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STATYSTYKA
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ZAWARTOŚĆ SŁOWNIKA
•
•
•
•
•
•

14 823 artykuły hasłowe
17 620 znaczeń, 2362 połączenia wyrazowe,
257 przysłów,
1148 przenośnie;
488 związków frazeologicznych,
49 837 cytatów z 766 źródeł;
32 312 form fleksyjnych, 2828 informacji
o etymologii.

Publikacja zespołowa Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i
XVIII w. Zakładu Językoznawstwa IJP PAN pod kierunkiem kolejnych
kierowników Pracowni: Haliny Konecznej, Stanisława Skorupki, Salomei
Szlifersztejnowej, Kazimierza śelazki, Krystyny Siekierskiej i
Włodzimierza Gruszczyńskiego. (...) W latach 1999–2004 ukazał się w
pięciu zeszytach tom pierwszy obejmujący hasła na literę A. (...) W 2004 r.
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku uzyskał postać
elektroniczną i jako pierwszy polski słownik historyczny powstaje obecnie
wyłącznie w tej wersji.
Zmiany, które nastąpiły w Pracowni w 2004 r., naleŜy jak na tamte
warunki określić jako rewolucyjne, choć z dzisiejszego punktu widzenia
wydają się naturalne, konieczne i oczywiste. Udało się zapoczątkować
działanie sieci wewnętrznej podłączonej do internetu, wykonano stronę
internetową słownika, zrezygnowano z wykorzystywania komputerów
jedynie jako edytorów tekstu na rzecz prac na formularzu elektronicznym,
zmieniono format przygotowanych tekstów na bardziej funkcjonalny,
zaczęto realizować postulat, by jak najwięcej źródeł doprowadzać do
postaci elektronicznej, co dało początek korpusowi tekstów. Dziś SPXVII
ma postać bazy danych, która ułatwia stosowanie zaawansowanych technik
jego tworzenia i przeszukiwania. UmoŜliwia rezygnację z drukowania errat
i suplementów, z ograniczeń w przytaczaniu materiału ilustracyjnego,
pozwala na ciągłe doskonalenie opisu leksykograficznego. Prace
realizowane są ekonomiczniej i szybciej, choć rodzą teŜ dylematy (z jednej
strony kaŜda modyfikacja wymaga przeróbki materiału juŜ opracowanego,
z drugiej stan zaawansowania prac niekiedy pozwala jeszcze na taką
decyzję). Mimo iŜ zaleŜna chociaŜby od dostaw prądu czy internetu, tylko
postać elektroniczna dzieła jest adekwatna do stałego przyrostu
zdygitalizowanego materiału źródłowego i wymagań współczesnej
leksykografii. Nie wyklucza wszakŜe w przyszłości opublikowania
opracowanych artykułów hasłowych w wersji papierowej.
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