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Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla adeptów pracy naukowej  
w zakresie glottodydaktyki, choć zainteresuje również naukowców z wieloletnim 
stażem. Stanowi ona pokaźne źródło wiedzy dla osób przygotowujących pracę  
licencjacką, magisterską czy doktorską oraz różnego typu artykuły i opracowania 
naukowe. Z tego względu będzie przydatna dla nauczycieli języka obcego prowa-
dzących zajęcia akademickie. Publikacja ta, to pierwsze w Polsce szeroko zakrojo-
ne wprowadzenie do metodologii badań w glottodydaktyce, szczegółowo charakte-
ryzujące typy badań i zasady przygotowywania prac naukowych.

Metodologia badań w glottodydaktyce składa się z pięciu rozdziałów, poprze-
dzonych wstępem. Książkę zamyka obszerny Glosariusz, gdzie scharakteryzowano 
pojęcia kluczowe dla metodologii badań glottodydaktycznych. We wprowadzeniu 
autorki zamieściły rozważania na temat tego, czym jest nauka i wiedza naukowa, co 
oznacza uprawiać naukę i jak naukę można typologicznie podzielić, a także gdzie  
w takim podziale sytuuje się glottodydaktyka. Wprowadzenie to służy autorkom 
również do omówienia celów i zadań, które stawia sobie współczesna glottodydak-
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tyka oraz przebiegu tworzenia się wiedzy glottodydaktycznej. Liczne przykłady, 
ramki, ilustracje, schematy, podsumowania i zestawienia obrazują omawiane pro-
cesy i zjawiska, co pomaga zrozumieć złożoność i zależność aspektów glottody-
daktyki.

Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest kwestiom ogólnym dotyczącym glot-
todydaktyki jako dziedziny. Autorki szczegółowo wyjaśniają, jak należy rozumieć 
proces nauczania i uczenia się języka obcego, omawiają główne pola badawcze 
glottodydaktyki i poddają pod dyskusję specyfikę poznawczo-metodologiczną tej 
nauki. Interesujące jest zestawienie nazw dziedzin pokrewnych lub mylnie trak-
towanych synonimicznie z nazwą glottodydaktyka, takich jak: dydaktyka języków 
obcych, metodyka czy językoznawstwo stosowane. Zestawienie to jest dodatkowo 
atrakcyjne dla neofilologów, ponieważ autorki porównują pojęcia zgodnie z ich 
uzusem w poszczególnych krajach, nie ograniczając się do perspektywy polskiej. 
Rozdział pierwszy publikacji uwypukla również relacje glottodydaktyki z naukami 
jej pokrewnymi, jak: psychologia czy kognitywistyka.

W drugim rozdziale Autorki opisują proces konceptualizacji przedmiotu badań. 
Autorki omawiają istotę procesu konceptualizacji i jego etapy. Poruszony jest rów-
nież temat postawy badacza, który swój profesjonalizm wykazuje poprzez rzetel-
ność i uczciwość poznawczą, osobiste zaangażowanie i swoistą pasję badawczą. 
Autorki zwracają także uwagę na liczne mity i przekonania dotyczące pracy na-
ukowej dość powszechnie istniejące w świadomości społecznej. Szeroko omawia-
ją na przykład często mylone terminy problem badawczy i temat pracy. Rozdział 
drugi zawiera liczne praktyczne wskazówki dotyczące wyboru tematu pracy, dobo-
ru literatury przedmiotu, sporządzania projektu badawczego i zachowania spójno-
ści pracy.

Rozdziały trzeci i czwarty poświecono szczegółowej charakterystyce badań 
empirycznych. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące kryteriów poprawno-
ści badania, różnych podejść metodologicznych, wybranych metod badań, a tak-
że przegląd technik pozyskiwania danych. Autorki dużo miejsca poświęcają  
również etapom procedury badawczej, np. stawianiu pytań i hipotez badawczych. 
Czytelnik uzyska też cenne wskazówki dotyczące opracowania wyników w badaniu 
empirycznym, uzyskanych zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych. 
Czwarty rozdział przygotuje również młodego naukowca do sporządzenia raportu 
(sprawozdania) badawczego.

Końcowy rozdział pracy poświęcony jest zagadnieniu redagowania prac na-
ukowych. Rozdział ten stanowić będzie kopalnię wiedzy zwłaszcza dla osób przy-
gotowujących pracę licencjacką, magisterską czy doktorską, także artykuły i inne  
opracowania naukowe. Autorki wyjaśniają czytelnikowi, początkującemu specja-
liście-glottodydaktykowi, pojęcie komunikacji naukowej i akademickiej, a także  
pojęcie dyskursu naukowego i akademickiego. Rozdział ten omawia wybrane ga-
tunki akademickie, charakteryzując ich wymogi, styl i strukturę. W dalszej części 
rozdziału przedstawione zostały zasady redakcji prac naukowych i wymogi redak-
cji technicznej. Choć pod pojęciem komunikacji naukowej autorki rozumieją głów-
nie komunikację pisemną, w rozdziale znajdą się również liczne uwagi dotyczące 

RECENZJE I PRZEGLĄDY



329

komunikacji naukowej ustnej, np. wskazówki dotyczące prezentacji referatów kon-
ferencyjnych.

Metodologia badań w glottodydaktyce ma charakter wprowadzenia mającego 
zapoznać czytelnika z logiką budowania wiedzy. Wprowadzenie takie, zdaniem au-
torek, jest konieczne, gdyż metodologia glottodydaktyki znacząco różni się od me-
todologii innych specjalności filologicznych. Mimo że praca nie została napisana  
w konwencji poradnika praktycznego, z pewnością posłuży pomocą adeptom glot-
todydaktyki, jak i naukowcom bardziej zaawansowanym. Zapewne lektura niniej-
szej publikacji przyczyni się do wykształcenia krytycznej postawy poznawczej 
wśród adeptów glottodydaktyki.

Publikacja zasługuje na uwagę także z kilku innych powodów. Po pierwsze, pra-
ca ta jest wkładem w rozwój glottodydaktyki, która, będąc nauką relatywnie młodą i 
wciąż się kształtującą, wymaga systematyzacji i wyrobienia odpowiedniego apara-
tu pojęciowego. Po drugie, praca napisana jest w języku polskim i tym samym wy-
pełnia lukę na rynku wydawniczym. Po trzecie, niniejsza praca zasługuje również 
na uwagę ze względu na jej wymiar praktyczny.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Metodologia badań w glottodydaktyce to 
obszerne, szczegółowe i szeroko zakrojone wprowadzenie do metodologii badań 
glottodydaktycznych.
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