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NOWOścI  WYdaWNIcZE

13.-16. Jahrhundert, Oficyna Wy-
dawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2018, oprawa 
twarda, B5, s. 592, ISBN 978-83-
7842-335-5

Das vorliegende Buch entstand in den 
Jahren 2014-2018 und wurde als eine 
Habilitationsschrift konzipiert. Die in 
dieser Zeit durchgeführte Analyse ba-
siert allerdings auf früherer langjähriger 
Arbeit an umfassendem archivalischem 
Handschriftenmaterial, seiner kritischen 
Vorbereitung, detaillierten Edierung und 

schließlich philologischen und linguistischen Auswertung. Das 
umfangreiche Korpus der Analyse wurde zu dem größten Teil 
aufgrund der Transliterierung der spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Handschriften vom Autor erstellt. In der vor-
liegenden Studie wird hauptsächlich erstrebt, sprachhistorische 
Einzelzustände und den daraus erfolgten Wandel innerhalb der 
Verbalformen in der Zeit zwischen dem Spätmittelhochdeut-
schen und dem Frühneuhochdeutschen in Niederschlesien an 
einem chronologisch und diatopisch streng beschränkten, da-
bei aber authentischen und repräsentativen Originalmaterial zu 
erfassen und an entsprechenden Handschriftenpassagen darzu-
stellen. Die Arbeit ist speziell auf die Einbeziehung des authen-
tischen Sprachstoffes in die linguistische Sprachwandelerfor-
schung ausgerichtet. Somit schreibt sie sich in den seit einigen 
Jahren immer stärker postulierten Gedanken der Methodologie 
der Sprachgeschichtsforschung ein, womöglich ausschließlich 
an originalem Material zu arbeiten und sich nicht auf künstlich 
erstellte Fassungen von Standardwerken, sondern auf authenti-
sche regionale Sprachidiome zu fokussieren.

[Fragment przedmowy]

____Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, 
Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Pa-
weł Czechowski, Sławomir Rubacha, 
Lubuski atlas Ornitologiczny. Ptaki 
lęgowe Ziemi Lubuskiej, Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, Zielona Góra 2018, 
oprawa twarda, B5, s. 458, 978-83-
7842-324-9

Pierwsze dekady XXI w. to okres dyna-
micznych przemian społecznych i go-
spodarczych w Polsce. Z jednej strony 
wzrastająca konsumpcja dóbr, a z dru-

giej wprowadzanie nowych technologii w przemyśle, rolnic-
twie czy leśnictwie sprawiają, że wzrasta eksploatacja zaso-
bów naturalnych. Nie pozostaje to bez negatywnego wpływu 
na środowisko przyrodnicze i poszczególne jego komponenty. 
Najczęściej objawia się to niszczeniem siedlisk i w konsekwen-
cji zmniejszaniem lokalnej różnorodności gatunkowej flory 
i fauny. Jednocześnie pewna część gatunków roślin i zwierząt, 
charakteryzujących się większą plastycznością siedliskową, do-
stosowuje się do szybko zmieniających się warunków, zwiększa-
jąc swoje zasięgi występowania oraz liczebność. Jedną z grup 
zwierząt cieszącą się szczególnym zainteresowaniem nie tylko 
wśród zawodowych biologów, ale i obserwatorów przyrody ama-
torów są ptaki. Z tego powodu należą do najlepiej zbadanych 
grup kręgowców. Z uwagi na stosunkową łatwość prowadzenia 
obserwacji i możliwości efektywnego pozyskiwania dobrej ja-
kości danych o zmianach zachodzących w ich populacjach ptaki 
odgrywają ważną rolę zarówno w ocenie stanu środowiska, jak 
i zmian w nim zachodzących.

[Ze wstępu]

____Małgorzata Karczewska, Fore-
stierismi nella stampa femminile 
italiana e francese analisi quali-
tativa e quantitativa, Oficyna Wy-
dawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2018, oprawa 
miękka, B5, s. 388, ISBN 978-83-
7842-300-3

Gli esiti dell’analisi quantitativa dovreb-
bero anche dare la risposta alla doman-
da sull’influsso reale della politica lingu-
istica sul numero di prestiti che vengono 
usati nelle pubblicazioni, visto che l’I-

talia e la Francia differiscono per quanto riguarda l’approccio 
verso i forestierismi: in Italia la politica linguistica praticamen-
te non esiste, mentre in Francia si introducono soluzioni legali 
mirate alla riduzione del numero dei prestiti che appaiono nei 
media e nella pubblicità. L’analisi verificherà la loro efficacia. 
L’opera è divisa in due parti ben distinte: la parte teorica e la 
parte analitica. La parte teorica si articola in due capitoli, in cui 
si analizzano rispettivamente: il fenomeno della neologia lessi-
cale con maggior attenzione rivolta alla questione del prestito 
ed il funzionamento del prestito nella lingua che lo riceve con 
alcuni riferimenti alla stampa in quanto un fenomeno sociale e 
culturale, ma anche linguistico. Le riflessioni teoriche sui fore-
stierismi e sulla stampa si basano su diverse pubblicazioni di lin-
guisti italiani e francesi, ma anche quelli anglofoni e polacchi. 

[Ze wstępu]

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnica

BB UZ ma 20 lat!
Obchody 20-lecia Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskie-

go rozpoczęły się czerwcowym koncertem 20 YEARS IN FULL 
SWING w auli uniwersyteckiej, podczas którego z BB UZ wystą-
pili m.in. Andrzej Dąbrowski i Wojciech Myrczek. Później był 
koncert inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego, 
w którym gościnnie wystąpiła Lora Szafran i zaraz potem, bo 
już 26 października, Big Band UZ pod dyrekcją Jerzego Szy-
maniuka wziął udział w 34. Głogowskich Spotkaniach Jazzo-
wych. W Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył 
się koncert pt. Sinatra, Cole, Bennett - mistrzowie swingu. 
W Głogowie z uniwersyteckimi jazzmanami wystąpił Wojciech 
Myrczek.

esa
ZDJęCIA Z KONCERtU NA IV StRONIE OKłADKI


