słownika upowszechniających się wśród 

leksykologów przełomu wieków zasad rozróżniania przejawów wieloznaczności – zawartość 

wyłonionego przeze mnie zbioru rosyjskich homonimów jest wysoce reprezentatywna wobec 

współcześnie ekscerpowanych homonimik większości europejskich systemów językowych. 

System kwalifikacji leksemów stosowany w procesie opracowywania niniejszego słownika w 

zróżnicowanym stopniu zgodny jest z zasadami postrzegania wieloznaczności, jakim hołdują 

specjaliści rosyjscy (szczegółowo opisałam to w monografii Rosyjskie leksemy homonimiczne 

w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej).  

Podczas ekscerpcji materiału leksykalnego zastosowałam kryteria mieszane: 1) 

kryterium etymologiczne, oparte na różnicy etymonów leksemów, 2) kryterium semantyczne, 

oparte na różnicy znaczeń leksemów (brak wspólnego elementu znaczeniowego), 3) 

kryterium intuicji (świadomości) językowej, polegające na ustaleniu stopnia uświadomienia 

przez badacza powiązań semantycznych badanych znaczeń wyrazu/wyrazów, 4) częściowo 

kryterium stylistyczne (różnice w rejestrze; dotyczy to zwłaszcza leksemów należących do 

gwar i dialektów), 5) kryterium przekładalności znaczeń (por. słownik Achmanowej). 

Ograniczenie ekstrakcji leksemów homonimicznych do pojedynczego rodzaju kryterium 

kwalifikacyjnego nie wydaje się trafne, gdyż efekty takiej ekscerpcji nie są w pełni 
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miarodajne. Obiektywne wydzielenie homonimów nie jest wówczas możliwe, gdyż może ono 

prowadzić albo do skrajnej homonimizacji wyrazów polisemicznych, albo do polisemizacji 

oczywistych homonimów. Zastosowane uzupełniająco, weryfikujące leksykograficzną 

kwalifikację leksemów, kryterium intuicji badacza korzystnie przyczyniło się do 

ujednolicenia i zobiektywizowania wyraźnie zróżnicowanych płaszczyzn światopoglądów 

teoretyczno-praktycznych językoznawców rosyjskich i polskich. Trzeba podkreślić, iż 

odmienności metod stosowanych przez leksykografów rosyjskich są zasadnicze i komplikują 

niezmiernie analizę zbiorów homonimiki zawartej w systemie języka rosyjskiego. 

Kontrowersje wywołuje odróżnianie leksemów homonimicznych od polisemicznych, a zatem 

rozstrzygnięcia, kiedy mamy do czynienia z różnymi znaczeniami tej samej jednostki 

leksykalnej, a kiedy z różnymi jednostkami o tej samej reprezentacji graficzno-fonetycznej. 

Kryterium wyróżniania homonimów stały się własności systemowe (gramatyczne) jednostek, 

co jest konsekwencją uznania znaku językowego za nierozerwalną całość znaczenia i formy.  

Słownik zawiera możliwie wszechstronny opis relacji semantyczno-leksykalnych 

rosyjskich leksemów homonimicznych oraz ich właściwości akcentologicznych, 

ortoepicznych, gramatycznych, stylistycznych i składniowych. Uwagę odbiorcy zwracam 

także na etymologię słów – ich związkom semantycznym z jednostkami leksykalnymi innych 

języków, dzięki czemu możliwe jest ujawnienie genezy jednego z procesów stymulujących 

wzrost liczebności homonimów w systemie języka rosyjskiego. W obszarze semantyki 

słownik odzwierciedla możliwie wiernie w języku polskim pełnię bogactwa struktur 

znaczeniowych rosyjskich leksemów homonimicznych; środkiem pomocniczym są użycia 

(konteksty) poszczególnych homonimów w charakterze tradycyjnych strukturalnych połączeń 

frazeologicznych (wyrażeń, zwrotów, fraz), a także frazemów, tj. terminów 

wielowyrazowych, idiomów, przysłów, tzw. skrzydlatych słów, powiedzonek, wtrąceń 

metatekstowych, a niekiedy nawet zdań ilustrujących zastosowanie danego leksemu itd. 

W prezentowanym opracowaniu zawałrałm wybór takich jednostek leksykalnych, jak:  

1) leksemowe homonimy całkowite (zbieżność wszystkich form gramatycznych 

leksemu), np. I aгéнт ‘przedstawiciel, agent’, II polit. ‘szpieg, agent’, III fiz. chem., 

med. ‘czynnik, agent’,  

2) leksemowe homonimy częściowe (zbieżność niektórych form fleksyjnych; za 

homonimy uznaje się wszystkie leksemy mające różnice w paradygmacie odmiany), 

np. I жaть, жмý, жмёшь ndk 1. ‘cisnąć, ściskać’, 2. ‘nacisnąć’, 3. zw. ndk (o ubraniu, 

obuwiu) ‘cisnąć, uciskać, uwierać, gnieść’…,  II жaть, жнý, жнёшь ndk ‘żąć’,  
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3) homonimy leksykalno-gramatyczne (tzw. homonimy funkcjonalne, transpozycyjne, 

homoformy) – jednostki leksykalne, zaliczane niejednokrotnie w wyniku konwersji, do 

różnych części mowy, np. I печь rzecz. ‘piec’, II печь czas. 1. ‘piec’, 2. ‘piec, prażyć’, 

4) leksemowe homografy, np. I бáрочный ‘barkowy’, II бaрóчный ‘barokowy’,  

5) leksemowe homofony, np. I дoнжyáн ‘donżuan’, II  Дoн-Жyáн Don Juan,  

6) leksemowe homonimy nazewnicze (onomastyczne, onimiczno-onimiczne):  

a) homonimiczne imiona (homonimy antroponimiczne), np. I Áнна (imię żeńskie) 

Anna, II (imię męskie) ‘Annasz’,  

b) homonimiczne nazwiska (homonimy antroponimiczne), np. I Бак (nazwisko ros.) 

Bak, II (nazwisko ang.-amer.) Buck, III (nazwisko fr.) Bacq,  

c) homonimiczne nazwy geograficzne (homonimy toponimiczne, hydronimiczne itd.), 

np. I Aлександри′я (miejsc. w Egipcie) Aleksandria, II (miejsc. w Rumunii) 

Alexandria,  

7) leksemowe homonimy apelatywno-nazewnicze (apelatywno-onomastyczne), np.  

I барáк ‘barak’, II Барáк bibl. Barak, III Барáк (chan Złotej Ordy w XV w.) Barak, IV 

Барáк (imię żydowskie) Barak, V Барáк (moszaw w Izraelu) Barak, VI Барáк (rzeka w 

Indiach i Bangladeszu) Barak / Surma,  

8) leksemowe homonimy denotatywne, np. I Наполеóн (imię męskie) Napoleon, II 

наполеóн (rodzaj ciastka) napoleonka, III наполеóн (koniak) napoleon, IV наполеóн 

(socjotyp) Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator (ISTP). 

Z uwagi na zróżnicowanie genezy procesu homonimizacji leksemów rosyjskich, w słowniku 

uwzględniłam:  

1) leksemowe homonimy semantyczne, które powstały w wyniku rozpadu 

semantycznego wyrazu polisemicznego, np. I перó 1. ‘pióro’ (ptasie), 2. ‘pierze, 

pióra’,  II 1. ‘pióro’ (do pisania), 2. ‘stalówka’, 3. ‘płetwa’, 

2) leksemowe homonimy etymologiczne posiadające różny źródłosłów, np. I pейд [est. 

rei, fiń. riihi] ‘stodoła, suszarnia zboża w snopach’, II [niem.] mor. ‘reda’, III [hol. 

ree(de) ‘reja’] mor. ‘reja’, IV [ang. raid] 1. wojsk. ‘rajd, wypad’, 2. lotn. ‘rajd 

lotniczy’, 3. przen. ‘lotna kontrola’, 

3) leksemowe homonimy semantyczno-etymologiczne, które zaistniały w wyniku 

znacznie rozłożonego w czasie procesu wprowadzania do systemu języka rosyjskiego 

wyrażeń zwykle obcego pochodzenia o identycznej bądź zbliżonej formie graficznej 

(dotyczy często zapożyczeń terminologicznych, leksyki abstrakcyjnej), np. I 

макинтóш [od imienia wynalazcy tkaniny nieprzemakalnej fr. Charlesa Macintosha 
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(1766–1843) a. bezpośr. z ang. Macintosh] (płaszcz z nieprzemakalnej tkaniny) 

‘makintosz’, II inform. (komputer firmy Apple Computer) ‘macintosh’, III ogrodn. 

(kanadyjska odmiana jabłoni) ‘McIntosh’, 

4) leksemowe homonimy słowotwórcze powstałe w wyniku zróżnicowanych procesów 

słowotwórczych (posiadające morfemy homonimiczne), tj.  

a) homonimiczne formacje o identycznym kształcie utworzone od homonimicznych 

podstaw, np. I каpьépный [< каpьép I] ‘cwałowy’, II [< каpьép II] ‘odkrywkowy’,  

b) homonimiczne formacje, utworzone od różnych podstaw słowotwórczych, np. I 

ли′теpный [< ли′теp] pot. ‘bezpłatny, ulgowy’, II [< ли′теpa] ‘specjalny’ (oznaczony 

nie cyfrą, lecz literą), 

c) homonimiczne formacje utworzone przy użyciu formantu wielofunkcyjnego, np. I 

афгáнка (obywatelka Afganistanu) ‘Afganka’, II pot. (wojsk. kamuflujący ubiór 

bawełniany w piaskowym kolorze, używ. w Afganistanie) ‘ubiór typu kamo tibet’, III 

pot. (rodz. czapki) ‘afganka’, 

d) homonimiczne formacje deminutywne zleksykalizowane, np. I пáпoчкa [< пáпa] 

pieszcz. ‘tatunio, tatuńcio’, II [< пáпкa II] ‘teczuszka’, 

e) homonimiczne formacje augmentatywne zleksykalizowane, np. I большáк gw. 

‘gościniec, bity trakt’, II gw. ‘gospodarz, głowa rodziny’, 

f) odapelatywy homonimiczne z wyrazami pospolitymi, np. I гáванский [< гáвань] 

‘portowy, przystaniowy’, II [< Гавáна] ‘hawański’,  

5) homonimiczne formy rzeczowników odczasownikowych na -ние, np. I 

брони′рование [< бронировáть I] ekon. ‘zastrzeganie; rezerwowanie’, II [< 

бронировáть II] 1. ‘pancerzenie’, 2. bud. ‘zbrojenie’,  

6) homonimiczne pary aspektowe prefiksalne i nieprefiksalne, np. I бры′згaть, ~жy, 

~жeшь ndk (dk бры′знyть) ‘bryzgać, pryskać, chlapać, II бры′згaть, ~жeт tylko 3 os. 

‘tryskać’, III бры′згaть, ~ю, ~eшь dk ‘kropić, spryskiwać, skrapiać’,  

7) zleksykalizowane homonimiczne skróty i skrótowce, np. I ýзи ndm m (pistolet masz. 

izrael. produkcji) uzi, II УЗИ′ ndm n skr. [< ультразвуковóе исслéдование] USG skr. 

[< badanie ultrasonograficzne], 

8) leksemy homonimiczne o różnej przynależności kategorialnej (tzw. homonimy 

funkcjonalne, transpozycyjne, konwersyjne, homoformy), np. I aжýp rzecz. włók. 1. 

(tkanina)’ ażur, ażurek’, 2. (rodz. plecionki) ‘ażur’, II rzecz. techn. 1. pot. (odpad 

powstający przy wycinaniu na prasie) ‘ażur’, 2. (wzór w odlewie) ‘ażur’, III przysł. 

księg. ‘à jour, na bieżąco’, IV ndm przym. ‘ażurowy, ażur’, 
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9) leksemowe zbiory homonimiczne, zawierające substantywizowany przymiotnik lub 

imiesłów, np. I булáный, ~ая, ~ое przym. ‘bułany’, II булáный, ~ого m rzecz. 

‘bułanek’.  

Dodatkowo, kierując się dorobkiem językoznawców rosyjskich, dostrzegłam 

homonimię jednostek jednofonemowych, np. I a ‘nazwa litery’, II a ‘spójnik’, III a 

‘partykuła’, IV a ‘wykrzyknik’, V a ‘skrót’. 

W słowniku zwróciłam uwagę na różne rejestry języka; zamieściłam leksykę 

neutralną, terminologiczną (z zakresu informatyki, techniki, ekonomii, astronomii itd.), 

slangową (żargon komputerowy, młodzieżowy itp.), regionalną (homonimy interdialektalne) i 

onomastyczną. W zbiorze homonimiki zawarłam także znaczną liczbę wyrazów 

wychodzących z użycia (przestarzałych), które są istotne dla zrozumienia tekstów 

(literackich, kulturowych, naukowych), powstałych na przestrzeni minionych stuleci.  

Opracowana przeze mnie struktura artykułu hasłowego uwzględnia następujące 

elementy: 1) lemma (forma hasłowa), 2) informacja akcentologiczna, 3) wskazówki 

dotyczące wymowy (w wypadkach wątpliwych), 4) warianty leksykalne, 5) informacje 

gramatyczne o fleksji i morfologii, 6) informacje składniowe o łączliwości wyrażeń, 7) 

informacje stylistyczne, 8) informacja etymologiczna, 9) definicje i informacje przekładowe 

(ekwiwalent słownikowy), 10) wyrażenia podhasłowe, 11) ilustracje kontekstowe, przykłady 

użycia, związki frazeologiczne oraz ich tłumaczenie na język polski, 12) odsyłacze. 

Semantyzacji leksemów dokonałam poprzez podanie polskiego ekwiwalentu 

przekładowego (słownikowego) i niekiedy (uzupełniająco) skróconej definicji. Opisy 

semantyczne rosyjskich leksemowych jednostek homonimicznych uwzględniają różne 

warianty i odcienie znaczeniowe leksemów funkcjonujących w różnych rejestrach 

współczesnego języka rosyjskiego. Doprecyzowanie znaczenia ekwiwalentu słownikowego 

osiągnełam poprzez dołączenie do artykułu hasłowego uzupełnień: 1) bliskoznaczników z 

użyciem kwalifikatorów stylistycznych i ewentualnie odsyłaczy, 2) informacji pomocniczych 

(interpretacyjnej) o polskim odpowiedniku, 3) informacji składniowej, 4) informacji 

gramatycznej, 5) informacji stylistycznej, 6) odcienia znaczeniowego, 7) kontekstu. Definicje 

semantyczne, przytaczane w formie skróconej w celu uszczegółowienia znaczenia lemmy, 

mają charakter słownikowy (wyjaśniający). Zawierają one także pewien zasób szczegółowych 

informacji encyklopedycznych (faktograficznych, historycznych itp.). W słowniku 

zastosowałam trzy rodzaje definicji semantycznych (skróconych) lemmy: 1) 

realnoznaczeniową, 2) strukturalną, 3) gramatyczną.   
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Strukturę semantyczną lemmy starałam się opracować jak najstaranniej. O porządku 

rozmieszczenia znaczeń (sensów) zdecydowała częstotliwość użycia, nacechowanie 

stylistyczne oraz zakres użycia. Na pierwszym miejscu umieściłam znaczenie podstawowe 

(współczesne) lemmy, po nim – znaczenie przenośne, znaczenie zabarwione stylistyczne 

(uwzględnia się argotyzmy, wulgaryzmy, eufemizmy, archaizmy itp.) oraz znaczenia 

specjalne (terminy specjalistyczne). Polskie ekwiwalenty słownikowe rosyjskiej lemmy 

podawałm w określonym porządku (hierarchii): od najbardziej ogólnego (tj. posiadającego 

najwięcej kontekstów) do odpowiedników o bardziej ograniczonym zasięgu.  

Przy hasłach słownikowych, pełniących funkcje nazewnicze z zakresu botaniki, 

zoologii, astronomii i astrologii, każdorazowo przytaczałam łacińską nazwę taksonomiczną.  

 Zawarty przeze mnie w słowniku bogaty materiał faktograficzny może z 

powodzeniem być wykorzystany w kontrastywnych badaniach typologicznych do opisu 

leksykonu, ukonstytuowanego z homonimów leksemowych, ujawniających się w dwóch 

prezentowanych systemach językowych. 

 

Moim autorskim dokonaniem jest wypracowanie kryteriów kwalifikacji jednostek 

homonimicznych, ekstrakcja leksemów i uformowanie zasobów homonimik 

wewnątrzjęzykowych (polskiej i rosyjskiej) i międzyjęzykowej, opracowanie struktury 

słownika: siatki hasłowej, artykułów hasłowych, opis lemmy, wybór sposobu semantyzacji 

jednostek hasłowych, dobór ekwiwalentów, prezentacja etymologii leksemów. Do mnie 

należy także syntetyczny opis podbudowy teoretycznej (składającej się na pierwszy etap 

pracy leksykograficznej), który został zawarty w monografii Rosyjskie leksemy homonimiczne 

w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej.  

Udział w pracy naukowej dr Elżbiety Skupińskiej-Dybek miał charakter pomocniczy i 

sprowadzał się jedynie do korekt językowych.  

 

4.5. Polsko-fiński tezaurus tematyczny. Część I: Ziemia i Kosmos 

Moim celem było stworzenie modelu nowoczesnego tezaurusa przekładowego, 

łączącego trzy funkcje: naukową, dydaktyczną i translatoryczną. Tezaurus pojmowany jest tu 

przeze mnie jako uporządkowany zbiór semantycznie i hierarchicznie powiązanych terminów 

przynależnych do danej dziedziny/dziedzin wiedzy. Stworzyłam słownik o strukturze 

onomazjologicznej, porządkujący leksemy (terminy) w grupy i podgrupy tematyczne; jako 

nowoczesny słownik rzeczowy dążący do ujęcia całego uniwersum pojęciowego w 

konsekwentny układ klasyfikacyjny. Systematyzację terminologii oparłam na taksonomii 
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naukowej. Lemmy, prezentujące nomenklaturowe nazwy taksonów, a także ich obcojęzyczne 

równoważniki (ekwiwalenty), występują w tezaurusie w formie nazw binominalnych i 

wernakularnych (zwyczajowych), co pomnaża jego wartość użytkową. 

Pragnę zaznaczyć iż jest to pierwsze w Polsce i w świecie kompleksowe opracowanie 

leksyki fińskiej w układzie ideograficznym w zestawieniu z leksyką polską; jednocześnie jest 

to pierwszy duży słownik polsko-fiński.  

Leksykę terminologiczną wyekscerpowałam od podstaw ze współczesnych polskich i 

fińskich opracowań encyklopedycznych, słowników przekładowych oraz słowników 

terminologicznych. Zaletą mojego tezaurusa jest to, iż rejestruje on szereg terminów 

funkcjonujących we współczesnym języku fińskim, których nie można odnaleźć w 

dostępnych polsko-fińskich słownikach przekładowych ani w popularnych słownikach 

internetowych. 

Jednym z zasadniczych dylematów, jaki pojawił się na etapie projektowania tezaurusa, 

było ustalenie granic zbioru terminologicznego oraz określenie dziedzin wiedzy. Moim 

autorskim zamierzeniem było opracowanie tezaurusa spełniającego rolę przydatnego, 

nowoczesnego narzędzia translatorycznego, w miarę pełnego słownika, prezentującego w 

sposób całościowy dziedzinową leksykę terminologiczną, i to w pełni aktualną. Wymagało to 

objęcia ekscerpcją jak najszerszych sfer terminologii dziedzinowych, co z kolei miało 

poważne implikacje przy ustalaniu makro- i mikrostruktury tezaurusa, a zwłaszcza w procesie 

przyporządkowania terminów poszczególnym zbiorom i podzbiorom 

rzeczowym/pojęciowym.  

Przy tworzeniu podstaw konstrukcji tezaurusa zastosowałam parametry 

leksykograficzne: 1) formalne (dotyczące ortografii i ortofonii), 2) leksykalne (rejestr języka, 

klasy tematyczne), 3) asocjacyjne (synonimy, równoznaczniki), 4) interpretacyjne (definicje 

skrócone, wyjaśnienia), 5) ilustracyjne (kolokacje, frazy, zdania), 6) etymologiczne (nazwy 

taksonomiczne łacińskie, angielskie).  

Tezaurus ma ukierunkowanie egzocentryczne – termin hasłowy stanowi komponent 

większej jednostki konceptualnej. Terminy prezentowane są w odpowiednim dla niego 

paradygmacie terminologicznym, co implikuje jego właściwą lokalizację w systemie 

konceptualnym oraz rejestrację związków zachodzących między terminem a pozostałymi 

elementami siatki pojęciowej. W efekcie artykuł hasłowy zyskał postać logicznie 

uporządkowanego podzbioru terminów. Prezentacja wiedzy ma zatem z założenia charakter 

systemowy i tworzy spójne continuum semantyczne.  
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Podczas konstruowaniu tezaurusa przekładowego, formowaniu zbiorów i podzbiorów 

pojęciowo-terminologicznych, starałam się uwzględnić różnego typu relacje pojęciowe: 1) 

formalne, 2) generyczne, 3) ekwiwalencji, 4) hierarchiczne, 5) partytywne, 6) 

kontradyktoryjności, 7) implikacji, 8) ekwonimii, 9) synonimii, 10) asocjacyjne, 11) 

przypadkowe. W przestrzeni interlangue z kolei ujawniły się relacje ekwiwalencji 

przekładowej, odpowiedniości i synonimii międzyjęzykowej.  

Kluczowym etapem była harmonizacja terminów na poziomie międzyjęzykowym 

(dostosowanie znaczeń do międzyjęzykowej siatki pojęciowej). Procedury harmonizowania 

terminów dokonywałam w oparciu o słowniki specjalistyczne (z reguły jednojęzyczne) oraz 

dostępną literaturę przedmiotu (nomenklatory, listy, podręczniki etc.). Hołdowałam zasadzie, 

iż precyzję doboru ekwiwalentów przekładowych determinuje właściwe zdefiniowanie pojęć.  

  Pakiet fińskich terminów, włączonych przeze mnie do tomu Ziemia i Kosmos, liczy 

ponad 22 000 haseł i podhaseł. Część I tezaurusa obejmuje trzy duże działy: 1. Wszechświat, 

2. Glob ziemski, 3. Życie na Ziemi, podzielonych na szczegółowe rozdziały (np. Struktura 

ziemi), podrozdziały tematyczne (np. Surowce mineralne) i podtematy (np. Kamienie i skały), 

zawierające słownictwo w ustalonym porządku. W poszczególnych działach szczegółowych 

zestawiałam leksykę (terminy) z określonej dziedziny wiedzy lub tematu. Zawartość kolumn 

słownika dobierałam na zasadzie ekwiwalencji przekładowej (słownikowej) wyrażeń 

przynależnych do dwóch odmiennych systemów językowych.  

Wyrazy hasłowe w obrębie poszczególnych tematów i podtematów ułożyłam – dla 

osiągnięcia przejrzystości – w porządku alfabetycznym a fronte według alfabetu języka 

polskiego. Linearne formy hasłowe i podhasłowe wyodrębniłam graficznie przez pogrubienie 

liter. W niektórych wypadkach słownictwo powiązałam także hierarchicznie i relacyjnie na 

podstawie semantycznej, np. w podtemacie BUDOWA ROŚLINY – KASVIRAKENNE 

wokół hasła: liść lehti zgrupowane są następujące terminy-pojęcia:  

blaszka liściowa lehtilapa 

 brzeg laita 

kolanko lehtikanta 

ogonek liściowy lehtiruoti 

pachwina lehtihanka 

pochewka lehtituppi 

przylistek korvake 

żyłki sonet, suonisto  
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 Dążyłam do tego, aby w obszarze semantyki słownik odzwierciedlał możliwie wiernie 

w języku fińskim pełnię bogactwa struktur znaczeniowych polskich terminów. Środkiem 

pomocniczym były użycia (konteksty) poszczególnych leksemów w charakterze tradycyjnych 

strukturalnych połączeń frazeologicznych (wyrażeń, zwrotów, fraz) i kolokacji, np. dla 

wyrazu dno ‘pohja’ przytoczyłam następujące użycia:  

dno jeziora järvenpohja 

głęboko na dnie jeziora syvällä järvenpohjassa  

dno morza merenpohja  

dno oceaniczne valtamerenpohja 

kamieniste dno kivipohja 

 

Słownik adresowany jest nie tylko do studentów i specjalistów w dziedzinie 

fennistyki, tj. do filologów, glottodydaktyków, tłumaczy, terminologów, ale także do 

szerokiego grona osób, które objawiają zainteresowanie systemem leksykalno-semantycznym 

języka fińskiego. Z uwagi na swój przekładowy charakter słownik ten bez wątpienia pomoże 

pogłębiać wiedzę i pomnażać doświadczenie translatoryczne uczącym się języka fińskiego, i 

to na wszystkich poziomach. Główne zalety opracowania to jego aktualność leksykalna, 

przejrzystość i zwięzłość, precyzja opisu i grupowania znaczeń, wszechstronność zawartych 

informacji. Zakres jego użyteczności rozszerza oczywisty fakt, iż z powodzeniem pełnić może 

rolę niezastąpionego, choć oczywiście specjalistycznie ukierunkowanego, narzędzia 

pomocnego w procesie percepcji leksyki na poziomie trudnych tekstów.  

  

4.6. O kulturowych i leksykalnych problemach tłumacza (na materiale języka fińskiego) 

Praca jest poświęcona problematyce przekładu z języka fińskiego na polski pojęć 

związanych z realiami życia i specyfiką kulturową Finlandii. W części pierwszej artykułu 

uwagę skupiłam na kwestiach filozoficznych dotyczących przekładalności/nieprzekładalności 

komunikatów/sensów. Przyjęłam Humboldtowskie założenie, iż język jest swego rodzaju 

ścieżką do zbadania rozmaitości kultur i drogowskazem do wniknięcia w to, co w każdej 

wspólnocie językowo-kulturowej jest niepowtarzalne i inne.  

W części drugiej, podkreślając ścisły związek języka z kulturą, przywołałam liczne 

przykłady pojęć odnoszących się do świata przyrody, świata kultury materialnej i duchowej, 

świata ludzkiej psychiki, które stanowią swoisty opór wobec materii przekładu. Pokazałam, iż 

znaczna część wyrażeń odznacza się dużym stopniem hermetyczności pod względem 

semantyki (np. sisu, mana). Stwierdziłam, iż jest to wynikiem faktu, iż realia, w których 
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powstało pojęcie oraz w których powstał przekład, nie pokrywają się. Słowa-klucze mogą 

zawierać treści akcesoryczne i przybierać wymiar emocjonalny, socjologiczny, estetyczny, 

światopoglądowy, a nawet akustyczny (wymowa, intonacja), mogą również wyrażać się w 

określonym sposobie relacjonowania rzeczywistości (narracja, symbolika). Wykazałam, iż 

kłopoty z transpozycją fińskiego kodu leksykalno-semantycznego do polszczyzny pojawiają 

się także tam, gdzie istnieją pozorne odpowiedniki i analogie w języku tłumaczenia (np. 

sauna – bania – hamman – terma – łaźnia). Częściowa nieprzekładalność wyrażeń, 

odnoszących się do obcych bytów z kręgu cywilizacyjnego, instytucjonalnego, moralnego, 

obyczajowego itd., związana jest nie tylko z odmiennościami obu systemów leksykalnych, ale 

również z różnicami w sposobie percypowania i kategoryzowania świata rzeczywistego przez 

reprezentantów obydwu społeczności. Podkreśliłam, iż przekładowca musi mieć świadomość, 

iż konfrontując języki, nie jest w stanie natrafić na idealną synonimię wyrażeń. Ewokuje to 

przesunięcia semantyczne, przypadki dodania bądź redukcję sensu, kalki, interferencje, 

barbaryzmy, a nawet wypaczenia translatorskie. Zaznaczyłam istnienie w języku pewnego 

zasobu leksyki bezekwiwalentowej (pojęć wyjątkowo nieprzekładalnych), która ma charakter 

historycznie zmienny. Wskazałam również na powszechne zjawisko code switching. 

Skonstatowałam, że problematykę przekładu pojęć z zakodowaną informacją 

dodatkową odnoszącą się do kultury i realiów można rozpatrywać z kulturoznawczego punktu 

widzenia, uwzględniając zjawisko transkulturacji, niosącej ze sobą selekcję, transformację 

elementów przeniesionych oraz integrację światopoglądów i wartości.  

W konkluzji zawarłam następującą myśl: wypracowanie właściwych rozwiązań, 

wybranie odpowiedniej ścieżki przekładu jest szczególnie ważne z punktu widzenia 

konstruowania słownika przekładowego (leksykograf w roli tłumacza oraz krzewiciela 

kultur).  

 

4.7. Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki przekładowe lingwistyczne i 

encyklopedyczne wydane w latach 1782–2012 

We wstępie podkreśliłam szczególną rolę języka angielskiego we współczesnym, 

zglobalizowanym świecie oraz przypisywany mu status lingua franca. Dostrzegłam dysonans 

pomiędzy imponującym dorobkiem naszych leksykografów języka angielskiego, a niepełnym 

i nie do końca dopracowanym odwzorowaniem ich dzieł w kompleksowych opracowaniach 

bibliograficznych. Stwierdziłam, że dotychczas funkcjonujące, nieliczne zbiory 

bibliograficzne mają bądź to charakter fragmentaryczno-wybiórczy, bądź fundamentalnie 
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utraciły aktualność. Jako cel opracowania wskazałam autorskie skatalogowanie zasobów 

informacji i uczynienie ich powszechnie użytecznymi.  

Monografię Język angielski w polskiej leksykografii podzieliłam na dwa tomy: 

Słowniki przekładowe lingwistyczne i encyklopedyczne wydane w latach 1782–2012 oraz 

Słowniki terminologiczne wydane w latach 1782–2012. Przedstawiany do oceny tom I mieści 

w sobie maksymalnie obszerny, a pod względem rzeczowym wysoce zróżnicowany zbiór 

3042 pozycji bibliograficznych, na którego zawartość składają się – usystematyzowane 

chronologicznie – prace polskich autorów z zakresu szeroko pojmowanej leksykografii 

polsko-angielskiej: lingwistycznej, filologicznej, edukacyjnej, onomastycznej, ideograficznej, 

kulturowej, elektronicznej, historycznej, dokumentacyjnej, inwentarzowej, terminograficznej, 

chrześcijańskiej, encyklopedystyki, biografistyki i bibliografistyki. Zawarte przeze mnie w 

omawianym spisie pozycje leksykograficzne zostały głównie wydane w Polsce, jednakże 

sporadycznie także za granicą, bądź też w koedycji z zagranicznymi wydawcami, w latach 

1782–2012. Pewne zaskoczenie może w pierwszym momencie analizy zasobów 

prezentowanej bibliografii budzić fakt, że zamieściłam w niej pozycje niejednokrotnie dość 

odległe od tematyki czysto wewnątrzjęzykowej. Jest to stan zamierzony, a poszerzone 

ukompletowanie zbioru zostało podyktowane tym, iż pojęcie słownik w przedkładanym 

opracowaniu, moim zdaniem, opartym na opinii uznanych autorytetów, oznacza szeroko zbiór 

uporządkowany materiału leksykograficznego; odnosi się ono zatem nie tylko do słowników 

lingwalnych, opisujących wybrane jednostki języka, ale też i do wszelkich jedno- i 

wielojęzycznych publikacji encyklopedycznych, których celem jest deskrypcja rzeczywistości 

ekstralingwalnej za pomocą języka. Prezentowany zbiór tytułów stricte słownikowych 

zawiera również opublikowane pozycje (są nimi rejestry, inwentarze, katalogi, spisy etc.), 

które początkowo mogą wzbudzać pewną wątpliwość co do zasadności wliczenia ich w 

poczet pełnoprawnej leksykografii; nie zrezygnowałam z nich jednak, ponieważ docenić 

należy ich wartość i przydatność jako reprezentantów interesującego pogranicza 

słownikarstwa historycznego i archiwistyki. Także formalnie publikacje te uznać można za 

dopełniające wymogów opracowań o charakterze leksykografii, gdyż, po pierwsze: stanowią 

one zbiór liniowo uporządkowany (przez porządek leksykograficzny), po wtóre: tworzą 

specyficzne bazy danych, przechowujące konkretne informacje, pełniąc po części funkcję 

analogiczną do korpusów lingwistycznych, będących dziś popularnym obiektem 

zainteresowania europejskiej leksykografii. Wybór pozycji, grupujący prace o wyżej 

wymienionym charakterze, to jest zawierające zasoby pozaczystojęzykowe (inwentarze, 

rejestry, wykazy, spisy, katalogi itd.), umieściłam w prezentowanej bibliografii w 
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wydzielonym podzbiorze pod tytułem zawierającym nowe, utworzone miano: leksykografia 

repozytoryjna.  

Opracowanie wzbogaciłam obszernym szkicem historycznym na temat dziejów 

polskiego słownikarstwa z językiem angielskim na tle leksykografii europejskiej. Za pierwsze 

polskie opracowanie leksykograficzne, w którym pojawił się angielski, arbitralnie uznałam 

Dykcyonarzyk Geograficzny Czyli Opisanie Krolestw, Prowincyi, Miast, Biskupstw, Xięstw, 

Hrabstw, Margrabstw, Portow, Fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach 

świata: Po Angielsku Napisany przez Pana Echarda z 1782 roku – polski przekład edycji 

angielskiej za pośrednictwem języka francuskiego, dokonany przez Franciszka 

Siarczyńskiego. W podsumowaniu rozdziału Jak ewoluowała leksykografia polsko-angielska? 

stwierdziłam, iż na przestrzeni 230 lat, tj. od 1782 roku do 2012 w Polsce, a  w mniejszej 

skali także za granicą (polskiego autorstwa), opublikowano 5113 tematycznie 

zróżnicowanych pozycji leksykograficznych z językiem angielskim. Dział angielski 

terminografii rodzimej, jak wynika z moich analiz, uwzględnia ekwiwalenty słownikowe z 

ponad 40 języków. Przeprowadzona wnikliwa analiza bibliograficzno-leksykograficzna 

ujawniła, że 3820 tytułów (tj. 75%) ukazało się w okresie tzw. leksykografii komercyjnej (od 

1990 do 2012 roku).  

Prezentowana publikacja jest opracowaniem uniwersalnym: z jednej strony winna 

pełnić rolę wygodnego i użytecznego narzędzia w pracy naukowców, translatoryków i 

dydaktyków, z drugiej – jako uporządkowany zbiór gromadzący dość pełne kompendium 

danych w ściśle sprecyzowanym zakresie tematycznym z powodzeniem może stać się, w 

moim przekonaniu, fundamentem, na którym nowi autorzy zbudują udoskonalone i 

zaktualizowane wersje bibliografii polskiego słownikarstwa anglojęzycznego. Adresatem 

bibliografii są językoznawcy, filolodzy, kulturolodzy, przekładowcy, bibliolodzy, studenci 

kierunków filologicznych, nauczyciele języków, tłumacze różnych specjalności, a także 

wszyscy ci, którzy interesują się dziejami i dorobkiem słownikarstwa polskiego bądź 

poszukują odpowiednich materiałów leksykograficznych, przydatnych w praktyce 

przekładowczej. Bibliografia słowników uwzględniających język angielski – od 

lingwistycznych, terminologicznych po encyklopedyczne – w zamierzeniu autorskim winna 

stanowić bazę materiałową dla przyszłych opracowań naukowych, poświęconych 

całościowemu bądź specjalizowanemu opisowi dziejów słownikarstwa polsko-angielskiego, 

jak również komparatystyce leksykograficznej (należy podkreślić, iż pełnej historii 

słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich, jak dotąd, jeszcze nie napisano).  
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4.8. Z polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników z językiem rosyjskim za 

lata 2005–2011 w układzie chronologicznym 

W pracy zawarłam wykaz 269 pozycji słownikarskich – filologicznych, 

terminologicznych i encyklopedycznych (dziedzinowych, biograficznych i bibliograficznych), 

których element stanowi język rosyjski. Szeroko skomentowałam stan współczesnej polskiej 

leksykografii przekładowej. Skrupulatnie zebrany przeze mnie materiał poświadcza spore 

zróżnicowanie tematyczno-problemowe w leksykograficzno-dokumentacyjnym opisie 

naukowym poszczególnych aspektów języka rosyjskiego. 

 

4.9. Język białoruski w leksykografii polskiej. Bibliografia słowników (za lata 1807–2012) 

 W artykule zamieściłam maksymalnie obszerny, a pod względem rzeczowym wysoce 

zróżnicowany zbiór 104 pozycji bibliograficznych, na którego zawartość składają się – 

usystematyzowane chronologicznie – prace polskich autorów z zakresu szeroko pojmowanej 

leksykografii polsko-białoruskiej: lingwistycznej, filologicznej, edukacyjnej, onomastycznej, 

dialektologicznej, ideograficznej, kulturowej, historycznej, terminograficznej, 

encyklopedycznej, elektronicznej.  

 

4.10. Z polsko-łacińskiej leksykografii przekładowej. Cz. I. Bibliografia słowników z 

językiem łacińskim za lata 1964–1989 w układzie chronologicznym 

 Prezentowany w powyższym artykule zbiór 259 pozycji bibliograficznych stanowi 

kontynuację działu łacińskiego opracowania Index lexicorum Poloniae Piotra Grzegorczyka, 

notującego polskie prace słownikarskie w układzie rzeczowo-chronologicznym do roku 1964. 

Nadrzędnym celem zbioru jest ukazanie w możliwie pełnym zakresie bogactwa polskich 

publikacji słownikarskich z hasłami łacińskimi (terminologicznych, filologicznych, 

dokumentacyjnych, onomastycznych, paremiologicznych, glos, mamotrektów, 

nomenklatorów etc.). Zebrawszy tak obszerny materiał bibliograficzny, udowodniłam, iż 

język łaciński należy do grupy języków prestiżowych o wysokim statusie w świecie 

europejskiej nauki i kultury. 

 

4.11. Osiągnięcia leksykografów polskich na obczyźnie od wieku XVI do roku 1959 

 W artykule zawarłam syntetyczny opis wybitnych osiągnięć leksykografów polskich; 

wymieniłam oryginalne prace wybitnych polskich uczonych, wydane na obczyźnie, będące 

ważkim składników dorobku ogólnoświatowej kultury i cywilizacji. Do takich zaliczyłam 

dzieła m.in. Jana Malczowskiego, Stanisława Moszczeńskiego, Krzysztofa Mrongowiusza, 
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Erazma Kasprowicza, Władysława Kiersta, Ryszarda Lewańskiego, Baudouina de 

Courtenaya, Aleksandra Chodźki Borejko, Ignacego Pietraszewskiego, Józefa Szczepana 

Kowalewskiego, Augusta Kościeszy Żaby, Wojciecha Kazimirskiego de Bibersteina, Józefa 

Goszkiewicza, Aleksandra Wojciechowskiego, Michała Kleczkowskiego, Edwarda 

Piekarskiego, Bronisława Piłsudskiego, Ignacego Radlińskiego, Karola Gotfryda Wojdy, Jana 

Czekanowskiego, Fryderyka Schwatki, Bronisława Malinowskiego. Opracowując tę 

tematykę, kierowałam się chęcią uświadomienia odbiorcy (w szczególności młodym 

filologom), jak znaczący wkład naukowy w postaci unikalnych i prekursorskich opracowań 

słownikarskich wnieśli polscy uczeni do dorobku światowego językoznawstwa (dotyczy to 

takich działów orientalistyki, jak afrykanistyka, syberystyka, sinologia, japonistyka, 

ajnologia, turkologia, eskimologia etc.). 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Publikacje  

5.1.1. O dorobku ogólnie 

 

Moją specjalnością naukową jest językoznawstwo słowiańskie (polskie, rosyjskie, 

częściowo bułgarskie), językoznawstwo fennistyczne, językoznawstwo porównawcze 

(języków blisko spokrewnionych i słowiańsko-ugrofińskie), leksykologia (semantyka 

leksykalna), leksykografia translatoryczna, historia leksykografii, przekładoznawstwo, 

akustyka mowy, glottodydaktyka języków obcych.  

 Na mój dorobek naukowy, wypracowany w ciągu 13 lat, składają się 72 publikacje, tj. 

9 pozycji książkowych (3 monografie, 2 słowniki naukowe, 3 bibliografie leksykografii, 1 

redakcja naukowa książki), 51 artykułów i rozdziałów w monografiach i tomach zbiorowych, 

9 komunikatów i streszczeń, 1 recenzja, 2 hasła encyklopedyczne (biogramy). Ponadto 

opublikowałam jeden przekład literacki (na język fiński), jeden artykuł publicystyczny w 

języku fińskim (oba w wydawnictwach zagranicznych), fragment własnej twórczości 

literackiej – utworu modlitewnego do bł. biskupa Wł. Gorala, który stał się podstawą hymnu 

jednej z parafii katolickich. 

Przed doktoratem ukazało się łącznie 47 opracowań naukowych. Po uzyskaniu stopnia 

doktora przygotowałam 25 prac (tj. 8 książek, 14 artykułów, 1 streszczenie, 2 hasła 

encyklopedyczne), z czego 3 prace naukowe (w tym jedna książka), znajdują się w druku. Na 

dopracowanie i publikację czeka 18 monografii (posiadam komputeropisy).  
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Blisko jedną trzecią dorobku stanowią publikacje zagraniczne; za granicą wydano 20 

prac naukowych mojego autorstwa bądź współautorstwa, tj. 13 artykułów i 3 komunikaty w 

wydawnictwach zwartych oraz 4 artykuły w renomowanych czasopismach. Statystycznie 

krajowy dorobek przedstawia się następująco: 21 artykułów i rozdziałów w wydawnictwach 

zwartych, 13 artykułów naukowych, 5 streszczeń i 1 recenzja w czasopismach, 1 streszczenie 

w postaci maszynopisu powielonego, 2 hasła encyklopedyczne. Na podkreślenie zasługuje to, 

iż połowa prac ma zasięg międzynarodowy; publikuję w języku ojczystym (40 publikacji), 

rosyjskim (21 publikacji), angielskim (11 publikacji), fińskim (4 publikacje, w tym obszerne 

streszczenie zawarte w monografii). Na łamach indeksowanych czasopism o zasięgu 

międzynarodowym ukazało się 14 prac, a mianowicie w „Archives of Acoustics” (6 tekstów, 

obecnie czasopismo z IF kategorii A), „Przeglądzie Rusycystycznym” (5 artykułów, pismo 

kategorii C, na liście ERIH), „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” (2 

artykuły, pismo kategorii B), „Między Oryginałem a Przekładem” (1 artykuł, pismo kategorii 

B); z zagranicznych zaś wymienić należy „Съпоставително езикознание” (2 artykuły), 

„Бoлгарская русистика” (1 artykuł), „Fenno-Ugristica” (1 artykuł). Także większość 

referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych ukazała się drukiem w tomach 

pokonferencyjnych bądź monografiach wieloautorskich. Ponadto wzięłam udział (w l. 2012–

2013) w pracach leksykograficznych zespołu autorów artykułów hasłowych XVIII tomu 

Encyklopedii Katolickiej, wydawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Instytut 

Leksykografii KUL. Opracowałam dwa biogramy fińskich slawistów, pisarzy i tłumaczy 

literatury polskiej – Reino Vilho Silvanto oraz Görana Erika Steniusa. 

 W ostatnim kwartale 2013 roku z mojej inicjatywy i pod moją współredakcją ukazała 

się monografia wieloautorska pt. Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, dedykowana Pani 

Profesor dr hab. Janinie Bartoszewskiej. W książce zawarte są artykuły uznanych 

autorytetów, m.in. prof. V. Mokijenko, prof. Jana Wawrzyńczyka, prof. Grzegorza 

Ojcewicza, prof. Krystyny Szcześniak. Z okazji jubileuszu Uczonej przygotowałam obszerny 

artykuł Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej – aż do analizy homomorficznej i z powrotem do 

dźwięku, będący relacją z doświadczeń w dziedzinie praktycznego wykorzystania analizy 

dźwięków mowy w konfrontowaniu języków, omówieniem uzyskanych pozytywnych 

rezultatów, a także trudności i ograniczeń. 
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5.1.2. Obszary badań 

5.1.2.1. Semantyka leksykalna  

W dociekaniach semantycznych najwięcej uwagi poświęciłam złożonemu i 

wieloaspektowemu zjawisku homonimii. Materiał egzemplifikacyjny stanowiły języki: polski, 

rosyjski, fiński. W licznych artykułach, monografiach książkowych oraz rozprawie 

doktorskiej podjęłam takie kwestie, jak definicja homonimów, kryteria delimitacji homonimii 

i polisemii, opis relacji semantyczno-leksykalnych w ujęciu konfrontatywnym, 

charakterystyka ilościowa homonimów w języku, analiza formalna i semantyczna leksyki 

aspekcie porównawczym etc. Specjalnej wagi nabrały na etapie konstruowania podwalin 

teoretycznych pod przyszłe prace liczne kwestie międzyjęzykowego konfrontowania 

semantyki. W rozprawie doktorskiej stworzyłam i zaprezentowałam nowatorską szkołę 

metodologiczną odnośnie do międzyjęzykowej konfrontacji homonimik leksemowych. 

Posiłkując się własnym aparatem terminologiczno-pojęciowym, wypracowałam uniwersalne 

zasady międzyjęzykowej klasyfikacji formalnej i semantycznej leksemów należących do 

odmiennych systemów językowych. Przedstawiłam odautorskie propozycje metod 

rozwiązywania problemów z tym związanych oraz przykłady praktycznego ich wykorzystania 

w badaniach kontrastywnych. Przeprowadziłam analizę formalną i semantyczną zbiorów 

homonimik leksemowych, należących do trzech odmiennych języków. Efektem tejże analizy 

było wyłonienie (na jednolitej płaszczyźnie badawczej), a następnie opis jakościowy i 

ilościowy wspólnoty homonemowej par języków: polski – rosyjski, polski – fiński, rosyjski – 

fiński. Uporządkowałam – poprzez jednolite zdefiniowanie – pojęcia wykorzystywane 

podczas analizy kontrastywno-konfrontatywnej oraz wprowadziłam nowe terminy ułatwiające 

pracę oraz zrozumienie pomiędzy badaczami (wprowadziłam m.in. pojęcie homonemu). 

Zaproponowana metodyka konfrontacji zbiorów homonimicznych w zunifikowanej postaci 

może znaleźć zastosowanie do innych rodzin językowych. 

 Prof. UW dr hab. Elżbieta Artowicz w recenzji mojej rozprawy doktorskiej zawarła 

opinię: "...zakres, zawartość i dojrzałość metodologiczną [rozprawy] z powodzeniem można 

by uznać za spełniające wymagania stawiane rozprawom habilitacyjnym” [Artowicz, cyt. z 

rec., s. 9], zaś prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz w swojej recenzji stwierdziła, iż praca „...z 

naddatkiem spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim" [Maćkiewicz, cyt. z rec., s. 

4]. 

 

 

 

 31 



5.1.2.2. Abrewiologia 

Opis językowy zjawiska homoakronimii, ujawniającego się w systemie języka 

rosyjskiego, zamieściłam m.in. w artykule Омонимия сокращений в русском языке. 

Konkluzja moich badań była następująca: utożsamienia genetycznie różnych skrótów oraz ich 

derywatów stanowią stosunkowo młode i jednocześnie ważne źródło powstawania homonimii 

leksemowej w języku.  

 

5.1.2.3. Frazeologia 

 Wyniki porównawczej analizy semantyczno-leksykalnej „skrzydlatych słów” o 

proweniencji biblijnej, funkcjonujących we współczesnym języku polskim, rosyjskim i 

bułgarskim, przedstawiłam w artykule Skrzydlate słowa pochodzenia biblijnego na 

wybranych przykładach. Zaprezentowałam dane liczbowe na temat pokrywania się pól 

znaczeniowych biblizmów, porównywanych w układzie trzech par języków. Jest to pierwsza 

w kraju i prawdopodobnie w świecie praca konfrontująca epea pteroenta w takim zestawieniu 

językowym.  

 

5.1.2.4. Kontaktologia językowa 

Monografię Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów, dwa rozdziały 

rozprawy doktorskiej oraz artykuły pt. Proces integracji języków europejskich wyrażonej w 

zasobach homonimiki języka polskiego, rosyjskiego i fińskiego i Zapożyczenia homonimów z 

obcych systemów językowych w zbiorach homonimiki międzyjęzykowej polsko-fińskiej 

poświęciłam zagadnieniom badania i dokumentowania obecności w językach etnicznych 

leksemów obcego pochodzenia. Omówiłam w nich problematykę formowania homonimik 

etnicznych trzech języków w wyniku leksykalnych zapożyczeń, przeanalizowałam zawartość 

wypreparowanych z nich trzech zbiorów homonimik międzyjęzykowych oraz zawarłam 

informacje na temat dynamiki migracji leksemów homonimotwórczych i jej kierunków. 

 Relację z badań homonimiki leksemowej języka fińskiego w aspekcie zapożyczeń 

jako głównej przyczyny tworzenia się w systemie homonimów zamieściłam w publikacjach: 

Geneza homonimii języka etnicznego, The genesis of homonymy of the Finnish language oraz 

The lexical homonymy of the Finnish language.  

 Zainteresowania wpływami etnolektów bałtyckofińskich na dawne dialekty 

słowiańskie, substratem ugrofińskim oraz językowo-kulturowymi kontaktami fińsko-

słowiańskimi znalazły wyraz w tegorocznej publikacji Nowogrodzkie gramoty brzozowe jako 

najstarsze bałtyckofińskie zabytki językowe. 
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5.1.2.5. Przekładoznawstwo 

Na temat specyfiki tłumaczenia tekstów o charakterze specjalistycznym pisałam w 

artykułach: Zarys problematyki tyczącej przekładu tekstów specjalistycznych z języka 

fińskiego oraz Избранные проблемы перевода специальных текстов (на примере 

польского и русского языков). W pierwszym artykule szczególną uwagę zwróciłam na 

problem przekładu nowo utworzonych skrótów i skrótowców, m.in. terminologii Unii 

Europejskiej. W drugiej pracy omówiłam zagadnienia związane z potrzebą wypracowania 

modeli tekstów skonwencjonalizowanych, rozbieżnością pól znaczeniowych terminów 

zarejestrowanych w słownikach różnego typu.  

 Różne aspekty złożonego zagadnienia stopnia przekładalności w aspekcie kulturowym 

omówiłam w publikacji O kulturowych i leksykalnych problemach tłumacza (na materiale 

języka fińskiego) (patrz punkt 4.6.). 

 

5.1.2.6. Leksykografia 

 W pracy Проект русско-польского словаря омонимов przedstawiłam zróżnicowaną 

problematykę procesu opracowywania słownika przekładowego, bilingwalnego, 

przybliżającego odbiorcy zawartość zbioru homonimiki języka rosyjskiego.  

 W publikacji O projekcie polsko-rosyjskiego słownika pokrewieństwa zbiorów 

homonimiki leksemowej opisałam autorski projekt specjalistycznego słownika przekładowego. 

Novum stanowi tu pomysł uświadomienia i utrwalenia za pośrednictwem monografii 

odbiorcom obydwu nacji wysokiego stopnia pokrewieństwa form i semantyki leksykalnych 

zbiorów homonimicznych, funkcjonujących równolegle w języku polskim i rosyjskim. 

Nowatorski sposób prezentacji zebranego materiału leksykalnego polega na naukowym 

udokumentowaniu pokrewnych na polu form oraz semantyki gniazd homonimicznych pary 

języków: polskiego i rosyjskiego z uwzględnieniem ich aspektu kontrastywnego. Słownik ten 

będzie pierwszą w Polsce, a jednocześnie pierwszą na tle dorobku europejskiego pracą 

opisującą relacje leksykalno-semantyczne pomiędzy językiem rosyjskim i polskim w wąskim 

aspekcie tych relacji.  

 Recenzję ciekawego metodologicznie słownika wąsko aspektowego Litwinnikowej i 

Aleksejenki Глагольные омонимы русской диалектной речи. Словарь zawarłam w 

"Przeglądzie Rusycystycznym". 

 Od kilku lat zajmuję się opracowywaniem i systematyzowaniem bibliografii 

słowników polskich (patrz punkt 4.7–4.10). Ten kierunek badań zapoczątkowała monografia 

Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników za lata 1795–
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2005. Na podstawie zebranych danych bibliograficznych dokonuję analizy statystycznej 

polskich opracowań, co prowadzi do ukazania różnego rodzaju zależności w procesie 

rozwojowym słownikarstwa narodowego. Obecnie do druku przyjęty został artykuł 

Leksykografia polsko-esperancka. Bibliografia słowników (1887–2012).  

 W referacie Русский язык в польской лексикографической традиции 

zaprezentowałam zagranicznemu odbiorcy stan słownikarstwa polskiego z językiem 

rosyjskim w liczbach. 

 

5.1.2.7. Historia refleksji językoznawczej 

 W pracy Z dziejów badań językoznawczych nad homonimią przedstawiłam ważniejsze 

poglądy językoznawców europejskich związane występowaniem zjawiska homonimii w 

języku naturalnym. W kolejnym artykule Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku 

językoznawstwa europejskiego dokonałam syntetycznego opisu ewolucji refleksji 

językoznawczej związanej z faktem występowania identyczności/zbieżności formalnej 

leksemów należących do różnych systemów językowych jako zjawiska leksykologiczno-

translatorskiego. Zasygnalizowałam rozliczne kwestie przełomowe w dziejach badań 

interleksykologicznych.  

 

5.1.2.8. Akustyka mowy 

 Ważnym osiągnięciem było stworzenie przeze mnie zespołu interdyscyplinarnego, w 

skład którego weszli elektronicy-akustycy z Politechniki Gdańskiej. Pierwotnie zelem było 

opracowanie metody automatycznego porównywania mowy różnych języków dla potrzeb 

badań w dziedzinie homonimiki międzyjęzykowej. Dokonaliśmy wspólnie praktycznych 

wdrożeń metody automatycznej konfrontacji cyfrowych reprezentacji sygnałów mowy 

etnicznej (słów homonimicznych w aspekcie wewnątrzjęzykowym i międzyjęzykowym). 

Wypracowaliśmy narzędzie wspomagające proces kwalifikacji formalnej homonimów 

międzyjęzykowych (praca prekursorska, przynajmniej w skali kraju). Opracowaliśmy system 

do przetwarzania i wizualizacji cyfrowej postaci dźwięków mowy (są to prace pionierskie w 

dziedzinie tworzenia reprezentatywnych etnicznie struktur spektralnych w celu ich 

akustycznej konfrontacji międzyjęzykowej). Wyniki badań zostały opublikowane w 

materiałach OSA, "Archives of Acoustics" oraz w zagranicznych opracowaniach zbiorowych. 

 W pracy Acoustic verification on onomatopoeic sets in contrastive approach 

zaprezentowaliśmy procedurę umożliwiającą wyodrębnienie z sygnału mowy żywej (pary 

języków) fragmentów onomatopeicznych, poddaliśmy je analizie homomorficznej, a 
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następnie dokonaliśmy oszacowania wzajemnego podobieństwa poprzez konfrontowanie 

danych liczbowych, zawartych w dwuwymiarowych macierzach reprezentujących cyfrowo 

wyrażenia obydwu języków.  

    

5.1.2.9. Dydaktyka języka fińskiego 

O nauczaniu języka fińskiego na Uniwersytecie Gdańskim traktuje artykuł Gdanskin 

yliopiston suomen kielen opetus, a także liczne niepublikowane wystąpienia podczas 

seminariów i konferencji zagranicznych. W zakresie dydaktyki języka fińskiego stworzyłam 

autorskie materiały na poziomie akademickim (niepublikowane). 

 

5.2. Cytowania  

 

Do tej pory udało mi się ustalić – w oparciu o bazę tekstową Google Scholar, Google 

oraz tradycyjne zasoby biblioteczne – co najmniej 170 cytacji pochodzących z 20 moich prac 

(tj. 14 artykułów, 5 monografii, trzytomowej rozprawy doktorskiej):  

1) Wspólnota homonimiki języków europejskich (na przykładzie polskiego, rosyjskiego i 

fińskiego), t. 1–3, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. J. Kaliszana, Wydział 

Neofilologii UAM w Poznaniu, Poznań 2007. 

2) Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej. Bibliografia słowników za lata 

1795–2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 162.  

3) Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2010.  

4) Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. 

5) Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami 

tłumaczeniowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 

6) Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 

7) Fenomen homonimii międzyjęzykowej – rozważania językoznawcy, „Studia 

Scandinavica” 2001, 18, Gdańsk, s. 97–105. 
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8) Введение в анализ межъязыковых лексических омонимов на примере польского, 

русского и финского языков. Человек. Язык. Культура. Межвyзовский сборник 

статей, вып. 2, Курск 2002, s. 13–21. 

9) Введение во внутреннюю межъязыковую лексическую омонимию (на примере 

польского и русского языков), „Болгарская русистика” 2002, 2, s. 3–12. 

10) Концепция внутренней межъязыковой омонимии (на материале русского, 

польского и финского языков), [w:] Актуальнi проблеми менталiнгвiстики. 

Частина I. Збiрник статей за матерiалами III-ї мiжнародноi наукової 

конференцiї, Черкаси 2003, s. 161–166. 

11) Katarzyna Wojan, Zarys problematyki tyczącej przekładu tekstów specjalistycznych z 

języka fińskiego, [w:] Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i tłumaczenia 

tekstów, red. P. Mamet, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2003, s. 261–266. 

12) Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, 

польского и финского языков), „Съпоставително езикознание” 2004, XXIX, 1, s. 

24–35. 

13) Wstęp do analizy międzyjęzykowych homonimów leksykalnych na przykładzie języków: 

polskiego, rosyjskiego i fińskiego, [w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami 

Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, red. H. Fontański i P. Czerwiński, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2216, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 70–80. 

14) Wstęp do międzyjęzykowej homonimii wewnętrznej, [w:] Słowa, słowa, słowa…w 

komunikacji językowej II, red. M. Grabska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 213–223. 

15) Homonimia międzyjęzykowa – analiza dorobku językoznawstwa europejskiego, [w:] 

Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. 

Red. G. Szpila, seria Język a komunikacja 8, Krakowskie Towarzystwo 

Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 2005, s. 281–286. 

16) Międzyjęzykowa homonimia leksykalna. Zagadnienia analizy, [w:] Język a 

Rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, red. P. Czerwiński, H. 
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Fontański, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2266, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 32–39. 

17) Katarzyna Wojan (współaut. E. Nakova-Solnceva), Z dziejów badań językoznawczych 

nad homonimią, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. II, red. nauk. A. 

Pstyga. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 151–161. 

18) Bibliografia polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników przekładowych za lata 

1990–2005 w układzie chronologicznym, „Przegląd Rusycystyczny” 2006, 1 (113), s. 

65–80. 

19) Проект русско-польского словаря омонимов, [w:] Congreso International «La 

lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y 

perspectivas, Granada, 7–9 mayo 2007». Ponencias y comunicaciones.. Tomo I, eds. 

R. Guzmán Tirado et al., „MИPC”, Sankt-Petersburg – Granada 2007, s. 551–556. 

20) Омонимическая общность (на примере польского и русского языков), 

„Съпоставително езикознание” 2007, XXXII, 2, s. 15–24. 

Odwołania do moich prac odnaleźć można w trzech rozprawach doktorskich – jednej 

zagranicznej (przygotowanej na Uniwersytecie w Tbilisi, 2010; 8 cytacji) i dwóch krajowych 

(jednej napisanej w Katedrze Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 46 cytacji;  

drugiej – na Wydziale Polonistyki UW, 4 cytacje), co najmniej 14 artykułach (w tym jednym 

zagranicznym) publikowanych w czasopismach: „Respectus Philologicus” (2013) „Studia 

Scandinavica” (2001), „Biuletyn PBTJ” (2006), „Poradnik Językowy” (2007), „Kwartalnik 

Polonicum” (2008), „Prace Filologiczne” (2011), „Acta Albaruthenica” (2010, 2011), „Studia 

Wschodniosłowiańskie” (2012), „Studia Slavica”, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 

„Acta Polono-Ruthenica”, dwóch monografiach (Ł. Karpiński, Zarys leksykografii 

terminologicznej, Warszawa 2008, R. Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa 

w europejskim kontekście, SOW, w druku), rozdziałach dwóch tomów zbiorowych (W. 

Chlebda, Na tropach translatów, Opole 2011; R. Kaleta, O białorusko-polskiej homonimii 

międzyjęzykowej w europejskim kontekście [w:] Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, pod red. 

nauk. K. Wojan i E. Konefał, Gdańsk 2013). Dwie pozycje zostały omówione na łamach 

czasopism (recenzje), w tym książka Język rosyjski w polskiej leksykografii w 

„Съпоставително езикознание” 2007. Dwa artykuły uzyskały po 7 cytacji bibliograficznych 

w hiperkorpusie tekstowym wg klasyfikacji rzeczowej Lipczuka i Buncica, zaś jedna 

monografia (Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów) stała się podstawą 
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przygotowania pracy dyplomowej pt. Rozwój leksyki bułgarskiej w świetle zapożyczeń z 

języków obcych (Instytut Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu).  

Warto podkreślić, że młodzi badacze, posiłkujący się moimi opracowaniami, nie tylko 

sięgają po cytaty, ale też wyrażają swoje opinie na temat zawartości cytowanej pracy. Łukasz 

Szałkiewicz w rozprawie doktorskiej pt. Singularia tantum w języku polskim. Analiza 

słownikowo-korpusowa (UW) zawarł następujące zdanie na temat monografii Wstęp do badań 

wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym: „Pracą o ogromnych walorach 

informacyjnych, z szeroką prezentacją i cytowaniem poglądów badaczy, którzy zajmują się 

bądź zajmowali zagadnieniami polisemii (i homonimii) jest praca Wojan (…)” [Szałkiewicz 

2013, cyt. s. 20]. Profesor Wojciech Chlebda we wstępie Poszukiwanie odpowiedników 

przekładowych: punkty wyjścia do książki Na tropach translatów określił pozycję Język 

rosyjski w polskiej leksykografii jako „cenne bibliograficzne opracowanie” (cyt. na s. 13).  

Z satysfakcją stwierdzam również, że dwie monografie zostały uwzględnione w 

bibliografiach akademickich programów przedmiotowych: Współczesne słownictwo rosyjskie 

w opisie leksykograficznym (Uniwersytet Warszawski, Instytut Rusycystyki, seminarium 

magisterskie, pozycja: Język rosyjski w polskiej leksykografii) oraz Bogowie i cuda antyczne 

w polszczyźnie – recepcja pojęć mitologicznych i kulturowych w polszczyźnie (Uniwersytet 

Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, wykłady wydziałowe, pozycja: Przypadkowe i 

nieprzypadkowe wędrówki leksemów). Cztery monografie mojego autorstwa znalazły się 

również w 9 sylabusach przedmiotowych na kierunku filologia rosyjska w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej macierzystej uczelni.  

Szerzej zob. Wykaz cytowań  

 

5.3. Punktacja prac naukowych 

 

Na podstawie właściwych rozporządzeń i komunikatów KBN, Ministerstwa Nauki i 

Informatyzacji oraz MNiSW z lat 2000–2013, a także rocznych sprawozdań naukowych 

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, ustaliłam sumaryczną liczbę punktów za 

publikacje indywidualnego dorobku naukowego. Wynosi ona w chwili obecnej co najmniej 

459 pkt.  
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5.4. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział 

w takich projektach 

5.4.1. Granty  

  

W latach 2002–2010 jako kierownik i główny wykonawca zrealizowałam 9 grantów 

uczelnianych BW, w tym 2 przygotowawcze:  

• 2002 r. – Przygotowanie podstaw naukowych oraz bazy leksykalnej do tworzenia 

słownika międzyjęzykowych zbiorów homonimicznych języka polskiego, rosyjskiego i 

fińskiego, nr BW 4200-5-0191-2. 

• 2003 r. – Teoria i praktyka odnośnie analizy zjawiska homonimii w trzech językach: 

polskim, rosyjskim i fińskim, grant przygotowawczy nr BW 4200-5-0334-3.  

• 2004 r. – Teoria i praktyka odnośnie analizy zjawiska homonimii w trzech językach: 

polskim, rosyjskim i fińskim, grant przygotowawczy nr BW 4200-5-0015-4.   

• 2004 r. – udział naukowy w III Kongresie Slawistów w Grenadzie (Hiszpania), nr BW 

4200-5-0399-4. 

• 2005 r. – Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej, nr BW 4200-5-0145-5. 

• 2006 r. – Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej, nr BW 4200-5-0141-6.  

• 2007 r. – Opracowanie rosyjsko-polskiego słownika homonimiki leksemowej języka 

rosyjskiego, grant przygotowawczy nr BW 42AO-5-0223-7.  

• 2008 r. – Opracowanie rosyjsko-polskiego słownika homonimiki leksemowej języka 

rosyjskiego, grant przygotowawczy nr BW 42AO-5-0030-8.  

• 2010 r. – Relacje formy i treści języka fińskiego z filologicznym dorobkiem pozostałych 

języków rodziny ugrofińskiej rozpatrywane w historycznym aspekcie kontaktów kulturowych, 

politycznych i gospodarczych – naukowe rozeznanie w literaturze specjalistycznej, grant BW 

nr F200-5-0495-0.  

Efektem realizacji powyższych projektów były liczne publikacje naukowe, w tym 6 monografii 

naukowych.  

  Trzykrotnie byłam autorem następujących wniosków złożonych do KBN i MNiSW: 

• 2004 r. – Homonimika kontrastywna a potrzeby współczesnej leksykografii i 

glottodydaktyki. 

• 2008 r. – Opracowanie aktualnego zbioru leksemowej homonimiki języka rosyjskiego 

oraz wieloaspektowa prezentacja jego walorów formalnych i semantycznych 

użytkownikowi  polskojęzycznemu na tle zasobów homonimiki polskiej. 
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• 2009 r. – Opracowanie aktualnego zbioru leksemowej homonimiki języka fińskiego oraz 

wieloaspektowa prezentacja jego walorów formalnych i semantycznych użytkownikowi  

polskojęzycznemu na tle zasobów homonimiki polskiej.  

  Powyższe projekty złożone do KBN i MNiSW otrzymały wysokie oceny recenzentów 

(wyróżniający, cyt. z rec.: „Można więc mówić o wzorcowo przygotowanym wniosku”; bardzo 

dobry), jednakże dotacji na ich realizację – nie otrzymałam. 

 

5.4.2. Inne projekty 

 

W latach 2010–2012 realizowałam projekt: Polsko-fiński tezaurus tematyczny: Ziemia 

i Kosmos (Puolalais-suomalainen asiasanasto: Maa ja Maailmankaikkeus) we współpracy z 

Maiją-Liisą Välimäki z Turun Ammatti-instituutti w Turku (Finlandia), dydaktykiem i 

specjalistą w dziedzinie nauk przyrodniczych, autorką licznych podręczników szkolnych i 

akademickich. Udział M.-L. Välimäki sprowadzał się do konsultacji merytorycznych i 

językowych. Projekt nie był finansowany przez żadną instytucję (publikacja została 

sfinansowana przez władze UG). Obecnie wspólnie realizujemy projekt opracowania tezaurusa 

w odwrotnym kierunku (fińsko-polskim), który zamierzamy wydać w fińskim wydawnictwie 

leksykograficznym Lexitec. 

Uczestniczyłam również jako lektor języka fińskiego w projekcie Platforma Edukacyjna 

„Hoveen” (realizowanego przez Fundację Rozwoju UG oraz Pomorskie Stowarzyszenie 

Wspólna Europa).  

 

5.5. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach i kongresach naukowych  

 

 Od początku swej kariery naukowo-dydaktycznej biorę aktywny udział w 

tematycznych konferencjach, seminariach i kongresach naukowych, obradach 

glottodydaktyków języka fińskiego, szkoleniach i kursach. Dotychczas uczestniczyłam w 37 

konferencjach i seminariach naukowych, tj. 3 ogólnokrajowych i 34 międzynarodowych, w 

tym w 12 zagranicznych (w Hiszpanii, Finlandii, Estonii, Bułgarii, Rosji, na Węgrzech, 

Litwie, Słowacji, Ukrainie) i 21 krajowych o zasięgu międzynarodowym. Wygłosiłam łącznie 

35 referatów naukowych (pięciokrotnie podczas jednej konferencji prezentowałam po dwa 

referaty odrębne tematycznie) oraz miałam 5 innych wystąpień, podczas których omawiałam 

wybrane aspekty nauczania języka fińskiego na UG oraz realizowane autorskie projekty 

badawcze w zakresie fennistyki. Przed uzyskaniem stopnia doktora wystąpiłam podczas 32 

 40 



konferencji. Tempo mojej aktywności naukowej wyznaczał szeroki zakres podjętych badań 

naukowych, a dodatkowo także udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego w dziedzinie 

akustyki mowy. Szeroko zakrojona tematyka badawcza, wymagająca dużego zaangażowania i 

zagłębiania się w złożoną problematykę naukową oraz konieczność integracji ze 

środowiskiem naukowym – narzucały konieczność nie tylko przedstawienia światu nauki 

uzyskiwanych na bieżąco wyników badań, ale przede wszystkim poddania pod dyskusję 

różnorodnych, często kontrowersyjnych kwestii naukowych, skonfrontowania rozwiązań, 

wniosków, zapoznania ze stosowaną nowatorską (autorską) metodologią badań. Ten model 

pracy przyniósł wymierne efekty w postaci 3-tomowej rozprawy doktorskiej (zawierającej 

opis nowej metody badawczej w zakresie konfrontowania języków oraz aplikacji 

przeprowadzonych badań), edycji licznych monografii, leksykografii, bibliografii, serii 

artykułów o charakterze przyczynkarskim, przeglądowym, źródłowym, referatów, 

komunikatów, opracowań programów i materiałów do zajęć dydaktycznych. Relatywnie 

niedługa przerwa (w l. 2010–2012) w wystąpieniach publicznych była spowodowana głównie 

przygotowaniem obszernych prac (7 monografii), częściowo jednak także brakiem wsparcia 

finansowego odnośnie do uczestnictwa w konferencjach (brak możliwości ubiegania się o 

granty uczelniane, w tym o dotacje do wyjazdów zagranicznych). Wiele energii pochłonęły 

również intensywnie prowadzone prace w zespole uczelnianym, którego jestem czynnym 

członkiem, a jednocześnie koordynatorem katedralnym sylabusów przedmiotowych, 

wdrażającym System Zapewniania Jakości Kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram 

Kwalifikacji na Wydziale Filologicznym UG. Nadmieniam również, że w okresie od 

1.10.2008 do 30.09.2009 przebywałam na rocznym urlopie zdrowotnym.  

 Odbyte konferencje naukowe i dydaktyczne związane były ściśle z kierunkami 

prowadzonych badań w zakresie: językoznawstwa ogólnego (semantyki leksykalnej), 

językoznawstwa porównawczego (polsko-rosyjskiego, polsko-fińskiego, rosyjsko-fińskiego), 

kontaktologii językowej, frazeologii słowiańskiej (polsko-rosyjsko-bułgarskiej), leksykografii 

przekładowej (polsko-rosyjskiej, polsko-fińskiej) i historii leksykografii, translatoryki 

(przekładu literackiego i specjalistycznego), akustyki mowy (badania interdyscyplinarne), 

glottodydaktyki języka fińskiego, bibliologii. Podkreślić należy moje regularne uczestnictwo 

w Otwartym Seminarium z Akustyki, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Akustyczne 

i Komitet Akustyki PAN, a także udział w konferencjach rusycystycznych odbywających się 

pod egidą MAPRYAL (m.in. Granada, Warna, Poznań). Dodatkowo uczestniczyłam w wielu 

konferencjach i obradach inicjowanych przez CIMO/UKAN oraz Radę Nordycką.  

 W załączeniu Wykaz konferencji naukowych i tytuły wystąpień. 
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5.6. Uczestnictwo w kursach  

 

W 2004 roku ukończyłam Kurs przygotowawczy dla lektorów i wykładowców języka 

polskiego jako obcego organizowany przez MENiS i Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i 

Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (Warszawa). 

Kurs zakończony był egzaminem państwowym.  

W bieżącym roku wzięłam udział w szkoleniu – XXI edycji seminarium w cyklu 

Digitalizacja: Repozytoria i biblioteki cyfrowe c.d. Tworzenie i archiwizowanie zasobów, 

organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie. Poszerzenie wiedzy z 

zakresu informacji naukowej związane jest z pracami podjętymi w ramach kierowanej przeze 

mnie Pracowni Leksykograficzno-Bibliograficznej. 

Uczestniczyłam również w licznych kursach metodycznych i naukowych, 

poświęconych językowi fińskiemu i literaturze fińskiej, organizowanych przez CIMO/UKAN.  

 

5.7. Doświadczenie naukowe zdobyte za granicą 

 

   Już podczas studiów odbywałam staże językowe w zagranicznych ośrodkach 

uniwersyteckich – Rosji (Państwowy Uniwersytet w Krasnodarze) i Finlandii (Uniwersytet w 

Kuopio). Ważnym doświadczeniem były studia podyplomowe na Uniwersytecie w Turku. 

Studia pod kierunkiem prof. Aimo Hakanena na kierunku: język fiński i języki pokrewne 

podjęłam początkowo na koszt własny, a następnie kontynuowałam je otrzymując 

półtoraroczne stypendium Rządu Fińskiego. Uzyskałam wówczas stopień approbatur języka 

fińskiego. Podczas nauki w Uniwersytecie w Turku opanowałam również język estoński w 

stopniu podstawowym.  

 W trakcie swojej działalności naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim 

wielokrotnie realizowałam wyjazdy zagraniczne do ośrodków akademickich i instytucji 

naukowych, m.in. do Finlandii (w większości były to stypendia Rządu Fińskiego), 

uczestnicząc w kursach doskonalenia językowego i poszerzających ogólną wiedzę 

fennistyczną nauczycieli akademickich (kursy organizowane przez CIMO/UKAN, Finlandia), 

a także biorąc aktywny udział w obradach lektorów języków skandynawskich, m.in. na 

Węgrzech, w Finlandii, Estonii (wyjazdy sponsorowane przez CIMO/UKAN), oraz 

konferencjach i kongresach naukowych organizowanych przez prestiżowe międzynarodowe 

stowarzyszenia naukowe na uniwersytetach w Hiszpanii, Bułgarii (pod egidą MAPRIAL), 

Rosji, na Węgrzech, Ukrainie, Litwie, Słowacji (przez EAA). W 2003 roku otrzymałam 
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stypendium na wyjazd studyjny na Uniwersytet Helsiński, zaś w 2010 roku zrealizowałam 

dwumiesięczną kwerendę biblioteczną w Turku.  

 Wielokrotnie odbywałam konsultacje naukowe w ośrodkach uniwersyteckich w 

Finlandii u takich językoznawców światowego formatu, jak prof. Kalevi Wiik, prof. Klaus 

Laalo, prof. Arto Mustajoki, dr Jyrki Kallioski, dr Kaisa Kurikka i in. Uczestnicząc zaś w 

obradach nauczycieli akademickich, miałam możliwość przedyskutowania z uczonymi 

fińskimi własnych projektów badawczych i poszerzenia swoich kompetencji językowo-

filologicznych.  

 Nadmieniam także, że zostałam skierowana przez MENiS na Uniwersytet w Tampere 

(Katedra Slawistyki) w Finlandii w charakterze wykładowcy języka polskiego jako obcego od 

roku akademickiego 2006/2007. Niestety, z powodów rodzinnych (urlop macierzyński) 

zmuszona byłam zrezygnować z proponowanego wyjazdu.  

 Poniższy wykaz uwzględnia znaczące wyjazdy zagraniczne: 

1) półroczny staż, stypendium Rządu Polskiego, studia kierunkowe, Państwowy 

Uniwersytet w Krasnodarze, Rosja, 1985–1986, 

2) Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssi ulkomaalaisille II [Kurs letni języka fińskiego i 

kultury fińskiej dla cudzoziemców II stopnia], stypendium Rządu Fińskiego, 

Uniwersytet w Kuopio, Finlandia, Centre for International Mobility, lipiec 1988,  

3) Suomen kielen ja kulttuurin kurssi ulkomaalaisille [Kurs języka fińskiego i kultury 

fińskiej dla cudzoziemców], stypendium Rządu Fińskiego Turku, Finlandia, 

Uniwersytet w Turku, 1991–1993, 

4) Suomen kielen ja kulttuurin kurssi korkeakolunopettajille Helsingissä [Kurs 

językowo-metodyczny dla lektorów i wykładowców języka fińskiego jako obcego 

szkół wyższych], Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia, Centre for International 

Mobility/Finnish Studies at Universities abroad, 12–17.06.2000, 

5) Lektorkonferensen i Budapest [Kongres lektorów języków skandynawskich] – Nordisk 

Ministeråd [Ministerialna Rada Nordycka] – CIMO/UKAN – University of Budapest 

– Węgry, 4-6.06.2001, 

6) Lektorkonferensen i Budapest, Nordisk Ministeråd, CIMO/UKAN, University of 

Budapest, Budapeszt 4–6.06.2001 (Węgry), 

7) Ulkomaanlehtorien opinto- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä [Seminarium naukowe 

lektorów i wykładowców języka fińskiego jako obcego], University of Jyväskylä – 

CIMO/UKAN, Finlandia, 4– 8.08.2002, 
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8) Intensiivikurssi [Kurs dla wykładowców języka fińskiego i literatury fińskiej] –  

University of Jyväskylä – CIMO/UKAN, Finlandia, 8–9. 08.2002, 

9) wyjazd studyjny, Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia – stypendium Rządu 

Fińskiego, CIMO/UKAN, 18–25.05.2003, 

10) Suomen kielen ja kulttuurin yliopistonopettajien opinto- ja neuvottelupäivät Tartossa 

[Seminarium naukowe lektorów i profesorów języka fińskiego i kultury fińskiej] – 

Tartu Ülikool [Uniwersytet Dorpacki] – University of Helsinki – CIMO/UKAN, 

Estonia, 11–14. 08. 2003, 

11) kwerenda biblioteczna, Uniwersytet w Turku, Finlandia, lipiec – sierpień 2010. 

 

5.8. Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje 

państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe 

 

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.03.2011 zostałam powołana na 

konsultanta Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzaniu egzaminu na 

tłumacza przysięgłego języka fińskiego. Na prośbę Naczelnika Wydziału Tłumaczy 

Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości sporządziłam opis systemu przeprowadzania 

egzaminów na tłumacza przysięgłego w Finlandii.  

Dodam, że od lat dokonuję tłumaczeń ustnych i pisanych (jako biegły) dla organów 

państwowych (sądów, prokuratury) oraz policji w zakresie języka fińskiego.  

 

6. Osiągnięcia dydaktyczne oraz działalność popularyzująca naukę 

 

W trakcie 14-letniej pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim w 

oparciu o samodzielnie przygotowane programy autorskie (sylabusy) zrealizowałam 24 

przedmioty, w tym specjalizacyjne (specjalizacja translatoryczna, specjalność: biznes i 

translatoryka), na kierunkach: filologia rosyjska (studia 5-letnie magisterskie, I oraz II stopnia 

stacjonarne i niestacjonarne) rosjoznawstwo (stacjonarne I stopnia), skandynawistyka 

(stacjonarne). Prowadziłam zajęcia z następujących przedmiotów:  

1) podstawy translatoryki (konwersatorium),  

2) podstawy translatoryki (wykłady),  

3) translatoryka (konwersatorium),  

4) przekład tekstów mówionych (konwersatorium),  

5) przekład tekstów pisanych (konwersatorium),  
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6) przekład tekstów użytkowych (konwersatorium),  

7) przekład tekstów specjalistycznych (ćwiczenia),  

8) organizacja i technika pracy tłumacza (konwersatorium),  

9) organizacja i technika pracy tłumacza (wykłady),  

10) technologia przekładu (ćwiczenia),  

11) filologiczna analiza tekstu i stylistyka (ćwiczenia),  

12) leksykografia translatoryczna (konwersatorium),  

13) leksykografia (wykłady),  

14) wstęp do językoznawstwa (wykłady),  

15) wstęp do semazjologii kontrastywnej (wykłady, przedmiot do wyboru),  

16) gramatyka porównawcza polsko-rosyjska (ćwiczenia),  

17) rosyjski język biznesu (konwersatorium), 

18) kontakty międzyjęzykowe (wykład) 

19) seminarium dyplomowe na filologii rosyjskiej (licencjat) na studiach niestacjonarnych 

I stopnia,  

20) seminarium dyplomowe na filologii rosyjskiej (licencjat) na studiach stacjonarnych I 

stopnia,  

21) seminarium dyplomowe na rosjoznawstwie (licencjat) na studiach stacjonarnych I 

stopnia,  

22) obsługa ruchu turystycznego (konwersatorium),  

23) język fiński dla początkujących (lektorat prowadzony na kierunku skandynawistyka, a 

także jako międzywydziałowy i wydziałowy – fakultatywny),  

24) język fiński dla średniozaawansowanych.  

Część przedmiotów dydaktycznych na filologii rosyjskiej wprowadzałam od podstaw, m.in. 

leksykografię translatoryczną, wstęp do semazjologii kontrastywnej, organizację i technikę 

pracy tłumacza, język fiński.  

 Po uzyskaniu stopnia doktora przydzielono mi prowadzenie seminarium 

dyplomowego (licencjat) na dwóch kierunkach: filologia rosyjska i rosjoznawstwo. W latach 

2010–2013 wypromowałam 27 studentów (patrz: Wykaz wypromowanych studentów w latach 

2009–2013 wraz z tematami prac dyplomowych (licencjat)). Pod moją opieką naukową 

rusycyści piszą prace dyplomowe (w języku rosyjskim) z dziedziny translatoryki, 

leksykografii translatorycznej i językoznawstwa konfrontatywnego, zaś studenci 

rosjoznawstwa – z zakresu szeroko pojmowanej wschodniosłowiańskiej kultury, onomastyki, 

polityki międzynarodowej i gospodarczej, historii, etnografii (prace nt. ludów niesłowiańskich 
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zamieszkujących obszary Federacji Rosyjskiej). Wielokrotnie byłam recenzentem prac 

magisterskich zredagowanych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Udzielam 

konsultacji naukowych magistrantom i doktorantom z innych ośrodków akademickich, 

dotyczących zarówno problematyki językoznawstwa rosyjskiego (w szczególności 

homonimiki międzyjęzykowej), jak i fennistycznego. Biorę aktywny udział w wypełnianiu 

ankiet psycholingwistycznych, pomocnych w przygotowaniu prac dyplomowych przez 

studentów fińskich uczelni (współpracując z CIMO).  

 Od 2011 roku pełnię funkcję opiekuna roku na kierunku filologia rosyjska.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w 1999 roku byłam inicjatorem 

reaktywowania (po dziesięciu latach przerwy) na Wydziale Filologicznym UG lektoratu 

języka fińskiego i jego jedynym – jak dotychczas – lektorem akademickim. Kurs ten cieszy 

się dużym zainteresowaniem studentów i doktorantów, a w przeszłości także pracowników 

naukowo-dydaktycznych UG. Status lektoratu zmieniał się – początkowo w Katedrze 

Skandynawistyki prowadziłam w charakterze przedmiotu fakultatywnego kurs praktycznej 

nauki języka fińskiego, następnie był on przekształcony w lektorat międzywydziałowy, a 

obecnie – wydziałowy (sponsorowany przez firmy biznesowe współpracujące z Wydziałem), 

na który przeprowadzana jest rekrutacja studentów pod kątem zdolności językowych. 

Równolegle w latach ubiegłych prowadziłam kurs języka fińskiego w ramach 

międzynarodowego programu Hoveen we współpracy m.in. z Fundacją Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskim Stowarzyszeniem Wspólna Europa oraz norweskim 

Stowarzyszeniem Edukacji dla Dorosłych VOFO (Voksenopplæringsforbundet). W zakresie 

dydaktyki języka fińskiego dążę do pogłębiania swoich kompetencji, biorąc aktywny udział w 

kursach naukowo-metodycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Finlandii dla 

nauczycieli akademickich oraz międzynarodowych kongresach lektorów języków 

skandynawskich inicjowanych przez Radę Nordycką, podczas których prezentuję programy 

autorskie dotyczące nauczania fińskiego na poziomie akademickim oraz projekty swych prac 

naukowych z zakresu fennistyki (łączna liczba odbytych zagranicznych seminariów, kursów i 

konferencji fennistycznych – 7).  

Od 1999 roku, aktywnie współpracując z Center for International Mobility / Finnish 

Studies at Universities abroad przy Ministerstwie Edukacji Finlandii w Helsinkach, występuję 

z wnioskami o wyjazdy stypendialne i staże dla studentów – uczestników lektoratu języka 

fińskiego naszego Wydziału (dotychczas z mojej inicjatywy na praktyki językowe do 

Finlandii wyjechało kilkanaścioro studentów UG, a siedmioro otrzymało stypendia rządowe 
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w fińskich ośrodkach akademickich). Z satysfakcją przyznaję, że dwie moje studentki (jedna 

z filologii rosyjskiej) dostały się na studia filologiczne w Finlandii.  

Do osiągnięć dydaktycznych zaliczam udział studentów, nad którymi sprawowałam 

pieczę naukowo-dydaktyczną, w międzynarodowych zagranicznych konkursach literackich i 

międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. w konkursie literackim (CIMO, Helsinki 

2002, publikacja pracy), konferencji studenckiej (International Students of History 

Association, Helsinki 2003, referat), sympozjum naukowym „Grammatika és kontextus: új 

szempontok az uráli nyelvek kutatásában” (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor 

Tanszék, Budapeszt 2004, referat), a także krajowych (Studencka Konferencja 

Naukowa „Słowiańszczyzna u progu nowego tysiąclecia. Aktualne problemy literatury, 

języka i polityki oraz nowe spojrzenie na tradycję”, Warszawa 2002; VII Sesja Tłumaczy 

Literatur Krajów „Nadbałtyckich Pieśni Słowian Wschodnich”, Nadbałtyckie Centrum 

Kultury w Gdańsku, 2002, przygotowanie tłumaczenia poematu „Koło” Timura Kibirowa).  

W 2010 roku współorganizowałam I Konkurs Translatoryczny dla studentów w 

Katedrze Translatoryki i Komunikacji Międzyjęzykowej Instytutu Filologii 

Wschodniosłowiańskiej UG (przygotowanie tekstów naukowych, publicystycznych i 

literackich do tłumaczenia, ocena).  

Posiadając uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego okresowo 

zajmowałam się również prywatnie dydaktyką tego języka (w niemieckojęzycznym 

audytorium). 

Jestem opiekunem dwóch studenckich kół naukowych na Wydziale Filologicznym 

UG, a mianowicie: Koła Naukowego Translatoryków i Leksykografów „Translationis”, 

działającego od 2000 roku przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, a od roku 

Koła Naukowego Miłośników Finlandii „Routa”, powstałego w Katedrze Skandynawistyki 

UG. Staram się regularnie wspierać rozwój naukowy studentów nie tylko rusycystyki, ale też 

innych kierunków filologicznych.  

W ramach działalności Koła „Translationis” kieruję warsztatami translatorskimi, 

których wymiernym efektem są redagowane przeze mnie „Biuletyny” Koła materiały 

powielone: „Biuletyn” 2000–2001, nr 1: Listy Bronisława Piłsudskiego, ss. 44; „Biuletyn” 

2001–2002, nr 2: Listy i spuścizna Bronisława Piłsudskiego, ss. 132; „Biuletyn” 2002, nr 3: 

Przekład literacki: Poezja i proza, ss. 13; „Biuletyn” 2003–2004, nr 4: Spuścizna Bronisława 

Piłsudskiego, ss. 82; „Biuletyn” 2003–2004, nr 5: Przekład literacki: Proza, ss. 19; 

„Biuletyn” 2006–2007, nr 6: Przekład literacki: Bajka, ss. 26). Pod moim kierunkiem w 

latach 2000–2007 studenci przetłumaczyli ponad 50 tytułów, tj. 316 stron tekstu (głównie z 
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rosyjskiego na polski, ale także z polskiego na rosyjski oraz z łotewskiego i serbsko-

chorwackiego na polski). Najważniejszym osiągnięciem dydaktyczno-translatorskim jest 

przekład z języka rosyjskiego pokaźnego zbioru oryginalnych listów Bronisława 

Piłsudskiego, pisanych z zesłania na Sachalin, przechowywanych w Archiwum Biblioteki 

Narodowej w Wilnie (współpraca z dr. Jurandem B. Czermińskim z UG) oraz tłumaczenia 

prac naukowych popularyzujących światowe dziedzictwo naukowe Piłsudskiego, dotyczących 

lingwoetnografii Ajnów i Niwchów (część materiałów dostępna na stronie: http: 

www.panda.bg.univ.gda.pl/ICRAP). Ów projekt przyczynił się znacznie do poszerzenia 

ogólnej wiedzy filologicznej naszych studentów.  

Nie mniej ważkim przedsięwzięciem Koła było opracowanie nowatorskiego 

rosyjskojęzycznego Przewodnika po Gdańsku [tyt. oryg.: Достопримечательности 

Гданска. Краткое описание, 2002, ss. 18, materiały powielone], którego specyfika polegała 

na tłumaczeniu nazw własnych w sytuacji, gdy jakiekolwiek materiały w języku rosyjskim na 

temat zabytków gdańskich nie były powszechnie dostępne. Teksty powyższe były 

wykorzystywane na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. W latach 2009–2012 

tłumaczenia członków Koła przybrały charakter praktyczny i dotyczyły głównie tekstów 

specjalistycznych (wykorzystywanych m.in. przez Fundację „Pomoc Polakom na Podolu, 

Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie”).  

Przy moim wsparciu merytoryczno-organizacyjnym członkowie „Translationis” 

urządzili 3 fotograficzne wystawy literackie (dwujęzyczne) na Wydziale Filologicznym UG: 

Wenecja Północy w oczach pisarzy i poetów (2001), Republika Ałtaj (2010), Literatura 

i wydarzenie historyczne związane z Krymem (2011), będące pokłosiem studenckich 

ekspedycji naukowych. Zorganizowali oni także Warsztaty języka i kultury polskiej dla 

Polonii, zrzeszonej w Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu (Ukraina, 

2011), przekazując Polonii zbiór słowników języka polskiego (ok. 20 woluminów).  

W roku akademickim 2001/2002 Koło „Translationis” zostało zgłoszone przez 

Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Filologiczno-Historycznego UG do 

międzyuczelnianego konkursu o nagrodę „Czerwonej Róży”.  

Równolegle prowadzę młode stażem Koło Naukowe „Routa”,  skupiające studentów 

Wydziału Filologicznego UG różnych kierunków, zainteresowanych kulturą i historią 

Finlandii oraz językiem fińskim. Staram się systematycznie przekazywać studentom wiedzę 

fennistyczną oraz najnowsze informacje ze świata kultury fińskiej.  
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 W 2001 roku pod moim kierunkiem studenci lektoratu języka fińskiego dokonali 

przekładu angielskojęzycznych tekstów wystawy literackiej Writer’s Helsinki, która 

odwiedziła ośrodki uniwersyteckie w Gdańsku i Warszawie.  

Od 2002 roku jestem aktywnym członkiem Krakowskiego Towarzystwa 

Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.  

 

7. Pełnione funkcje 

 

 Od niedawna pełnię funkcję kierownika dwóch pracowni naukowo-badawczych w 

macierzystym Instytucie: Pracowni Leksykograficzno-Bibliograficznej (od 2012) i Pracowni 

Języka Fińskiego (od 2013 roku), których jestem jednocześnie założycielem (patrz 

http://www.fil.ug.edu.pl/pl/o_wydziale--zespoly_i_pracownie_badawcze/).  

 W roku akademickim 2011/2012 przydzielono mi funkcję koordynatora katedralnego 

sylabusów przedmiotowych – zostałam członkiem Zespołu ds. wdrażania Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia zgodnie z KRK (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). 

 W latach 2000–2004 w Radzie Wydziału Filologiczno-Historycznego UG 

reprezentowałam młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych.  

W 2000 roku byłam członkiem Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Filologii Słowiańskiej 

na kierunku: filologia rosyjska, a w 2008 roku – sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.  

 W październiku 2013 roku powierzono mi funkcję redaktora naczelnego nowo 

tworzonego czasopisma uczelnianego „Studia Rossica Gedanensia”.  

 

8. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych 

 

 Jestem członkiem trzech znaczących towarzystw naukowych (w tym jednego 

międzynarodowego):  

1) European Acoustics Association (EAA) od 2002 r.,  

2) Polskiego Towarzystwo Akustyki (PTA) od 2002 r. 

3) Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej 

„Tertium” od 2002 r. 

Od 1999 roku jestem na tzw. liście Centre for International Mobility (CIMO) w 

Helsinkach (Finlandia).  

 49 

http://www.fil.ug.edu.pl/pl/o_wydziale--zespoly_i_pracownie_badawcze/


W 2000 roku byłam członkiem Komitetu Założycielskiego Międzynarodowej 

Asocjacji Leksykografii Wschodniosłowiańskiej im. Zizanija Ławrentija Tustanowskiego z 

siedzibą w Grodnie (przedsięwzięcie niesfinalizowane z powodu przeszkód finansowych).  

 

9. Praca organizacyjna 

 

 Od początku swej kariery na Uniwersytecie Gdańskim włączam się aktywnie w prace 

organizacyjne. Zorganizowałam i współorganizowałam pobyty gości z zagranicznych i 

krajowych ośrodków naukowych oraz wykłady na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG; 

dotychczas na UG gościli: prof. Raimo Pullat z Uniwersytetu w Tallinie (1999), prof. Heikki 

Kallio z Suomen Tiedeakatemia (Fińskiej Akademii Nauk) (1999), prof. Matti Klinge z 

Uniwersytetu w Helsinkach (2000), prof. zw. dr hab. Edward Balcerzan z UAM w Poznaniu 

(2004), prof. dr hab. Bolesław Mrozewicz z UAM w Poznaniu (2010). Cykl wykładów pt. 

Contemporary Finnish Fiction odbyła dr Kaisa Kurikka z Uniwersytetu w Turku (2002). W 

semestrze letnim 2014 roku ponownie będę gościć wykładowcę z Finlandii.  

 Dwukrotnie zorganizowałam oraz pełniłam funkcję komisarza międzynarodowych 

wystaw literackich na Wydziale (Kalevala [2000], Writer’s Helsinki [2001] z udziałem 

przedstawicieli dyplomacji fińskiej [ambasadora, konsula] oraz pracownika Suomalainen 

Kirjallisuuden Seura [Fińskiego Towarzystwa Literackiego]).  

 Podczas trwania Dni Kultury Lapońskiej na UG zorganizowałam projekcję lapońskich 

filmów dokumentalnych z udziałem konsula Finlandii (2000).  

 Wraz ze studentami filologii rosyjskiej wielokrotnie brałam udział w Sesji Tłumaczy 

Literatur Krajów Nadbałtyckich w Gdańsku, przygotowując tłumaczenia literackie w celu 

poddania twórczej dyskusji.  

 Za swój obowiązek jako lektora języka fińskiego uważam przygotowywanie spotkań 

studentów z przedstawicielami dyplomacji fińskiej, organizowanie sponsoringu 

fińskojęzycznej prasy, literatury pięknej, najnowszych materiałów dydaktycznych i 

leksykograficznych (współpraca z CIMO i Ambasadą Finlandii). Pozyskana literatura 

fennistyczna wzbogaciła trwale zasoby biblioteczne UG. Ponadto z prywatnego księgozbioru 

przekazałam Bibliotece Głównej UG ok. 100 fińskojęzycznych woluminów z dziedziny 

fińskiej literatury pięknej). 
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10. Udział w komitetach organizacyjnych konferencji 

  

Czterokrotnie byłam członkiem Komitetów Organizacyjnych międzynarodowych 

konferencji naukowych na Wydziale Filologicznym UG. Konferencje te w określonej mierze 

również sponsorowałam z prywatnych środków. Były to następujące przedsięwzięcia: 

1. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo z perspektywy językoznawcy i 

tłumacza, Instytut Filologii Słowiańskiej UG, Gdańsk 22–24.10.2003 – członek 

Komitetu Organizacyjnego. 

2. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Лексическая, грамматическая и 

стилистическая системы русского языка в функциональном аспекте и их 

описание в целях преподавания русского языка как иностранного, Instytut 

Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego – Instytut Neofilologii PAP w 

Słupsku, Gdańsk 6–7.05.2004 – członek Komitetu Organizacyjnego. 

3. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo z perspektywy językoznawcy i 

tłumacza, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 

18–20.10.2007 – członek Komitetu Organizacyjnego. 

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, Zakład 

Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej, Instytut Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 19–20.11.2009 – członek 

Komitetu Organizacyjnego. 

5. Seminarium Naukowe Od dźwięku do słowa, zorganizowane z okazji Jubileuszu prof. 

UG dr hab. Janiny Bartoszewskiej: 70-lecia Urodzin, 45-lecia pracy naukowo-

dydaktycznej oraz 25-lecia sprawowania funkcji kierownika Zakładu Języków 

Wschodniosłowiańskich, a następnie Katedry Językoznawstwa 

Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki, 14.11.2013 – przewodnicząca Komitetu 

Organizacyjnego. 

 

11. Współpraca z instytucjami  

 

 Od początku swej działalności naukowo-dydaktycznej współpracuję z licznymi 

krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi, dydaktycznymi, kulturalnymi, 

dyplomatycznymi, m.in. z Centre for International Mobility / Finnish Studies at Universities 

abroad (CIMO/UKAN) w Helsinkach (Finlandia), Fundacją Rozwoju UG, Nadbałtyckim 
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Centrum Kultury w Gdańsku, Ambasadą Finlandii w Warszawie, Agencją Konsularną 

Finlandii w Gdyni.  

 Uczestniczyłam wraz ze studentami w audycjach radiowych poświęconych językowi 

fińskiemu i kulturze Finlandii. W przeszłości prezentowałam (w języku fińskim) również swe 

felietony na antenie radiowej Radia Polonia Redakcja Fińska, a także brałam udział w 

fińskojęzycznych audycjach w radiu fińskim (w Turku).  

 W czasie studiów podyplomowych w Finlandii zaangażowana byłam w działalność 

Towarzystwa Finlandia-Polska w Turku (Turun Suomi-Puola Yhdistys), aktywnie 

współpracowałam ze Związkiem Pisarzy Finlandii Oddział w Turku (Suomen Kirjailijaliitto), 

czego owocem były m.in. przekłady literackie na język fiński (utwory Pawła Huelle) i 

tłumaczenia ustne podczas spotkań literackich. 

 

12. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

 

Podczas studiów magisterskich na kierunku: filologia rosyjska wielokrotnie 

otrzymywałam nagrody rektorskie, stypendia naukowe uczelniane i zagraniczne. Byłam 

nominowana do międzyuczelnianego Konkursu o Nagrodę  „Czerwonej Róży” (1987 rok). W 

1988 roku zostałam laureatką nagrody dla najlepszego studenta języków skandynawskich, 

przyznanej przez Konsula Królestwa Szwecji w Gdyni. W tym samym roku zostałam po raz 

pierwszy stypendystką Rządu Fińskiego (kurs językowy na uniwersytecie w Kuopio). W roku 

1985 zajęłam I miejsce na Ogólnopolskim Zjeździe Studenckich Kół Naukowych w Opolu za 

wygłoszenie referatu pt. Utwór literacki jako źródło uzualnych środków językowych. 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny dwukrotnie byłam zgłoszona przez dyrektora 

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG do Nagrody Rektora za monografie naukowe.  

W styczniu 2013 roku Rada Wydziału UG wysunęła moją kandydaturę do odznaczeń 

państwowych: Medal za Długoletnią Służbę III klasy (brązowy) oraz Medal KEN (sprawa w 

toku).  

W 2013 roku otrzymałam indywidualną naukową Nagrodę Rektora III stopnia za 

książkę Polsko-fiński tezaurus tematyczny, cz. 1: Ziemia i Kosmos.  

  W ubiegłym roku akademickim otrzymałam podziękowanie od JM Rektora UG za 

pracę przy wdrażaniu Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zgodnie z wymogami 

Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Filologicznym UG. 
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