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Wstęp
Antologia, którą Czytelnik trzyma w ręku, jest uszczegółowieniem poprzed‑
niej publikacji redaktorek pt. Język w mediach. Antologia. W dwu wydaniach,
których doczekała się publikacja (2012, 2014), zamieściłyśmy działy poświęco‑
ne poszczególnym mediom masowym, przypisując im kilka reprezentatywnych
wedle nas artykułów. „Reprezentatywny” to dla nas tekst, który ma znaczenie
poznawcze, metodyczne, precyzujące, egzemplifikacyjne w odniesieniu do da‑
nego medium z perspektywy nauk humanistycznych. Rzecz jasna, w żadnym
razie nikomu nie stwarzamy barier w dostępie do lektury. Każdy jednak redak‑
tor i autor projektuje pewnych czytelników. Tymi dla wybranych tekstów są od‑
biorcy zainteresowani w jakimkolwiek stopniu (adept, badacz, słuchacz, student)
poglądami językoznawców, komunikologów, medioznawców, mediolingwistów,
kulturoznawców.
Rodzajem kontynuacji jest też liczba dobranych tekstów. Kierowałyśmy się
użytecznością książki. Jeśli zatem miałaby ona służyć dydaktyce akademickiej,
złożona została z tekstów w liczbie jak najbardziej zbliżonej do jednego semestru
pracy studenta i jego profesora.
Równolegle do antologii tekstów internetowych ukazuje się w tym samym
wydawnictwie antologia tekstów telewizyjnych, zaś w planach wydawnictwa jest
opublikowanie za rok antologii tekstów radiowych i prasowych. Tym samym
wybór artykułów o języku w mediach uzyska swoje dopełnienie.
Niniejszej publikacji nie poszerzamy o bibliografię tekstów naukowych w ob‑
szarze nauk humanistycznych poświęconych mediom, ponieważ taka została za‑
mieszczona w antologii Język w mediach. Szczegółowo zaś kolejne mass media
otrzymały opis bibliograficzny w niedawno wydanym Przewodniku po stylistyce
polskiej. Style współczesnej polszczyzny (2013). Język w internecie zaopatrzony
został w adresy tekstów o tej tematyce w części Dyskurs internetowy (Żydek
‑Bednarczuk 2013). Dodajmy tutaj też jeszcze i inne wyjaśnienie: korzystamy
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z możliwości zapisu tego medium z małej litery1, gdyż rzeczywistość wykaza‑
ła, że na terenie Polski użytkownicy globalnej sieci to internauci, podobnie jak
użytkownicy telewizji to telewidzowie. A zatem internet to jasne dla wszystkich
określenie tego hipermedium, nie zaś jedno z możliwych do wyboru.
Antologię rozpoczynamy od zagadnień o problematyce ogólnej. Stani‑
sław Gajda dostrzega w komunikacji nowomedialnej impuls do „odnowienia
teoretyczno‑metodologicznego” w lingwistyce, która powinna włączyć w zakres
swoich zainteresowań konteksty medialne i medioznawcze, a także działać w sy‑
nergii z innymi dyscyplinami zajmującymi się komunikacją ludzką. Krystyna
Gąsiorek opisuje językowe sposoby oswajania „nowych mediów” i gadżetów ko‑
munikacyjnych. Agnieszka Ogonowska i Bogusław Skowronek podejmują trud
wypracowania nowego podejścia metodologicznego lingwistyki do zagadnień
języka w mediach elektronicznych. Jan Grzenia wskazuje pozytywny wkład in‑
ternetu w rozwój polszczyzny.
Wyposażeni w generalia nasi Czytelnicy mogą przystąpić do czytania arty‑
kułów podejmujących opis, analizy i interpretacje różnych aspektów używania
języka w przestrzeni wirtualnej2. Proponujemy rozważania na temat hipertekstu:
tu mamy dwa różne stanowiska reprezentowane przez Bożenę Witosz i Urszulę
Żydek‑Bednarczuk — Czytelnik rozstrzygnie na swoje potrzeby, które z nich Go
przekonało. Barbara Czopek‑Kopciuch uważnie pochyla się nad nickiem, który
jest nowością w obrębie systemu onomastycznego. Grażyna Stachyra analizuje
blog jako twór komunikacji elektronicznej, a Przemysław Szews, opisując mikro‑
blog, pokazuje dynamikę zmian natury genologicznej w komunikacyjnej prze‑
strzeni internetowej. Małgorzata Latoch‑Zielińska i Anita Kozak skupiają swoją
uwagę na tekstach językowo‑wizualnych popularnego portalu. Małgorzatę Kuruc
zainteresowały akronimy, które stanowią jeden z wyznaczników języka w inter‑
necie. Dorota Suska wskazuje specyfikę kultury języka w środowisku interne‑
towym, a Zbigniew Greń charakteryzuje przejawy i środki zabaw językowych.
Eliza Grzelak, odwołując się do swoich badań, podejmuje refleksję nad konse‑
kwencjami komunikowania się w przestrzeni wirtualnej. Alina Naruszewicz
‑Duchlińska natomiast wskazuje negatywne zjawiska komunikacyjne z zakresu
etyki. Małgorzata Karwatowska i Beata Jarosz wyjaśniają, w jaki sposób język
może powodować wykluczenie komunikacyjne osób, które są debiutantami
w przestrzeni internetowej lub internautami „okazjonalnymi”.
Internet jest medium i zarazem środowiskiem komunikacyjnym niewyobra‑
żalnie rozległym, zróżnicowanym i sfragmentaryzowanym. Wybrane przez nas
teksty ukazują zjawiska ważne w komunikacji werbalnej, ale też będące frag‑
mentami czy wycinkami „galaktyki języka internetu”.
1
Jednocześnie w poszczególnych artykułach zachowujemy oryginalny autorski sposób
zapisu tego medium, podobnie traktując synonimiczną sieć/Sieć.
2
W cytatach zachowujemy oryginalną interpunkcję i ortografię.
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