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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Kultury i Środków Przekazu
wnosi projekt uchwały

w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym
patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Grzegorz Czelej.

Przewodniczący Komisji
Kultury i Środków Przekazu
(-) Grzegorz Czelej

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem
Wielkiego słownika języka polskiego PAN
Senat Rzeczypospolitej Polskiej:
–

uznając ogólnonarodowy i fundamentalny charakter Wielkiego słownika języka
polskiego PAN, nowatorski sposób jego opracowania i rozpowszechniania, dostosowany
do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa informacyjnego XXI w.,

–

doceniając rolę Słownika w dokumentowaniu polszczyzny przełomu XX i XXI w. oraz
w edukacji językowej osób mówiących po polsku,

–

mając przekonanie, że Słownik dobrze służy obecnym i dobrze będzie służył następnym
pokoleniom Polaków,

–

spełniając postulaty Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego,

postanawia objąć Wielki słownik języka polskiego PAN honorowym patronatem.
Senat przywiązuje dużą wagę do dbałości o polszczyznę i jej różne formy. Zajmował się
językiem polskiej legislacji i polskiej polityki po 1989 r. Wyrazem tej troski było m.in.
ustanowienie roku 2006 Rokiem Języka Polskiego. Senat włączył się też w organizację
I Kongresu Języka Urzędowego i kampanię „Język urzędowy przyjazny obywatelom”.
Wspiera także działania służące zachowaniu języka ojczystego przez naszych rodaków
żyjących na obczyźnie.
Nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN pracuje zespół językoznawców
z różnych ośrodków naukowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Śląskiego,
Uniwersytetu

Warszawskiego

oraz

Instytutu

Języka

Polskiego

PAN,

który

jest

koordynatorem projektu. W 2006 r. przedstawiono uszczegółowioną koncepcję słownika,
publikowanego wyłącznie w postaci elektronicznej i udostępnianego bezpłatnie w Internecie.
Słownik ten jest dziełem o wyjątkowym znaczeniu dla utrzymania tożsamości
narodowej i kulturowej, dla kształcenia językowego młodych pokoleń, dla podtrzymania
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statusu języka polskiego jako narodowego w dobie dominacji angielszczyzny oraz dla
zachowania więzi z krajem Polaków mieszkających poza jego granicami.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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