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Podstawowe informacje o projekcie 

 Projekt realizowany przez IJP PAN we współpracy z IPI 
PAN, finansowany w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki na lata: 2013-2017  

 Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński 

 Planowana objętość korpusu to 12 mln segmentów 

 Korpus historyczny rozszerzający Narodowy Korpus Języka 

Polskiego 

 Kryptonim: KORBA (KORpus BArokowy) 

  http://korba.nlp.ipipan.waw.pl/login/?next=/ (obecnie 

dostępny dla członków zespołu pracującego nad korpusem 

oraz w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. IJP 

PAN w Warszawie) 

http://korba.nlp.ipipan.waw.pl/login/?next=/


Obecny stan korpusu w liczbach 

 Ponad 650 tekstów zawierających ponad 10 mln 300 tys. słów  

 Podstawy: 

 Starodruki: 75,5% 

 Rękopisy: 1,5% 

 Wydania współczesne (XIX-, XX-, XXI-wieczne): 23% 

 Typ literatury: 

 Literatura piękna (w tym Biblia): 25% 

 Pozostałe: 75% 

 Obecność rymów: 

 Mowa niewierszowana: 75% 

 Mowa wierszowana i mieszana: 25% 

 Poetyka żartu: 2%  



Reprezentacja chronologiczna tekstów 
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Reprezentacja geograficzna tekstów 
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Zakres anotacji 

 Metadane – informacje bibliograficzne (autor, tłumacz, 
wydawca, miejsce i data wydania lub napisania) oraz 
stylistyczno-genologiczne 

 Anotacja strukturalna – oznaczanie wyodrębnionych 
fragmentów struktury tekstu (np. strona, rozdział, notka 
marginesowa), a także elementów pominiętych, np. 
ilustracja, dłuższy fragment w języku obcym; 

 Anotacja językowa – oznaczanie obcojęzycznych 
fragmentów tekstu, np. łaciny; 

 Anotacja morfosyntaktyczna – przypisanie informacji 
gramatycznej każdemu segmentowi; planowane jest 
ręczne oznakowanie 0,5-milionowej próbki, która będzie 
potem użyta do budowy tagera, służącego do 
automatycznego oznakowania pozostałej części korpusu.  



Narzędzia 

 Wczytywacz tekstów – konwertuje pliki wordowe na 
format xml zgodny z TEI, wykrywa błędy w anotacji 
strukturalnej i językowej, pokazuje statystyki korpusu; 

 Konwerter – przekształca teksty transliterowane na 
transkrybowane (https://bitbucket.org/jsbien/pol); 

 Anotatornia – wspomaga ręczne znakowanie 
morfosyntaktyczne; 

 Morfeusz XVII – analizator morfologiczny, dostosowany 
do analizy tekstów XVII- i XVIII-wiecznych; 

 Tager – służy do automatycznego znakowania 
morfosyntaktycznego tekstów; 

 Poliqarp 2 – wyszukiwarka dostosowana do 
przeszukiwania korpusu barokowego.  

https://bitbucket.org/jsbien/pol




Próbka tekstu – Word 
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Próbka tekstu – XML 

 



Konwersja do wersji transkrybowanej 

transliteracja transkrypcja 

B. Nie záda mi żaden tey rzeczy, 

ktoraby bárziey owemu niżeli mnie 

należeć nie miáłá. A ták śmierć y 

Kupidyn pozárszy się iáko bestie, 

posnęli w Kośćiele Bacchusowym, 

gdźie niewyszumiawszy z przepićia 

śmierć Cupidinow, á Cupido śmierći 

należący przypasawszy sáydak do 

boku szły, swych należących 

odpráwowáć powinnośći. 

B. Nie zada mi żaden tej rzeczy, 

któraby barzyej owemu niżeli mnie 

należeć nie miała. A tak śmierć i 

Kupidyn pozarszy się jako beztie, 

posnęli w Kościele Bacchusowym, 

gdzie niewyszumiawszy z przepicia 

śmierć Cupidynów, a Cupido śmierci 

należący przypasawszy sajdak do 

boku szły, swych należących 

odprawować powinności. 

https://bitbucket.org/jsbien/pol 

https://bitbucket.org/jsbien/pol
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Dziękuję za uwagę 


