Słownik błędów językowych – informacje dla mediów
SPIS TREŚCI
1. Czym jest SBJ
2. Informacje podstawowe
3. Docelowi odbiorcy
4. Atuty i wyróżniki

5.
6.
7.
8.

Treść
Liczby
Recenzja
Zespół

9.
10.
11.
12.

Korzyści
Sprzedaż
Seria
Wydawca

1. Czym jest SBJ
Słownik błędów językowych to pierwsza pozycja z nowej i nowatorskiej serii publikacji.
Jej tematykę, markę, adres internetowy i profil przedstawia logotyp:

SBJ to zarazem pierwszy polski słownik błędów językowych w XXI w.* i pierwsza tak praktyczna
pomoc dla tych, którym zależy na poprawnym mówieniu i pisaniu, ale nie mogą lub nie chcą się
w to zagłębiać. Istotą pomysłu na SBJ było to, aby dawał użytkownikom maksimum korzyści przy
ich minimalnym zaangażowaniu. By odpowiadał nie tylko potrzebom, ale także możliwościom
osób bardzo zajętych i skoncentrowanych na swoich innych zadaniach lub zainteresowaniach.
Sposobem na sprostanie tym założeniom jest połączenie wysokiego poziomu merytorycznego
i rzetelności werdyktów poprawnościowych z innowacyjną formułą redakcyjną. Jej istota to jasny,
przystępny i jednoznaczny opis, ograniczenie użycia terminologii i brak trudnej teorii oraz zwięzłe,
przejrzyste i wizualno-symboliczne ujęcie treści. To bodaj pierwszy tak opracowany polski słownik.
SBJ to bardzo ważne dopełnienie słownika ortograficznego, od którego jest bardziej przydatny, bo
nie zastąpią go autokorektory tekstu. A błędy gramatyczne i leksykalne (dotyczących wyrazów) są
zdecydowanie częstsze niż błędy ortograficzne i o wiele groźniejszych dla komunikacji!
Słownik błędów językowych może być doraźną „sprawdzarką” błędów. Ale nie mniejszą korzyść
da jego systematyczne przeglądanie (wystarczy 1 strona = 1 minuta dziennie!), aby wyłapać błędy,
które się popełnia, wcale o tym nie wiedząc lub na których sprawdzenie nie będzie czasu. Dzięki
bardzo praktycznej formule redakcyjnej taki „kurs w miniodcinkach” nie wymaga czasu ani wysiłku.
* Poprzedni słownik polskich błędów językowych ukazał się w połowie XX wieku. Później językoznawcy i leksykografowie preferowali publikacje bardziej edukacyjne, jakby „profilaktyczne”. Takie – ogólnie słuszne – podejście
okazało się jednak zbyt mało praktyczne dla wielu odbiorców. Rosła więc niezaspokojona potrzeba i rynkowa nisza.
Nowy i z kilku względów nowatorski Słownik błędów językowych jest unikatową odpowiedzią na tę sytuację.

2. Informacje podstawowe
• Redaktor naukowy: dr hab. Ewa Rudnicka (UW; biogram zawodowy poniżej)
• Recenzent wydawniczo-naukowy: prof. dr hab. Andrzej Markowski
• Wydanie I Poznań 2020
• Wersje wydania: drukowana i elektroniczna (e-book w pliku PDF)
• Parametry wersji drukowanej: objętość – 224 strony; format – 13 x 20 cm; oprawa – miękka za
skrzydełkami (grzbiet klejony i szyty, okładka foliowana z elementami lakierowanymi); papier –
G-print 100 g (wysokogatunkowy); kolorystyka wnętrza – Pantone 3+3 (tj. 2 dodatkowe kolory:
czerwony i zielony).
• Cena: 39,90 zł za każdą z wersji, obie wersje łącznie: 59,80 zł
• Wydawca: Agencja NOMEN Marek Zboralski
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• ISBN: druk – 978-83-959212-0-9, e-book – 978-83-959212-1-6
• © Copyright by Marek Zboralski Agencja Nomen, © Copyright by Ewa Rudnicka, 2020.
• Data premiery (oficjalnej): 1 XII 2020 r.

3. Docelowi odbiorcy
Słownik błędów językowych jest adresowany głównie do osób, dla których język polski to istotne
narzędzie w pracy, biznesie lub dowolnej działalności publicznej. Ogromna większość z nich nie
ma czasu ani ochoty na teoretyczne wywody – potrzeba im wskazania błędu i podania formy
poprawnej. Słowem: konkretu!
Dotyczy to milionów Polaków, ale po SBJ sięgną tylko Ci, którzy mają świadomość, że język to ich
wizytówka oraz ambicję, by była ona możliwie pozytywna. I nie chcą polegać na amatorskich
opiniach czy liczbach z internetu – bardzo często mylących.
SBJ może być więc bardzo użyteczny dla wszystkich piszących i mówiących po polsku
w sprawach zawodowych, biznesowych czy urzędowych. Ale także dla studentów i uczniów (od
starszych klas szkoły podstawowej).

4. Atuty i wyróżniki
Słownik błędów językowych to najbardziej praktyczna publikacja / pomoc poprawnościowa.
Decyduje o tym kilka jego cech:
jest przyjazny i przystępny dla niepolonistów (dzięki rezygnacji z trudnej teorii i terminologii);
przedstawia konkretne i stanowcze oceny poprawności (na ile to możliwe i zasadne);
jest aktualny i normatywny; *
ma innowacyjną formę redakcyjną (przejrzystą, wyrazistą, uporządkowaną, „wizualną”) –
bardzo ułatwiającą odbiór treści (zwłaszcza wzrokowcom);
jest popularny, ale zarazem naukowy i fachowy (zgodny z regułami sztuki leksykograficznej).
hasła są zwięzłe i oszczędne tekstowo (czyli krótko, jasno i na temat – bez gawędziarstwa,
zbędnych objaśnień i długich dygresji);
jest poręczny i wygodny w użyciu (dzięki optymalnym parametrom wydawniczych).
Prosty, lakoniczny i symboliczny sposób przekazu treści w SBJ – bez rozbudowanych przykładów
i wyczerpujących (również odbiorcę) tłumaczeń – docenią osoby inteligentne, rzeczowe i rozproszone różnymi sprawami. Dla polonistów może to być „spłycenie tematu”, ale oni mają do wyboru
wiele innych publikacji. Innych także ze względu na redakcyjną formę i koncepcyjną „filozofię”.
Słownik błędów językowych może w dużym stopniu zastąpić kilkanaście innych poprawnościowych słowników i poradników (też godnych polecenia!).
* Normatywny, czyli zgodny z językową normą – zbiorem wyrazów oraz reguł i sposobów ich tworzenia, łączenia
w wyrażenia i zdania, odmieniania, wymawiania i zapisywania, które w danym okresie są uznane za właściwe. Norma
językowa nie jest jednak bezwyjątkowa i wyłącznie zero-jedynkowa, pozbawiona kontrowersji i wariantów, w pełni
uniwersalna i obiektywna, bardzo stabilna i całkiem logiczna. To niemożliwe ze względu na stałą… zmienność języka,
sytuacyjną różnorodność jego zastosowań oraz żywiołową naturę różnych zachowań, zwyczajów i zjawisk językowych!
Mimo tak trudnych okoliczności i związanej z tym odpowiedzialności zespół autorsko-redakcyjny SBJ dołożył usilnych
starań, aby faktycznie miał on rangę normatywną. Wymagało to wysokiego poziomu merytorycznego (m.in. dzięki
sięgnięciu do wielu źródeł, głównie słowników i poradników) oraz nierzadko – rozwagi i odwagi! W wypadku dość
licznych form językowych konieczne było bowiem rozstrzygnięcie normatywnych wątpliwości czy niejasności, a także…
niezgodności wśród językoznawców. Zadanie polegało na tym, aby – w myśl założeń SBJ – werdykty poprawnościowe
były rzetelne, a zarazem jednoznaczne. Nie obyło się więc bez śmiałych decyzji poprzedzonych gruntowną analizą.
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5. Treść
Słownik błędów językowych przedstawia różnego typu błędy gramatyczne (słowotwórcze,
fleksyjne, składniowe) i leksykalne (w tym frazeologiczne i znaczeniowe) często spotykane we
współczesnym języku ogólnym, którym na co dzień posługują się Polacy. Haseł jest 1320, ale
ujęte w nich warianty, przykłady i minikomentarze, a także rozbudowany indeks pozwalają uniknąć
wielu innych błędów podobnego typu lub dotyczących podobnych form językowych.
Mimo tak szerokiej tematyki i dużej „pojemności” SBJ nie ma w nim, oczywiście, wszystkich
popełnianych błędów (w teorii i praktyce – nieskończenie wielu). Z kolei jakaś część błędów może
wywołać zdziwienie, że „nikt tych błędów nie robi” albo „przecież wszyscy tak mówią, więc… skąd
błąd?”.). To subiektywne opinie, dlatego dokonując niezbędnej selekcji redakcja kierowała się
przede wszystkim statystykami. Ale mała część przedstawionych błędów to faktycznie „rzadkie
okazy” w języku osób wykształconych i oczytanych. Uznaliśmy jednak, że i takich nie może
zabraknąć. Ograniczenie objętości i wybór błędów miały na celu maksymalną praktyczność SBJ.
Nowe, zaktualizowane wydanie jest planowane co 5-6 lat.
Słownik błędów językowych jest neutralny ideowo, światopoglądowo i politycznie! Dotyczy
wyłącznie poprawności języka, a nie tego, co jest w nim przez kogokolwiek i jakkolwiek wyrażane.

6. Liczby i front okładki
6 osób w zespole autorsko-redakcyjnym
43 przejrzane publikacje tematyczne
224 strony
1320 haseł (artykułów hasłowych)
2614 wyrazów w indeksie

7. Recenzja
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Markowski – językoznawca, normatywista, leksykolog i leksykograf; autor
ponad 40 słowników, poradników i książek naukowych i popularno-naukowych, m.in. redaktor Wielkiego / Nowego
słownika poprawnej polszczyzny PWN; wieloletni propagator kultury języka i uznany autorytet w tej dziedzinie; długoletni
przewodniczący, a od 2019 r. honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
„Słownik będzie pozycją wyjątkową na polskim rynku wydawniczym. Wyjątkowość ta wyraża się
kilkoma rozwiązaniami merytorycznymi i technicznymi, niespotykanymi w takim zestawie w innych
słownikach poprawnościowych. (…) Hasło w tym słowniku jest umieszczone w dwóch kolumnach –
w lewej są elementy językowe i przykłady ich użycia błędne, w prawej – poprawne. Umożliwia to
czytelnikowi zapoznanie się od razu z wersją poprawną, skontrastowaną z wersją błędną. To dobre
rozwiązanie.
(…) Słuszne jest bardzo oszczędne posługiwanie się terminologią językoznawczą. To sprawia, że
hasła słownikowe są przystępne dla każdego czytelnika. (…) Dobrym rozwiązaniem jest dawanie przy
wielu hasłach uwag uogólniających, które pozwalają czytelnikowi rozszerzyć wiedzę dotyczącą
danego wyrazu czy frazeologizmu, jego typowych kolokacji, czasem etymologii. Uwagi te są pisane
językiem w pełni zrozumiałym (…).
Słownik błędów językowych jest oryginalnym wydawnictwem, przydatnym przy pierwszym kontakcie
z zagadnieniami poprawności językowej i kultury języka. Rozstrzygnięcia normatywne w nim zawarte
pozostają w zgodzie z kodyfikacją normy współczesnej polszczyzny (…)”.
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8. Zespół
Pomysłodawcami koncepcji Słownik błędów językowych i jego redaktorami są językoznawcy
z doświadczeniem autorskim i redaktorskim. Zespół autorsko-redakcyjny tworzą kompetentne
osoby z dobrą praktyką zawodową. Profesjonalistami są też projektant layoutu i szaty graficznej,
wykonawca składu i korektor.
Redaktor naukowy i współautorka koncepcji SBJ
(także współautorka listy haseł, art. hasł. i indeksu oraz współredaktorka):
dr hab. Ewa Rudnicka (Uniwersytet Warszawski) – językoznawca i leksykograf,
ekspert w popularnych audycjach Polskiego Radia poświęconych kulturze języka („Poradnik
językowy”, „Zagadki językowe”, „Słowoteka” i inne) oraz gość programów TV; autorka haseł
do Nowego / Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN i innych słowników; autorka
Uczniowskiego słownika języka polskiego oraz wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych; prowadzi szkolenia na temat poprawności i sprawności języka dla firm i instytucji;
rzeczoznawca MEN i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Współautor koncepcji SBJ i serii ZnamPolski.pl
(także współautor listy haseł i artykułów hasłowych oraz współredaktor):
Marek Zboralski (absolwent UAM) – językoznawca zajmujący się kulturą języka,
onomastyką (nauka o nazwach własnych) i nazewnictwem marketingowym; były redaktor
prasowy i dziennikarz; autor felietonów poradnikowych, pierwszych na polskim rynku książek
o nazwach firm i produktów („Rzeczpospolita” – Businessman Book; Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne) oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych; twórca i recenzent nazw
wielu znanych marek oraz copywriter. Językowy konsultant i praktyk.

Opracowanie haseł: dr Ewa Kozioł-Chrzanowska, dr Monika Pawelec-Skurzyńska,
Marcin Chrzanowski. Indeks i odsyłacze międzyhasłowe: dr hab. Michał Szczyszek.

9. Korzyści
Użytkownik Słownika błędów językowych odniesie korzyści, które można ująć w różne wątki:
[GŁÓWNE]

dowie się, że niektóre używane przez niego słowa i wyrażenia (lub sposoby ich użycia) to błędy;
dzięki temu wyeliminuje wiele błędów szkodzących skutecznej komunikacji;
pozbędzie się stresujących obaw i wątpliwości, które towarzyszą językowej aktywności;
ograniczy ryzyko ośmieszenia się czy nawet kompromitacji z powodu językowej wpadki;
[POBOCZNE]

uniknie denerwujących docinków i pouczeń ze strony przemądrzałych polonistów amatorów;
nabierze większej pewności w swoich werbalnych kontaktach;
poprawi swój wizerunek i autorytet u tych, z którymi się komunikuje;
będzie mógł rozstrzygać językowe spory i odpierać czyjeś zarzuty;
a czasem także… zrewanżować się natrętnym krytykom za ich pouczenia i kpiny.

10. Sprzedaż
Słownik błędów językowych jest oficjalnie sprzedawany tylko przez stronę wydawcy
(www.znampolski.pl) i na profilu ZnamPolski.pl na Allegro. W księgarniach będzie go można kupić
jedynie za wyższą cenę niż oferowana w tych kanałach sprzedaży, ponieważ wydawca nie udziela
rabatów hurtowych, jeśli słownik miałby trafić do dalszej sprzedaży. Rabat jest oferowany
wyłącznie firmom i instytucjom, które kupują słownik „do użytku własnego” – dla swoich
pracowników, klientów, kursantów, uczniów… (np. jako narzędzie pracy, nagroda).
Powodem przynajmniej tymczasowego pominięcia księgarni (lub, też poprawnie, księgarń) są ich
wysokie marże i coraz niższa liczba sprzedawanych egzemplarzy.
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11. Seria
ZnamPolski.pl to nowa seria przystępnych i użytecznych słowników języka polskiego, które
w sposób praktycznie najlepszy …
pozwalają unikać częstych błędów oraz ich groźnych skutków,
podpowiadają słowa i wyrażania, które wypada znać i warto stosować,
przedstawiają najprzydatniejsze zasady poprawnego i skutecznego języka.
Przykłady planowanych publikacji z serii ZnamPolski.pl:
o Słowozbiór – Innowacyjny słownIQ, który zwiększy Twoją elokwencję i poprawi językową
skuteczność. Pomoże Ci robić dobre wrażenie i unikać niezręcznych pomyłek!
o To nie błąd! – słownik błędów pozornych i wariantów poprawnych. Czyli wszystko to,
co ktoś może Ci niesłusznie wytykać i czego sam się niepotrzebnie obawiasz!
o Słownik błędów językowych TOM II – Nazwy i nazwiska. Daty i skróty. Liczby i kwoty.
Miary i wagi. Ortografia, interpunkcja, wymowa.
Kolejność wydań może się zmienić i na pewno pojawią się ciekawe niespodzianki! Przewidywany
termin najbliższej edycji: późna wiosna 2021.

12. Wydawca
Debiutujący, ale nie całkiem. Samodzielny, lecz współpracujący ze specjalistami. Z wizją działania
i planem rozwoju. Ambitny, ale pokorny. Chętnie nawiązujący kontakt z mediami i liderami opinii. ☺

Dziękuję za uwagę. Jeśli uznacie Państwo, że SBJ i seria na to zasługują, proszę o „nagłośnienie”.
W razie pytań lub potrzeb, proszę o bezpośredni kontakt: media@znampolski.pl 517 807 103.
- Marek Zboralski, wydawca i redaktor serii ZnamPolski.pl
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