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Historia projektu

Słownik papierowy

● pierwszy zeszyt: 1953

● zasięg: 

– ziemie Polskie

– łacina średniowieczna i – 
wybiórczo - renesansowa, 
1000 – 1550

Słownik elektroniczny

● grant NCN: 2011 – 2014

● zespół Pracowni Łaciny 
Średniowiecznej IJP PAN pod 
kierunkiem dr. hab. M. Rzepieli



  

Spis treści

Zasady Prace

Wybory Interfejs

1. 2.

4.3.



  

eLexicon. Zasady (1)

● lepszy dostęp do danych rozproszonych w słowniku

● w kierunku zasobu hybrydycznego

eFontes
(2016)

fiszki
tiny.cc/fiszki

eLexicon



  

eLexicon. Zasady (2)

● open source + open access

– trwałość danych

– nieprzewidziane konteksty
● poszerzenie publiczności

badacze nie-
specjaliści

filolodzy

lingwiści

historycy

studenci

nauczyciele

hobbyści



  

Prace

Skanowanie 
&

OCR

Anotacja
ręczna i

automatyczna
TEI-zacja

Aplikacja
sieciowa

Analiza

TEI XML

wybór informacji
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eLexicon: eksplicytność

1. opis informacji 
dostępnej explicite

2. ueksplicytnienie 
informacji niejawnej

✔ rzeczownik
✔ wyraz klasyczny
✔ poświadczony także we Włoszech, 

w Holandii itd.
✔ poświadczony w egzegezie



eLexicon: kodowanie XML

RETRACTATIVUS, 
-a, -um … II. subst. 
retractivum, -i n. coś 
odpychajacego...

<hasło>
          <forma>RETRACTATIVUS</forma>
          <końcówka>
            <typ_1a>-a, -um</typ_1a>
          </końcówka>
        ...
<znaczenie nr="II.">
          <podhasło typ="derywat">
            <forma>retractivum</forma>
            <końcówka>
              <typ_2a>-i</iType>
              <rodzaj>n.</rodzaj>
            </końcówka>
            <definicja język="polski">coś 
odpychajacego...</definicja>
          </podhasło>
        </znaczenie>
      </hasło>



  

Anotacja XML. Makro- i mikrostruktura 
(1)

● utrzymanie informacji typograficznych tylko w niezbędnych wypadkach

– np. numery stron i wierszy dla rozwiązania odsyłaczy

cf. supra VIII 123 12

[por. wyżej tom strona linia]

● rozróżnienie między hasłami standardowymi i odsyłaczowymi

HASŁO STANDARDOWE

LEXICON, -is n. (Gr. λεξικόν) S. L. 
słownik; index vocabulorum … 

HASŁO ODSYŁACZOWE

● LETANIA cf. LITANIA
● LETARG... cf. LETHARG..



  

Anotacja XML. Makro- i mikrostruktura 
(2)

CIMOETERIUM 
‘cmentarz’

caemeterium caemiterium
cementerium cemeterium
cemiterium cimenterium
cimeterium cimethirium
cimiterium cimitherium
cimterium ciniterium
cinisterium cminterium
cmiterium coemetarium
coemiterium cyminiterium
cymmeterium

Eugène Atget, Tomb of Abelard and Heloise (source: 
Wikimedia Commons) 
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Interfejs. Strona główna

MENU

POLE 
WYSZUKIWANIA

AUTOUZUPEŁNIANIE
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Interfejs. Widok uproszczony
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Interfejs. Strona ujednoznacznienia

lemmatised form

quotation search

definition search

form suggestions



14

Interfejs. Wyszukiwanie zaawansowane
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Interfejs. Zasoby zewnętrzne
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Przyszłość

● optymalizacja wyszukiwania

– frazeologizmy

– kolokacje

– wyszukiwanie pojęciowe
● integracja z korpusem i 

zasobami 
encyklopedycznymi

● wizualizacja danych 
leksykograficznych

● umiędzynarodowienie

Pytania? Uwagi?

krzysztofn@ijp-pan.krakow.pl

WWW

interfejs słownika 
http://scriptores.pl/elexicon

kod aplikacji 
http://github.com/novacellus 

mailto:krzysztofn@ijp-pan.krakow.pl
http://scriptores.pl/elexicon
http://github.com/novacellus
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