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Wystąpienie przygotowane w ramach projektu  
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do roku 1772)  

finansowanego przez NPRH w latach 2012-2018 



SŁOWNIK: 
e-SXVII, czyli Elektroniczny słownik języka polskiego 
XVII i XVIII wieku, opracowywany przez zespół  
w IJP PAN i udostępniany na bieżąco pod adresem: 

http://sxvii.pl  
 

KORPUS: 
KORBA, czyli Elektroniczny korpus tekstów polskich  
z XVII i XVIII wieku (do roku 1772), powstający  
w ramach projektu realizowanego w latach 2013-18 
przez zespół złożony z pracowników IJP PAN  
i IPI PAN 



1954-1993:  
‒ ustalenie kanonu źródeł 
‒ ekscerpcja, w wyniku której  

powstało ok. 2,8 mln kart  
z cytatami 

 
1996:  
‒ wydanie zeszytu próbnego 
 
1999-2004:  
‒ wydanie I tomu (5 zeszytów) 
 
od 2004:  
‒ komputeryzacja prac 
‒ przejście na formę elektroniczną 
‒ stworzenie rozbudowanej bazy  

danych słownikowych,  
biograficznych i bibliograficznych 

‒ udostępnianie wyników prac  
na bieżąco za pomocą programu 
przekształcającego dane z bazy  
na tekst artykułów hasłowych 

SXVII 



Podstawowe dane 

Słownik notuje: 
‒ 19227 znaczeń, 
‒ 2342 utrwalone połączenia  

wyrazowe, 
‒ 485 związków frazeologicznych, 
‒ 254 przysłowia, 
‒ 1295 przenośni, 
‒ 57826 cytatów z 862 źródeł, 
‒ 35694 formy fleksyjne, 
‒ 2952 informacje o etymologii. 
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390 11 294 3 442 690 15 816 

2% 71% 21% 5% 100% 

 

 







Problemy materiałowe i warsztatowe 

Konieczność ułatwienia dostępu do materiałów, bo: 
‒ papierowe fiszki dostępne tylko w pracowni  
‒ wiele fiszek zawiera tylko adres wystąpienia formy, a nie przepisany cytat 

 
Konieczność powiększenia podstawy materiałowej:  
‒ 2,8 mln kart w SXVII 
‒ ok. 7 mln kart w SXVI 





Zmiany warsztatowe 

 
2011-2013:  
‒ Zeskanowanie kartoteki  

w ramach projektu RCIN  
(Repozytorium Cyfrowe  
Instytutów Naukowych) 

 
2013: 
‒ Udostępnienie fiszek  

w RCIN na platformie dLibra 
 
 
 
 
 
 

http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=20029&tab=3 
 
 



Powiększenie podstawy materiałowej 

‒ 2013: początek realizacji projektu Elektroniczny korpus  

tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772) 

‒ Planowana wielkość korpusu: 12 mln segmentów  

(w rozumieniu NKJP) 

‒ Anotacja morfosyntaktyczna: 

A. manualna 0,5 mln segmentów 

B. automatyczna – całość 

‒ Bogate oznakowanie strukturalne (m.in. lokalizacja cytatu  

z dokładnością do strony) 

‒ Oznakowanie obcojęzycznych fragmentów tekstów  

(z dokładnością do języka) 

‒ Teksty transliterowane zgodnie z zasadami przyjętymi w e-SXVII 

‒ Możliwość przeszukiwania zarówno tekstu transliterowanego, 

jak transkrybowanego 





Korpus → słownik 

Tekst1 Tekst2 

Tekst3 … 

Tekstn 

ARTYKUŁ HASŁOWY 

1. znaczenie pierwsze 

• cytat(y) w formie x 

• cytat(y) w formie y 

2. znaczenie drugie 

• cytat(y) w formie x 

• cytat(y) w formie z 

• itd. 



Korpus dla słownika 

‒ Możliwość szybkiego wyszukania żądanego segmentu  

lub segmentów wraz z kontekstem. 

‒ Możliwość sprawdzenia frekwencji, chronologii, geografii itp. 

występowania danej jednostki języka. 

‒ Możliwość określenia gatunków tekstów, w których występuje dana 

jednostka języka, wskazania autorów, którzy jej najczęściej używają. 

‒ Pomoc w odszukaniu ewentualnych wariantów ortograficznych, 

fonetycznych, morfologicznych. 

‒ Pomoc w ustaleniu łączliwości syntaktycznej i leksykalnej. 

‒ Pomoc w ustaleniu znaczenia lub znaczeń. 



Słownik dla korpusu 

Słownik może być (choć rzadko bywa) włączony do korpusu  

lub traktowany jako korpus: 

‒ słownik dwujęzyczny/wielojęzyczny w korpusie dostarcza zamiast 

kontekstów/konkordancji – ekwiwalentów obcojęzycznych;  

w wypadku słowników historycznych może mieć to wartość  

(np. Thesaurus Knapskiego lub Orbis sensualium pictus Komenskiego 

mogłyby się zostać włączone do KORBY); 

‒ słownik jednojęzyczny, zawierający przykłady użycia, jest/może być 

swego rodzaju (pod)korpusem (por. artykuł P. Żmigrodzkiego). 



Słownik dla korpusu 

Słownik może stanowić pomoc w budowie narzędzi do obsługi korpusu: 

‒ Słownik gramatyczny języka polskiego stanowi podstawę dla analizatora 

fleksyjnego Morfeusz, który może służyć jako tzw. lematyzator; 

‒ informacja fleksyjna zawarta w dotychczas opracowanych hasłach  

e-SXVII posłuży jako podstawa do tworzenia narzędzi obsługujących 

KORBĘ.  

 



e-XVII → KORBA 

Informacje fleksyjne i chronologiczne zostaną wykorzystane  

do zbudowania automatycznego analizatora fleksyjnego: 

‒ obecnie w e-SXVII zinterpretowane zostały 35673 formy fleksyjne, 

‒ większość tych form przytoczonych jest następnie w dokładnie 

datowanych cytatach, co ułatwi w procesie automatycznej analizy 

fleksyjnej przypisanie prawdopodobieństwa poszczególnym wynikom. 

transliteracja  transkrypcja  

forma  abiudykacyją  abiudykacją  

lemat  abiudykacya  abiudykacja  



Informacja fleksyjna w e-SXVII 
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