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ZASADY DOBORU TEKSTÓW 

Ogólnie przyjmowane cechy konstytutywne korpusów 

językowych: 

• zrównoważenie 

• reprezentatywność 

 

W odniesieniu do materiału historycznego można mówić 

raczej o dążeniu do tych cech. 

 



OGRANICZENIA WPŁYWAJĄCE NA DOBÓR TEKSTÓW 
DO KORBY 

• Ograniczony dostęp do materiału 

• Wyłącznie źródła pisane 

 

• Niepełna wiedza o piśmiennictwie epoki 

• Znaczna część zachowanych tekstów to utwory  literackie  

(w korpusach współczesnych zakłada się kilkunastoprocentowy udział literatury pięknej) 

• Znikoma wiedza o czytelnictwie, oparta na wnioskowaniu pośrednim  

(np. liczba wydań) 

 



TYPY ŹRÓDEŁ 

•Starodruki 

•Rękopisy 

•Edycje  z XIX w. 

•Wydania współczesne 

 



KRYTERIA UWZGLĘDNIANE W DOBORZE TEKSTÓW 
DO KORBY 

•Zróżnicowanie chronologiczne 

•Zróżnicowanie geograficzne 

•Zróżnicowanie gatunkowe tekstów 

•Różnorodność tematyczna 

 



REPREZENTACJA CHRONOLOGICZNA 
TEKSTÓW 



REPREZENTACJA REGIONALNA 
TEKSTÓW 



METADANE 



METADANE W WYSZUKIWARCE 





MOWA WIERSZOWANA 

Azaś kiedy w Poznaniu kazał, bałamącie?  

Chybaby twojej żenie gdzie za piecem w kącie. 

           

 M.A. Ramułt, Kolenda 

 

 

bałamut: 22 

bałamąt: 2 



RODZAJE 





GATUNEK 

Bajki 

• K. Niemirycz, Bajki Ezopowe 

 

Fraszki i epigramaty 

• J. Gawiński, Dworzanki albo epigramata polskie 

 

Jasełka 

• Anonim, Dialog na Boże Narodzenie 

 



LITERATURA PIĘKNA – JAKI RODZAJ  
I GATUNEK? 

Elżbieta Drużbacka, Zbiór rytmów 

 

• Rodzaj:  utwory synkretyczne 

• Gatunek:   pieśni, poematy epickie,   

    satyry, żywoty świętych 



GATUNEK 

Akta sejmikowe 

• Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego 

 

Kroniki 

• J. Kwiatkiewicz, Roczne dzieje kościelne 

 

Pisma polityczne, społeczne 

• Ł. Opaliński, Rozmowa plebana z ziemianinem 

 



Rozmówki do nauki języka 

• N. Volckmar, Viertzig dialogi  

 

Szósta Rozmowa/ gdy rano wstawają. 

DZiatki/ wstańcie. Chłopie/ dziewcze a nie czujesz/ 

albo nie chcesz wstać? Poczkaj jedno/ przydzie P. 

matka z rozgą. Idź do kata z twoim wołaniem a daj mi 

pokoj. Niechaj się jeszcze trochę przespię. Dopierom 

się obrócił (obrociła) na drugi bok. 



Podręczniki, poradniki 

 

• Anonim, Krótka nauka budownicza  

• J. A. Gorczyn, Tabulatura muzyki  

• K. Pieniążek, Hippika albo sposób poznania, chowania i stanowienia 

koni  

• S. Beimler, Medyk domowy, tłum. J. J. Jelonek  

• A. E. Wolff, Traktacik o powietrzu morowym  



JAKI GATUNEK? 

P. Ciachowski, O przypadkach białychgłów 

brzemiennych  

 

• poradniki, traktaty 

 



JAKA TEMATYKA? 

Kalendarz polski i ruski … na rok pański 1716 … przez m. Ignacego Pawła Michałowskiego… w 

Krakowie…  

 

Naprzód tedy raj ziemski wszelkimi przymiotami od inszych krajów świata udarowany…  

Gruszka różnego rodzaju, Lubo pomiernie tłustej i wilgotnej ziemi potrzebuje...  

Wołyń, Podole, i Kamieniec. ZIma i Wiosna, do dnia 18. Sierpnia łaskawy mając dla siebie 

promien Jowisza, wesoły czas i zdrowy tym krajom deklaruje… 

 

• Gatunek: kalendarze 

• Tematyka: - 


