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O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” wydaje półrocznik 
„Poznańskie Studia Polonistyczne” w dwóch redagowanych osobno 
seriach: literackiej i językoznawczej. W ramach obydwu serii publiko-
wane są książki o charakterze monografii. Publikujemy również zbiory 
artykułów oraz książki pokonferencyjne, zawierające najciekawsze 
wypowiedzi badaczy z różnych ośrodków uniwersyteckich. Do tej 
pory opublikowano ponad sto tomów w ramach „Biblioteki Literackiej 
Poznańskich Studiów Polonistycznych” oraz „Biblioteczki Poznańskich 
Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej”. 

Oferta wydawnicza kierowana jest nie tylko do polonistów, lecz 
także do wszystkich zainteresowanych literaturą i kulturą: od specjali-
stów – historyków, historyków sztuki, filozofii – po nauczycieli, studen-
tów i uczniów. Dbamy o poziom zarówno merytoryczny, jak i edytorski 
każdej publikacji.
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Marta Wrześniewska-Pietrzak
Miało być odlotowo, czadowo, 
bojowo... 
Język i świat wartości 
czasopism szkolnych na tle pism 
młodzieżowych
Cena: 25 zł
Format: 168 × 240 mm
Liczba stron: 216

ISBN: 978-83-61573-38-8
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Praca składa się z pięciu części, z których 
pierwsze dwie są swoistym teoretycznym 
wstępem pozwalającym czytelnikowi 
zrozumieć założenia przyjęte w pracy, 
natomiast kolejne mają charakter 
analityczno-opisowy. 

Zdzisława Krążyńska
Staropolskie konstrukcje 
z przyimkami
Część V
Cena: 25 zł
Format: 168 × 239 mm
Liczba stron: 248

ISBN: 978-83-61573-42-5
ISSN: 1427-9010
Oprawa: miękka

Część trzecia monografii poświęconej 
staropolskim konstrukcjom z przyimkami 
zawiera charakterystykę związków 
z dopełniaczem i celownikiem, bez – 
przedstawionych w części pierwszej 
– konstrukcji adlatywnych tworzonych 
z przyimkami do + gen. Oraz k(u) + dat. 
Odwrotnością ukierunkowania adlatywnego 
jest ukierunkowanie ablatywne i właśnie 
od struktur wyrażających to znaczenie 
kategorialne rozpoczyna się opis zawarty 
w niniejszym opracowaniu [...].

red. Stanisław Mikołajczak, Marta Wrześniewska- 
-Pietrzak
Jan Paweł II w trosce o słowo 
i prawdę
Cena: 25 zł
Format: 168 × 240 mm
Liczba stron: 338

ISBN: 978-83-61573-30-2
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja zawiera teksty 
wygłoszone podczas konferencji „Jan 
Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej”, 
która odbyła się 2–3 czerwca 2009 
roku. Konferencja „miała nietypową 
formułę: łączyła przekaz naukowy 
(popularnonaukowy) z przekazem 
artystycznym. [...] Zebrane wypowiedzi 
podzielono tematycznie na sześć części, 
z których każda stanowi względnie spójną 
całość.”

Zdzisława Krążyńska
Staropolskie konstrukcje 
z przyimkami
Część IV
Cena: 20 zł
Format: 159 × 223 mm
Liczba stron: 204

ISBN: 978-83-61573-23-4
ISSN: 1427-9010
Oprawa: miękka

W części czwartej monografii poświęconej 
staropolskim wyrażeniom przyimkowym 
charakteryzowane są konstrukcje
z narzędnikiem i miejscownikiem. Powtarzają 
się w nich te same przyimki (poza z oraz przy), 
które notuje się w związkach z biernikiem. 
Odmienne przypadki w istotny sposób 
różnicują konstrukcje: biernik wnosi cechę 
„ukierunkowania”, narzędnik i miejscownik 
cechę, „lokalizacja”. 
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Stanisław Bąba
Frazeologia polska
Studia i szkice
Cena: 30 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 460

ISBN: 978-83-61573-13-5
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Na prezentowany tom składają się wybrane 
studia i szkice frazeologiczne, opublikowane 
w czasopismach i pracach zbiorowych 
w latach 1971–2007. Podstawę zawartych 
w nich analiz stanowi materiał frazeologiczny 
zgromadzony
w podręcznej kartotece a wynotowany 
z tekstów publicystycznych, artystycznych 
i naukowych (z zakresu humanistyki) oraz ze 
słowników ogólnych, frazeologicznych
i paremiologicznych polszczyzny. Układają się 
one w kilka grup tematycznych [...].

red. Magdalena Graf, Stanisław Mikołajczak
Spisane słowa, formy i myśli
Prace ofiarowane Profesorowi 
Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. 
rocznicę urodzin
Cena: 20 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 116

ISBN: 978-83-88176-94-4
Oprawa: miękka

11 grudnia 2006 r. odbyła się w Poznaniu 
sesja naukowa pt. „Współczesna 
polszczyzna” zorganizowana [...] dla 
uczczenia jubileuszu 80. urodzin Prof. 
zw dra hab. Zygmunta Zagórskiego. [...] 
W niniejszym tomie zostały pomieszczone 
– poza referatami wygłoszonymi podczas 
sesji – także teksty uczniów Jubilata.

Zygmunt Zagórski
Spisane słowa, formy i myśli
Studia z lat 1955–2001
Cena: 30 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 488

ISBN: 978-83-88176-83-8
Oprawa: miękka

W dniu 16 sierpnia 2006 roku Profesor 
Zygmunt Zagórski skończył 80 lat, 
a rok wcześniej, w 2005 roku, minęło 
50 lat od ukazania się Jego pierwszej 
publikacji naukowej – debiutem był artykuł 
O wielkopolskim „lelać”, „lelać się” wydany
w „Języku Polskim”. [...] Dwa jubileusze 
Profesora uczniowie, przyjaciele i koledzy 
postanowili uczcić, wydając część Jego 
spuścizny naukowej rozproszonej w różnych 
czasopismach, księgach, publikacjach 
i wydawnictwach. 

Karol i Zofie Zierhofferowie
Polska a Europa
w świetle nazw geograficznych
Cena: 30 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 396

ISBN: 978-83-88176-62-3
Oprawa: miękka

Autorzy są przedstawicielami środowiska 
językoznawstwa polonistycznego Poznania. 
Karol Zierhoffer jest autorem monografii 
Nazwy miejscowe północnego Mazowsza 
i licznych prac z historii słownictwa 
polskiego. Zofia Zierhofferowa poza 
udziałem w Słowniku polszczyzny XVI w. 
i słowniku Nazwy miejscowe Polski napisała 
książkę Nazwy typu Osiek Mały, Koźminek 
i inne derywowane od nazw miejscowych. 

6 7



Jolanta Sławek
Czytelnik uwolniony
Perswazja we współczesnej 
informacji prasowej
Cena: 20 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 160

ISBN: 978-83-88176-89-0
Oprawa: miękka

[…] książkę kwalifikuje i rekomenduje do 
druku to, iż jest znakiem erudycji Autorki, 
właściwej świadomości i sprawności 
metodologicznej oraz wysokich umiejętności 
analitycznych. Analizy są drobiazgowe 
[…], dogłębna lektura to potwierdza […]. 
Tezy interpretacyjne znajdują potwierdzenie 
w materiale, a rozdział podsumowujący jest 
oddzielną samodzielną rozprawą. Będzie 
z pewnością czytany z entuzjazmem
i w różnorodny sposób wyzyskiwany [...]. 

red. Stanisław Mikołajczak, Tomasz Węcławski
Język religijny dawniej i dziś
II
Cena: 25 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 540

ISBN: 978-83-88176-70-6
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Niniejsza pozycja zawiera teksty wygłoszone 
podczas II Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Język religijny dawniej i dziś”. 
Zostały one podzielone na trzynaście 
rozdziałów (m.in. „Język komunikacji 
religijnej”, „Język biblijny”, „Język modlitwy”). 
W pozycji umieszczono również homilię 
wygłoszoną na Mszy św. rozpoczynającej 
konferencję oraz „Słowo na otwarcie 
konferencji”, które przedstawił Prof. Bogdan 
Walczak.

Michał Szczyszek
Derywaty z przyrostkiem 
-owicz w języku polskim 
(doba nowopolska)
Cena: 15 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 172

ISBN: 83-88176-73-0
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Powód napisania tej książki wynika 
z potrzeby opisania jednego 
z wykładników formalnych służących do 
tworzenia nowych leksemów. Przedmiotem 
pracy jest formant -owicz i derywaty nim 
utworzone w polszczyźnie w ostatnim 
okresie jej funkcjonowania – dobie 
nowopolskiej. Celem jest monografia 
tego bardzo produktywnego przyrostka, 
zbadania jego struktury semantycznej, 
prześledzenie zmian znaczeniowych [...].

Barbara Sobczak
Wywiad telewizyjny na żywo
Cena: 15 zł
Format: 170 × 237 mm
Liczba stron: 160

ISBN: 83-88176-68-4
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Autorka wybrała do opracowania wywiad, 
jeden z gatunków tekstów, cieszących się 
sporym zainteresowaniem badaczy.
W większości są to jednak prace dotyczące 
wywiadów prasowych, mających z racji 
specyfiki powstawania i sposobu przekazu 
swoje cechy charakterystyczne. Dobrze się 
stało, że szczegółowej analizie poddany 
został wywiad telewizyjny, stanowiący 
w okresie dynamicznego rozwoju mediów 
bardzo ważną społecznie formę wypowiedzi. 
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Joanna Smól
Reportaż prasowy dla 
młodzieży
Studium pragmalingwistyczne
Cena: 15 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 152

ISBN: 83-88176-57-9
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Praca wpisuje się w dość już liczne 
opracowania, co prawda na ogół 
szczegółowe, reportażu polskiego, 
jest jednak pierwszym w tej skali 
opisem z perspektywy konsekwentnie 
pragmalingwistycznej, a ponadto 
reportaży zupełnie współczesnych – 
z tej racji jest to opracowanie bardzo 
potrzebne [...].

red. Jolanta Migdał
Ad perpetuam rei memoriam
Profesorowi Wojciechowi 
Ryszardowi Rzepce z okazji 65. 
urodzin
Cena: 15 zł
Format: 168 × 239 mm
Liczba stron: 512

ISBN: 83-88176-56-0
Oprawa: miękka

Niniejsza książka dedykowana jest 
Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi 
Rzepce z okazji jubileuszu 65-lecia urodzin. 
Profesor Rzepka, jak w roku 2005 pisały 
Doktor Jolanta Migdał i Profesor Alicja 
Pihan-Kijasowa: „jest człowiekiem wielkiej 
skromności i niebywałej życzliwości dla 
swoich współpracowników i uczniów. Jest 
autorytetem dla środowiska polonistycznego, 
uczonym o ogromnej wiedzy i człowiekiem 
wielkiego serca”. 

Agnieszka Słoboda
Składnia grupy imiennej 
w staropolszczyźnie
(na przykładzie wielkopolskich rot 
sądowych XIV i XV wieku)
Cena: 15 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 132

ISBN: 83-88176-61-7
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

W związku z […] ograniczonym zakresem 
dotychczasowych badań nad składnią 
średniowiecznej grupy imiennej celowym 
wydaje się dokonanie pełniejszego 
i bardziej szczegółowego opisu związków 
składniowych występujących w obrębie 
frazy nominalnej, ich przekształceń oraz 
szyku składników. [...]

Karol i Zofia Zierhofferowie
Wśród ciekawych nazw 
i wyrazów
Cena: 15 zł
Format: 164 × 236 mm
Liczba stron: 364

ISBN: 83-88176-53-6
Oprawa: miękka

Niniejsza książka zawiera prace Karola 
i Zofii Zierhofferów. Umieszczono 
w niej również biografię Profesora oraz 
bibliografię Jego tekstów opublikowanych 
w latach 1949–2004. Tom wydany został 
w osiemdziesięciolecie urodzin Karola
i Zofii Zierhofferów.
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Romana Łapa
Predykatywne wyrażenia 
modalne z bezokolicznikiem 
we współczesnej polszczyźnie
Cena: 15 zł 
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 92

ISBN: 83-88176315
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt 
badań nad problematyką modalną.
W pracach poświęconych modalności 
akcentuje się jej złożony charakter. [...] 
Celem rozważań jest charakterystyka 
predykatywnych wyrażeń modalnych
z bezokolicznikiem, które występują 
w zróżnicowanych funkcjonalnie tekstach 
prasowych. [...]

Stanisław Bąba
Materiały do bibliografii 
frazeologii polskiej
Prace opublikowane w latach 
1996–2000
Cena: 9 zł 
Format: 169 × 239 mm
Liczba stron: 32

ISBN: 83-88176-33-1
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Pierwsza część Materiałów do bibliografii 
frazeologii polskiej, zawierająca spis prac 
opublikowanych w latach 1945–1995, 
ukazała się w Poznaniu w roku 1998. 
Obecnie prezentowana część druga zawiera 
spis prac opublikowanych w ostatnim 
pięcioleciu XX wieku, tj. w latach 1996–
2000. [...] 

red. Jarosław Liberek
Studia nad polszczyzną 
współczesną i historyczną
Prace dedykowane Profesorowi 
Stanisławowi Bąbie w 65-lecie 
urodzin
Cena: 25 zł
Format: 170 × 240 mm
Liczba stron: 328

ISBN: 83-88176-58-7
ISSN: 1233-8672
Oprawa: miękka

Publikacja zawiera teksty dotyczące 
polszczyzny współczesnej i historycznej. 
Dedykowana jest Profesorowi 
Stanisławowi Bąbie – wybitnemu 
polskiemu językoznawcy, twórcy 
poznańskiej szkoły frazeologii – 
w 65-lecie urodzin.
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