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O barierach w komunikacji

Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym poro-
zumiewaniu się, red. Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska, 
Wydawnictwo „Libron”, Kraków 2014

Książka zatytułowana Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza 
w skutecznym porozumiewaniu się pod redakcją naukową Agnieszki Rosiń-
skej-Mamej i Joanny Senderskiej (Wydawnictwo „Libron”, Kraków 2014) jest 
monografią wieloautorską poświęconą przede wszystkim różnego typu za-
kłóceniom w komunikacji międzyludzkiej – zarówno w sferze prywatnej, jak 
i publicznej. Recenzentami książki są: Andrzej Kominek, Marzena Marczew-
ska, Józef Porayski-Pomsta oraz Piotr Zbróg.

Tom tworzą artykuły przygotowane nie tylko przez doświadczonych ję-
zykoznawców, ale także przez młodych naukowców – słuchaczy i absolwen-
tów studiów doktoranckich oraz studentów studiów magisterskich i licen-
cjackich.

Wśród tekstów składających się na omawianą monografię można zna-
leźć prace wprowadzające w problematykę barier komunikacyjnych, arty-
kuły omawiające różnorodne zakłócenia komunikacji w sferze porozumie-
wania się publicznego (np. w dyskursie politycznym), teksty poświęcone 
mechanizmom działania reklamy oraz różnym praktykom marketingowym, 
problematyce płci jako czynnika mogącego utrudniać komunikację czy pra-
ce dotyczące relacji między podmiotem kobiecym i męskim, ujmowanych 
w kategoriach tzw. logiki tosamości. Autorzy artykułów zwracają uwagę 
również na bariery mogące wystąpić między uczestnikami aktu komunikacji 
pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych i z różnych subkultur, a także 
z różnych wspólnot komunikacyjnych (w tym społeczności tworzących się 
w obrębie Internetu).

Inne tematy podejmowane w omawianej monografii to: bariery komu-
nikacyjne w przekładzie, edukacji, kontaktach międzypokoleniowych; uster-
ki logiczne w języku naturalnym; poglądy współczesnej młodzieży szkolnej 
na przyczyny zakłóceń komunikacji interpersonalnej; przeszkody w procesie 
nabywania języka ojczystego.

Autorzy prac składających się na tom Komunikacja niełatwa nie ogra-
niczają się do opisu przeszkód w porozumiewaniu się ludzi, ale piszą także 
o możliwościach usprawnienia komunikacji, wskazują sposoby przezwycię-
żania barier komunikacyjnych.

 Agnieszka Rosińska-Mamej
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