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TOM LI

OD REDAKCJI

Redakcja „Prac Filologicznych”, pracuja˛ca w nowym składzie od czerwca
roku 2006, serdecznie dzie˛kuje dotychczasowemu Redaktorowi naczelnemu Panu
Profesorowi Władysławowi Kupiszewskiemu za wieloletnia˛ prace˛ i ogromne
zaangażowanie w sprawy pisma. Wielkim osia˛gnie˛ciem zespołu redakcyjnego
„Prac Filologicznych” kierowanego przez Pana Profesora było to, że w ostatnim
okresie ukazywały sie˛ one regularnie jako rocznik i zyskały najwyższa˛ range˛
w humanistycznym edytorstwie naukowym. Pozycja pisma potwierdzona została
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zaliczyło „Prace Filologiczne” do grupy najwyżej ocenianych polskich periodyków naukowych.
Jesteśmy wdzie˛czni Panu Profesorowi za słowa pełne życzliwości i sympatii
skierowane do nowego komitetu redakcyjnego. Składamy podzie˛kowanie także
uste˛puja˛cym wieloletnim członkom redakcji „Prac Filologicznych” − Pani Profesor Jadwidze Puzyninie i Panu Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu, którzy
wnieśli cenny wkład w rozwój pisma. Dzie˛kujemy Im również za to, iż zdecydowali
sie˛ wspierać nas dalej w pracy wydawniczej jako członkowie Rady Redakcyjnej.
Słowa podzie˛kowania kierujemy również do pozostałych członków Rady
Redakcyjnej „Prac Filologicznych”, reprezentuja˛cych różne ośrodki naukowo-badawcze w Polsce i poza jej granicami, za wyrażenie zgody na udział w pracach Rady: Paniom Profesor Annie Wierzbickiej, Marinie Głowińskiej, Zuzannie
Topolińskiej oraz Panom Profesorom Jurijowi Apresjanowi, Andrzejowi Bogusławskiemu, Františkowi Čermakowi i Stanisławowi Dubiszowi.
Dzie˛kujemy władzom dziekańskim w osobach Panów Dziekanów Stanisława
Dubisza i Józefa Porayskiego-Pomsty oraz Radzie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności Komisji Nauki Rady Wydziału Polonistyki UW, za życzliwość i pomoc finansowa˛ w wydawaniu „Prac Filologicznych”.
Wdzie˛czni jesteśmy również Dyrekcji Instytutu Je˛zyka Polskiego UW: Panom
Profesorom Andrzejowi Markowskiemu i Radosławowi Pawelcowi za przychylność i dotychczasowa˛ współprace˛.
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Niniejszy − LI tom „Prac Filologicznych” zawiera głównie artykuły z zakresu
historycznej i współczesnej leksykografii oraz leksykologii. Ogromna ich wie˛kszość
dotyczy różnych aspektów leksykografii, a także zwia˛zków mie˛dzy ta˛ dyscyplina˛
a innymi dziedzinami wiedzy, nie tylko je˛zykoznawstwa. Cze˛ść artykułów prezentuje natomiast rozważania z zakresu składni i semantyki, przede wszystkim
semantyki leksykalnej. Wiele z tych tekstów inspirowanych było myśla˛ leksykograficzna˛ Profesora Mieczysława Szymczaka.
Mamy nadzieje˛, że tom ten − zasadniczo jednorodny tematycznie − poświe˛cony istotnym zagadnieniom leksykograficznym stanie sie˛ glosa˛ do dziejów leksykografii polskiej, swoistym kompendium wiedzy o współczesnej i historycznej
leksykografii, tym bardziej, że wielu autorów artykułów w nim zamieszczonych
to nie tylko teoretycy leksykografii, ale i praktycy. Moga˛ sie˛ zatem podzielić
z czytelnikami pisma swoimi doświadczeniami zdobytymi w pracy nad słownikami.
Wszystkim Autorom „Prac Filologicznych” serdecznie dzie˛kujemy za przysłane artykuły i za dobra˛ współprace˛ z Redakcja˛. Zapraszamy też do udziału
w kolejnych tomach naszego pisma.

