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Celantologii

Lingwistyka mediów jako jeszcze mloda dyscyplina jest chçtnie podejmowanaw jçzy-

koznawczych i medioznawczych krçgach badawczych. Z pewnoéci4 jednym zglównych
powodów intens)rynego rozwoj u tej subdysclpliny lingwistycznej j est dynamika struk-
tur, form, funkcji iprzeobraLeó tekstów w mediach masowych. Staj4 siç one niekiedy

duZym wyzwaniem dlabadaczy )çzykaw mediach, Mimo 2e wiçkszoéó glównych form
komunikacji w mediach, funkcji tekstu czy n214ych w nich kodów semiotycznych jest

zblizona dla wspólnot komunikacyjnych w wielu krajach, to istniej4 niemale roznice

zarówno w konkretnych realízacjach jçzykowych i tekstowych, jak i w naukowych prio-
rytetach badawczych. Taki stan rzeczy da siç zaobserwowaó na polskim i niemieckim
ob szar ze dociekari naukowych.

PoniewaZ widzimy potrzebç przyblizenia dorobku niemieckiej myéli mediolin-
gwistycznej polskiemu odbiorcy, zaprosiliémy do wspólpracy l7 polskich germanistek

i germanistów z kilku oérodków uniwersl'teckich, w celu przetlumaczenia l5 niemieckich

artykulów naukowych na jçzyk polski. Efekt tej pracy maj4 Paústwo przed sob4. Wszyscy

tlumacze zajmujEsiç w swoich badaniach formami komunikacji w niemieckiej i niekiedy

te2 polskiej rzeczywistoéci medialnej, zaé sama werbalizacja pojçé i terminologii nie-

mieckiej w jçzyku polskim okaz¡.wala siç czçsto bardzo ciekawym doéwiadczeniem dla

germanistów, ktorzy zdecydowanq wiçkszoéó artykulów naukowych pisz4 po niemiecku.

Wybrane teksty niemie ckojçzyczne obejmuj4 najnowsze badania opublikowane w latach

2007-2014 i podzielone sq na cztery glówne, dominuj4ce w niemieckiej lingwistyce

mediów nurty badaú:

I. Lingwistyka mediów - teoretyczne dezyderaty

II. Cechy i metody analizy tekstów medialnych

IlL Transmedialne badania nad dyskursem

IV. Tekst medialnyw perspektywie porównawczej, diachronicznej i intermedialnej
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