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Wstęp

Tom Język -  styl -  gatunek. Katowickie spotkania doktorantów 
składa się z artykułów doktorantów Wydziału Filologicznego Uni
wersytetu Śląskiego. Dla wielu z nich jest to prawdziwy debiut na
ukowy, pierwsze wystąpienie publiczne, pierwsza prezentacja swo
ich myśli, pierwsza publikacja, tym samym -  poddanie się nauko
wemu osądowi. Kilkoro autorów swoje pierwsze kroki naukowe sta
wiało w Studenckim Kole Naukowym Językoznawców. Dawało im 
to możliwość wystąpień na konferencjach organizowanych przez 
to Koło bądź inne: czy to wewnętrznych, czy ogólnopolskich.

Dla wszystkich ten tom oznacza wejście do społeczności akade
mickiej. To pierwszy krok w przyszłość naukową, zarówno w skali 
indywidualnej, dla poszczególnych autorów, jak i w wymiarze zbio
rowym, dla całego środowiska katowickiego i ogólnopolskiego.

Doktoranci oraz studenci często biorą udział w projektach na
ukowych środowiska akademickiego, na równych prawach jako 
członkowie społeczności uniwersyteckiej uczestniczą w konferen
cjach naukowych. W  niniejszym tomie prezentujemy przemyślenia 
22 doktorantów. Tak ukształtowany zespół autorów stwarza oka
zję do refleksji nad stanem i perspektywami badawczymi środowi
ska katowickich językoznawców.

Tematyczna formuła spotkania jest szeroka, obejmuje bowiem 
trzy ważne bloki współczesnej myśli lingwistycznej: język, styl i ga
tunek. Te kręgi tematyczne są obecne w licznych publikacjach na
ukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Spotykają się tu różne dzie
dziny językoznawcze, różne postawy metodologiczne, badania do
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tyczą różnych „poziomów” języka. Badania synchroniczne przeni
kają się z ujęciami diachronicznymi. Obok nurtów od lat obecnych 
w pracach badawczych pojawiają się projekty wprowadzające nowe 
wątki myślowe. Danuta Ostaszewska w przeglądowej publikacji 
Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Propozycje i osią
gnięcia naukowe u progu X X I wieku (Katowice 2005) wskazuje 
kręgi badawcze od lat zajmujące badaczy z tego środowiska: styli
styka językoznawcza, socjolingwistyka, lingwistyka antropologicz
na, komunikacja społeczna, problematyka śląskoznawcza, badania 
historycznojęzykowe, badania dotyczące systemu językowego, ba
dania leksykograficzne. Wskazuje też te, które pojawiły się w ostat
nich latach: badania nad rozmową, problematyka genologiczna, 
refleksja metaleksykograficzna oraz prace uwzględniające optykę 
glottodydaktyczną. W  tomie Język -  styl -  gatunek. Katowickie spo
tkania doktorantów reprezentowana jest większość tych wątków.

Na niniejsze opracowanie składają się teksty napisane przez ba
daczy z kilku domen filologicznych: przeważają językoznawcy po
loniści, ale wśród autorów są również neofilologowie, badacze lite
ratury, teoretycy literatury, dydaktycy. Przygotowanie wspólnej 
książki stworzyło forum sprzyjające wymianie myśli, doświadczeń, 
lektur, a także poszukiwaniu wspólnego języka.
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