
Anetta Bogusława Strawińska – doktor, pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białym-
stoku, zatrudniona na Wydziale Filologicznym
w Katedrze Historii Języka Polskiego. Zaintereso-
wania badawcze to: dzieje polszczyzny kresowej, 
język Internetu (zwłaszcza internetowe wypowiedzi 

i działania na przykładzie polskich portali plotkarskich oraz blog jako 
środek autopromocji w komunikacji masowej), kicz w języku mediów, 
estetyka kampu, children studies, autoprezentacja w języku i kulturze oraz 
proces globalizacji w kontekście najnowszej polszczyzny. Autorka kilku-
dziesięciu artykułów dotyczących przywoływanej tematyki. Współautor-
ka (wraz z A. Kisielewską i M. Kostaszuk-Romanowską) monogra�i 
zatytułowanej Glamour – magia czy misty�kacja? Dawny urok w nowym 
wymiarze, Białystok 2016.

„Wybór tematyki recenzowanej monogra�i uważam za dobrze umotywo-
wany zarówno ze względu na tytułowe postacie Aleksandra Walickiego
i Aleksandra Łętowskiego, jak i problem poprawności językowej północ-
nokresowego regionalnego wariantu polszczyzny xix-wiecznej. Obaj 
bohaterowie książki są znani, co prawda, historykom języka polskiego, ale 
ich rozstrzygnięcia poprawnościowe – wymagające szczegółowej analizy 
– nie funkcjonują w świadomości językoznawców normatywistów, nie 
mówiąc już o szerszym gronie miłośników języka polskiego i wiedzy polo-
nistycznej. 

Uwzględniając tę sytuację, zamiar wydania monogra�i autorstwa A.B. 
Strawińskiej należy uznać za merytorycznie uzasadniony i pożyteczny 
informacyjnie. 

[…] monogra�a składa się z wstępu, pięciu rozdziałów merytorycznych, 
zakończenia, streszczenia (w języku angielskim), bibliogra�i i indeksu 
nazwisk. […] W kolejnych rozdziałach autorka omawia: nieprawidłowo-
ści w zakresie ortogra�i (rozdz. ii), błędy fonetyczne (rozdz. iii), odrębno-
ści słowotwórcze (rozdz. iv), wykroczenia �eksyjne (rozdz. v), defekty 
składniowe (rozdz. vi). Kolejność przedstawiania treści jest właściwa, 
zgodna z warstwami strukturalnymi tekstu i systemu językowego. […] 
kompozycja książki jest […] przejrzysta i podporządkowana wykładowi 
treści”.

Z Recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Dubisza
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