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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm.
w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:
Cykl artykułów pt.
Teoretyczne i metodologiczne podstawy metaterminografii

b) autor/autorzy wraz tytułami i innymi danymi bibliograficznymi:
A- 1. Marek Łukasik, 2018, Theoretical Underpinnings of Metaterminography, (w:) “Applied Linguistics
Papers”, 25/4, 195-213.
A-2. Marek Łukasik, 2012, Terminological dictionary as a comprehensive cognitive and linguistic tool, (w:)
„Language in Different Contexts: Research papers”, Vol. 5, 98-108.
A-3. Marek Łukasik, 2014, Spójność w słowniku terminologicznym, (w:) Małgorzata Kornacka (red.),
Spójność tekstu specjalistycznego (Studi@ Naukowe 23), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
IKL@, 69-79.
A-4. Marek Łukasik, 2014, Zasady i narzędzia porządkowania terminograficznego, (w:) Wanda Zmarzer,
Tomasz Michta (red.), Narzędzia pracy lingwistycznej, Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej,
Instytut Rusycystyki, 140-170.
A-5

Marek Łukasik, 2014, Compiling a corpus for terminographic purposes, (w:) “Komunikacja
Specjalistyczna | Communication for Special Purposes”, 7, 71-83.

A-6. Marek Łukasik, 2015, Quality of multilingual specialised lexicography in Poland, (w:) “Cognitive
Studies | Études Cognitives”, 15, 79-95.
A-7. Marek Łukasik, 2017, Contrastive Terminography, (w:) “Cognitive Studies | Études Cognitives” , 17,
1-14.
A-8. Marek Łukasik, 2016, Specialised Pedagogical Lexicography: A Work in Progress, (w:) “Polilog. Studia
Neofilologiczne”, 6, 211-226.
A-9. Marek Łukasik, 2017, Defining an entry unit in a dictionary of non-standard professional vocabulary,
(w:) “Polilog. Studia Neofilologiczne”, 7, 301-314.
A-10. Marek Łukasik, 2017, Lexical Minimum (Re)Defined, (w:) “Lingwistyka Stosowana”, 23/2, 47-63.
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A-11. Marek Łukasik, 2018, New Pathways to Terminological Minimum, (w:) “Applied Linguistics Papers”,
25/2, 133-168.
A-12. Marek Łukasik, 2018, Polish marine dictionaries. A metalexicographic perspective, (w:) Magdalena
Lisiecka-Czop, Katarzyna Sztandarska, Bernd Utermöhlen (Hrgs.), Sprachen in fach- und
berufsbezogenen Kontexten (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 9), Hamburg, Verlag Dr
Kovač, 139-165.
A-13. Marek Łukasik, 2017, Polska szkoła terminograficzna, (w:) Sambor Grucza, Marta Małachowicz
(red.) Polskie i europejskie nurty terminologiczne (Seria Studi@ Naukowe 38), Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe IKSI, 27-70.
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Wstęp
Przedłożony do ewaluacji w procedurze habilitacyjnej cykl powiązanych tematycznie artykułów pt.
Teoretyczne i metodologiczne podstawy metaterminografii jest wynikiem moich wieloletnich badań w
zakresie słownikarstwa specjalistycznego. Zainteresowanie zagadnieniami teoretycznymi i
metodologicznymi podstaw (meta)terminografii pojawiło się na gruncie przekonania, że w Polsce
systematyczne badania nad działalnością terminograficzną są nadal fragmentaryczne, szczególnie na tle
dorobku europejskiego w tym zakresie. Prowadzone przeze mnie badania metaterminogaficzne w
zakresie analizy istniejących dzieł terminograficznych, historii polskiej terminografii, jak również badań
odbiorców słowników pozwoliły na wyekscerpowanie istotnych cech polskiej praktyki terminograficznej
oraz zrekonstruowanie na ich podstawie podejść metodologicznych i elementów teoretycznych. Przy tym,
zestawienie osiągnięć polskiej i europejskiej (meta)terminografii ujawniło, że cała dyscyplina boryka się z
bardziej globalnymi problemami natury teoretycznej i metodologicznej. Stąd celem pracy jest
przedstawienie
istotnych
uniwersalnych
problemów
działalności
metaterminograficznej,
prezentowanych na tle wyników prowadzonych przeze mnie badań, próba ich systematyzacji i
zaproponowanie optymalnych kierunków rozwoju.

Teoretyczne i metodologiczne podstawy metaterminografii
W celu osiągnięcia najwyższego poziomu naukowości, każda dyscyplina dąży do własnego
samookreślenia, w tym m.in. zidentyfikowania przedmiotu badań, wyznaczenia własnych granic
badawczych oraz związków interdyscyplinarnych, naszkicowania celów teoretycznych i/lub
praktycznych prowadzonych badań oraz, określenia metod badawczych odpowiadających potrzebom
dyscypliny z prakseologicznego punktu widzenia. Zagadnienia te w przypadku omawianej tu dyscypliny
podjąłem w pracy pt. Theoretical Underpinnings of Metaterminography (A-1). Za punkt wyjścia
rozważań przyjąłem wnioski płynące z dyskusji prowadzonej szeroko w literaturze przedmiotu na temat
statusu leksykografii jako niezależnej dyscypliny naukowej. Dyskusje tego typu świadczą o głębokich
zmianach zachodzących w dyscyplinie, która po wielowiekowej tradycji praktyki słownikarskiej rozwija
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również swoje podwaliny teoretyczne1. W naturalny sposób rozważania dotyczące leksykografii i
metaleksykografii, tj. odpowiednio praktyki słownikarskiej oraz dyscypliny zajmującej się teorią
leksykografii (Wiegand 1984: 13), dotknęły również dyscyplin, których celem pracy praktycznej i
przedmiotem badań teoretycznych i metodologicznych są dzieła terminograficzne (słowniki
specjalistyczne/ terminologiczne, leksykony specjalistyczne, bazy danych terminologicznych i in.), tj.
odpowiednio terminografii oraz metaterminografii. Na tym tle w pracy podkreślam, że terminografia nie
jest ani komponentem praktycznym, ani aplikatywnym przedłużeniem jakichkolwiek innych dyscyplin,
mimo że niektórzy są skłonni postrzegać terminografię jako ostatni, praktyczny człon terminologii (w
podobny sposób badacze postulują niezależność leksykografii od językoznawstwa czy leksykologii). Jak
już wspomniałem wyżej, przedmiotem badań metaterminograficznych jest dzieło terminograficzne, a
nadrzędnym celem metaterminografii jest dostarczanie danych, dzięki którym możliwe jest tworzenie
coraz doskonalszych dzieł terminograficznych. Stąd dopełnieniem definicji dzieła terminograficznego jest
omawiany w bieżącej pracy oraz szerzej w artykule (A-2) oraz (A-3) zespół charakterystyk, które
pozwalają na prawidłowe zidentyfikowanie i opisanie tego typu produktów. Ponadto, aby dzieło
terminograficzne spełniało funkcję skutecznego narzędzia komunikacji specjalistycznej, na etapie
projektowania terminograficznego należy przyjąć dwie nadrzędne zasady terminograficzne, opisane
również szerzej w pracy (A-4). Omówione cechy, jak również zasady terminograficzne pełnią istotną rolę
kontrolną jako punkty odniesienia w badaniach metaterminograficznych.
Nadrzędnemu celowi metaterminografii podporządkowane są wszystkie obszary badań
metaterminograficznych obejmujące: (a) opracowanie teoretycznych i metodologicznych podstaw
terminografii (w tym teoretycznych i metodologicznych podstaw praktycznej działalności
terminograficznej, opracowywanie typologii dzieł terminograficznych, definiowanie funkcji dzieł
terminograficznych, opracowanie schematów przetwarzania danych terminograficznych i in.), (b)
systematyczne badania istniejących dzieł terminograficznych, (c) krytykę dzieł terminograficznych, (d)
badania w zakresie użytkowania i użytkowników dzieł terminograficznych oraz (e) opracowanie historii
terminografii. Należy jednak pamiętać, że warunkiem dostarczenia relewantnych danych przez
metaterminografię jest prowadzenie badań zgodnie ze standardami naukowymi wypracowanymi przez
dyscyplinę na podstawie ogólnych zasad naukoznawstwa.
W tym kontekście zwróciłem uwagę na niedookreślenie wielu pojęć występujących w pracach
poświęconych leksykografii/ terminografii, co może prowadzić do nieporozumień tak wewnątrz-, jak i
międzyjęzykowych. Stąd w wielu moich pracach podejmuję się zdefiniowania istotnych pojęć i określenia
ich relacji z innymi pojęciami. Przykładem takiego działania jest określenie i scharakteryzowanie pojęcia
jakości w terminografii. Jak się zdaje, pojęcie to nie zostało jak dotąd wyraźnie zdefiniowane w
literaturze, mimo licznych bezpośrednich i pośrednich odniesień do pojęcia jakości w pracach
metaleksykograficznych i metaterminograficznych (zob. również rozważania w pracy (A-6)). Prawidłowe
określenie pojęcia jakości w termografii jest niezbędne w pracach metaterminograficznych, przede
wszystkim z uwagi na jego uniwersalną rolę jako punktu odniesienia w ocenie poszczególnych
parametrów/ zmiennych poddanych badaniom.
Szczegółowe rozważania dotyczące zdefiniowania przedmiotu badań metaterminografii i praktyki
terminograficznej, tj. dzieła terminograficznego jako specyficznego typu tekstu (specjalistycznego) oraz
makroznaku wiedzy specjalistycznej, ujmuję w pracach pt. Terminological dictionary as a
Co ciekawe, wobec cyfrowej rewolucji w dostępie do informacji, niektórzy wieszczą rychły koniec leksykografii,
jaką znamy, i przewidują, że stanie się ona częścią nauk o informacji (information science).

1
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comprehensive cognitive and linguistic tool (A-2) oraz Spójność w słowniku terminologicznym (A3)2. Fundamentalnym założeniem inicjalnym jest fakt, że w językowej komunikacji specjalistycznej
‘nośnikiem’ informacji jest tekst specjalistyczny. Ze względu na naturę terminu jako jednostki języka
(wyraz lub połączenie wyrazowe) oraz znaku pojęcia (termin to eksponent pewnego fragmentu wiedzy
specjalistycznej, tj. pojęcia), dzieła terminograficzne będące nośnikami terminów stają się specyficznym
(makro)tekstem specjalistycznym i makroznakiem wiedzy specjalistycznej. W tym świetle zdefiniowanie
dzieła terminograficznego jako rodzaju tekstu nie nastręcza większych problemów, gdyż na poziomie
terminograficznej struktury powierzchniowej i głębokiej wykazuje ono cechy przyjęte jako konstytuujące
tekst (specjalistyczny). Jako tekst specjalistyczny, dzieło terminograficzne jest obiektem sygnałowym,
który w warstwie struktury głębokiej jest makroznakiem wiedzy specjalistycznej, którego zdolność
„transmisji” wiedzy, tak merytorycznej (specjalistycznej), jak i językowej (związanej z tekstową
charakterystyką terminu) jest realizowana (może być realizowana) explicite bądź implicite na każdym
poziomie jego kompozycji, a więc jego mega-, makro-, medio- oraz mikrostruktury. Istnieje w związku z
tym swoiste sprzężenie zwrotne między strukturą pojęciową wiedzy reprezentowaną w planie głębokim
dzieła terminograficznego a jego realizacją tekstową. W planie metodologicznym i praktycznym
konstruowania terminograficznego należy zatem rozważać integralność pojęciową oraz jej reprezentację
tekstową, a więc koherencję i kohezję terminograficzną. Stąd prace terminograficzne powinny przebiegać
zasadniczo w sposób semazjologiczno-onomazjologiczny; z tekstów terminonośnych o odpowiedniej
wartości terminograficznej (M. Łukasik 2005) ekscerpuje się terminy (i inne dane terminologiczne), które
następnie poddaje się analizie terminologicznej i lingwistycznej, ujawniając dzięki temu odpowiednią
strukturę wiedzy specjalistycznej i zachowanie terminu w tekście. Sposób prezentacji tej wiedzy będzie
zależał od przyjęcia odpowiednich wertykalnych i horyzontalnych ram konkretnego dzieła
terminograficznego. Poza powyższymi, dzieło terminograficzne wykazuje również inne charakterystyki
tekstowe, w tym m.in. pewne charakterystyki strukturalne i spójnościowe oraz wyznaczniki
tematyczności tekstu, skończoności przekazywanej informacji, potencjalnej nielimitowanej długości
tekstu, całościowości tekstu (znaczniki początku i końca wypowiedzi) i in. Każda z przyjętych a priori
cech tekstu jest więc istotną wskazówką metodologiczną i praktyczną na kolejnych etapach
konstruowania terminograficznego. Należy przy tym podkreślić, że część parametrów tekstowych
realizowana jest w dziełach terminograficznych w inny sposób niż w ‘tradycyjnym’ tekście pisanym. Poza
tym konkretne typy dzieł terminograficznych będą w mniejszym lub większym stopniu realizowały takie
charakterystyki, wykazując tym samym cechy prototypowe. Niestety, badania analizy terminograficznej
potwierdzają dość ubogą strukturę tekstową polskich dzieł terminograficznych, co każe wysunąć
wniosek, że mogą one spełniać funkcję narzędzia koceptualnego czy językowego jedynie częściowo.
Rozważania przedstawione w dwóch powyższych pracach są istotne nie tylko z tego powodu, że
definiują przedmiot prac terminograficznych i badań metaterminograficznych, ale również dlatego, że
przywracają właściwe miejsce zagadnieniom reprezentacji wiedzy specjalistycznej w badaniach
metaterminograficznych oraz działalności terminograficznej3. Problematyce tej poświęcony jest artykuł
pt. Zasady i narzędzia porządkowania terminograficznego (A-4). Zasadniczą osią rozważań jest
przyjęcie dwóch nadrzędnych zasad terminograficznych, a mianowicie zasady prymatu potrzeb
odbiorców oraz zasady niezniekształcania wiedzy specjalistycznej w dziele terminograficznym. Co
istotne, zasady te należy traktować jako komplementarne oraz wzajemnie uwarunkowane, natomiast w
Prace te są omawiane razem z powodu komplementarnego charakteru rozważań przedstawionego w obu
artykułach.
3 Przede wszystkim na tle dominującego poglądu o nadrzędności potrzeb odbiorców, wysuwanego w literaturze
przedmiotu.
2
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badaniach metaterminograficznych należy je przyjąć jako swoiste metaparametry (tertia comparationis),
stanowiące m.in. podstawę oceny jakości dzieł terminograficznych (zob. poniżej). W związku z tym
zmienne związane z reprezentacją wiedzy specjalistycznej w dziele terminograficznym (takie jak rodzaj
wiedzy (np. sformalizowania/ niesformalizowana), stopień rozwoju danego technolektu, w szczególności
reprezentowanego w nim makrosystemu terminologicznego i jego kompatybilności z innymi systemami
światowymi i in.) należy zestawić ze zmiennymi odnoszącymi się do potrzeb odbiorców (np.
wynikającymi z charakterystyki układu komunikacji profesjonalnej) i samych odbiorców (zakres wiedzy,
status zawodowy, umiejętności językowe i in.). Dlatego też niezwykle istotny staje się etap projektowania
terminograficznego, podczas którego wykorzystuje się wyniki badań metaterminograficznych, w tym
m.in. w zakresie potrzeb odbiorców, projektowanych funkcji dzieła terminograficznego, możliwości
adekwatnej reprezentacji wiedzy, jakości tekstów źródłowych, itp. Należy podkreślić, że jako obiekt
sygnałowy dzieło terminograficzne (tradycyjne lub elektroniczne) reprezentuje (przekazuje) wiedzę na
swoich wszystkich poziomach konstrukcyjnych. Niezbędne staje się więc odpowiednie przygotowanie
danych terminograficznych, ich prezentacja w dziele terminograficznym (wraz z niezbędnymi
narzędziami porządkującymi, z którymi będzie miał do czynienia użytkownik końcowy, takimi jak wstęp,
kwalifikatory, system odsyłaczy, definicje itd.) oraz wzięcie pod uwagę pozostałych zmiennych istotnych
z perspektywy pracy terminograficznej.
W tym kontekście szczególną rolę pełnią wypracowanie w badaniach metaterminograficznych
szczegółowe zasady pracy terminograficznej oraz metody i narzędzia umożliwiające konstruowanie
niewadliwych dzieł terminograficznych. Do zasad tych należą: zasada obiektywizacji prac
terminograficznych, zasada adekwatnego doboru tekstów terminonośnych (źródłowych) oraz zasada
optymalnej prezentacji danych terminograficznych na wszystkich poziomach strukturalnych dzieła
terminograficznego. Obiektywizacja pracy terminograficznej polega przede wszystkim na (i)
zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi badania potrzeb odbiorców, w tym za pomocą
kwestionariuszy, file logów, metod eksperymentalnych (np. okulografii) i in, (ii) wykorzystaniu
adekwatnych danych i metod korpusowych (zob. poniżej), (iii) wyzyskaniu wyników analizy
terminograficznej w zakresie sprawdzonych i wadliwych konstrukcji terminograficznych, jak również (iv)
współpracy terminografów z ekspertami odpowiednich dziedzin. Wśród niewymienionych powyżej
metod i narzędzi porządkujących należy wskazać ponadto typologie (w tym typologie projektujące),
modele i prototypy dzieł terminograficznych i in.
Zastosowaniu metod lingwistyki korpusowej jako elementu obiektywizacji prac
terminograficznych poświęcony został artykuł pt. Compiling a corpus for terminographic purposes (A5). Podobnie jak w innych moich pracach (np. (A-4), (A-6), (A-7), (A-10), (A-11)), podkreślam w nim
istotną rolę, jaką odgrywa lingwistyka korpusowa w leksykografii oraz ukierunkowuję rozważania na
możliwości wykorzystania korpusów tekstów specjalistycznych w terminografii. Chodzi przede
wszystkim o obiektywizację prac terminograficznych, ale również o ułatwienie pewnych etapów pracy
ekscerpcyjnej. Jednak podkreślam, że korzystanie z metod korpusowych wymaga dyscypliny naukowej i
analizy jakości danych wejściowych, wyjściowych oraz samych narzędzi badawczych – w dziełach
terminograficznych kładzie się bowiem szczególny nacisk na obiektywność oraz precyzję
prezentowanych danych terminograficznych.
Warunkiem wyjściowym otrzymania wiarygodnych danych analiz korpusowych jest
zgromadzenie tekstów źródłowych (terminonośnych) o odpowiedniej wartości terminograficznej. Chodzi
tu z jednej strony o jakość merytoryczną tekstów (zob. J. Pearson 1998: 60), jak i ich zawartość
terminologiczną, przy czym ta ostatnia rozpatrywana jest ona zarówno pod względem kwantytatywnym
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(liczba terminów i/lub stosunek terminów do nieterminów w tekście), jak również pod względem
konceptualnym w zakresie pojęciowych szeregów horyzontalnych (zakres prezentowanej wiedzy) oraz
szeregów wertykalnych (głębokość prezentowanej wiedzy). Należy w tym miejscu dodać, że procedura
selekcji tekstów źródłowych bierze za punkt wyjścia konkretny typ konstruowanego dzieła
terminograficznego. Niezbędne staje się więc zastosowanie wspomnianych już wyżej filtrów
terminograficznych (Łukasik 2005) w celu doboru tekstów o wymaganej wartości terminograficznej (np.
wybranych gatunków tekstowych, stopnia terminologizacji, głębokości pojęciowej czy obecności
językowych czy pozajęzykowych elementów itp.). Etap ten wiąże się z cechami reprezentatywności oraz
cechą tzw. nasycenia korpusu (ang. corpus closure/ saturation4). W przypadku reprezentatywności
podkreśla się, że korpus powinien odzwierciedlać (jako próba) język, którego teksty zawiera (populacja).
O ile jednak reprezentatywność wydaje się być jedynie pewnym konstruktem idealnym (w praktyce
nieosiągalnym), o tyle stopień nasycenia korpusu jest realnym statystycznym narzędziem, dzięki któremu
można konstruować korpusy o odpowiedniej wartości terminograficznej. Dodatkowo proponuję, aby
cechę tę realizować w cyklicznej procedurze rozbudowy korpusu, dzięki której możliwa jest kontrola (i
weryfikacja) parametrów korpusu w celu uzyskania jak najwyższej jakości zbioru. Należy przy tym
podkreślić, że z pragmatycznego punktu widzenia, w podejściu, które proponuję nie odrzuca się tekstów
specjalistycznych tradycyjnie uznanych za zbyt mało fachowe, jak np. tekstów popularnonaukowych;
teksty tego typu mogą bowiem być nośnikiem istotnych danych terminograficznych wymaganych w
konkretnym projekcie terminograficznym. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że metody korpusowe
mogą być istotnym narzędziem kontrolnym metaterminografii, np. podczas oceny zawartości
terminologicznej siatki haseł dzieła terminograficznego.
Wobec nadrzędnego celu metaterminografii, jakim jest dostarczanie danych/parametrów, dzięki
którym możliwe jest tworzenie coraz doskonalszych dzieł terminograficznych, na pierwszy plan wysuwa
się pojęcie jakości. Jak wynika z dotychczasowych rozważań, chodzi tu zarówno o końcową jakość dzieła
terminograficznego, jak i jakość prac terminograficznych i samych badań metaterminograficznych.
Dostrzegając problem braku wyraźnego określenia, czym jest jakość tak w leksykografii, jak i
terminografii, podjąłem rozważania na ten temat w pracy pt. Quality of multilingual specialised
lexicography in Poland (A-6), jak również szerzej w referacie pt. The Notion of Quality in Polish
Terminography (H-10)5, którego zasadnicze tezy podsumowałem w Rozdziale 3.4. w pierwszej z
wymienionych niniejszym autoreferacie prac (A-1).
Na początku należy zauważyć, że pojęcie jakości jest implikowane w literaturze przedmiotu przez
cały szereg innych wyrażeń (i pojęć), takich jak przydatność, przyjazność (dla użytkownika), skuteczność,
dokładność i in. Jest ono stosowane wobec większości parametrów/ elementów leksykograficznych/
terminograficznych omawianych przez metaleksykografów/ metaterminografów, w tym m.in. wobec
algorytmów i architektury programów wspomagających procesy leksykograficzne/ terminograficzne,
procesu analizy danych źródłowych (w tym ekscerpcji terminologii), tekstów źródłowych/ korpusów,
zawartości słowników (w zakresie przede wszystkim kompletności siatki haseł, reprezentacji wiedzy),
całych słowników i ich funkcji, jak również ich skuteczności w rękach odbiorców (w realizacji
konkretnych zadań, np. tłumaczeń), artykułów hasłowych (i ich komponentów, np. definicji,
ekwiwalentów obcojęzycznych) i in. Mimo tak szerokiego spektrum zastosowania pojęcia, nie podejmuje
się jednak próby jego zdefiniowania w (meta)leksykografii/ (meta)terminografii. Tymczasem punktem
wyjścia określenia jakości w (meta)leksykografii/ (meta)terminografii może być definicja tego pojęcia
4
5

McEnery, Wilson, 1996/2001: 166.
Referat przedstawiony podczas konferencji pt. „VII Glosa do leksykografii”, Warszawa, 24-25 września 2018.
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przedstawiona w słownikach ogólnych. Z definicji tych można wywnioskować, że nie można mówić o
jakości bez podjęcia analiz porównawczych między przedmiotami podobnego rodzaju. Stwierdzenie to
ma szczególne znaczenie w kontekście zachowania rygoru naukowości w rozważaniach
(meta)leksykograficznych/ (meta)terminograficznych i implikuje stosowanie metod kontrastywnych
(zob. poniżej) wobec obiektów podobnych do siebie (=porównywalnych), przy czym mogą to być obiekty
rzeczywiste (istniejące dzieła leksykograficzne/ terminograficzne i/lub cechy/ parametry takich dzieł
i/lub dowolne inne dane (meta)leksykograficzne/(meta)terminograficzne (np. cechy użytkowników
słowników) oraz idealne (modele (meta)leksykograficzne/ (meta)terminograficzne i/lub ich cechy).
Jakość w (meta)leksykografii/ (meta)terminografii jest w tym ujęciu definiowana jako stopień realizacji
danego parametru/ cechy (meta)leksykograficznej/ (meta)terminograficznej względem parametru/
cechy odniesienia (np. modelu). Ponadto w rozważaniach podkreślam, że jakość jest kwantyfikowalna
(dotyczy to w tym samym stopniu parametrów tzw. jakościowych), jednak wymaga stosowania
odpowiednich skal pomiarowych w zależności od badanej cechy. Należy również podkreślić, że jakość
końcowego produktu będzie zależała od jakości poprzedzających jego powstanie decyzji/ działań (w tym
metaleksykograficznych/ metaterminograficznych, np. zastosowania wspomnianych już wyżej wyników
analizy terminograficznej lub nawet wniosków płynących z recenzji poszczególnych dzieł). Ważnym
wnioskiem jest również ten, że ewaluacja podejmowana w ramach badania jakości może być w pewnym
stopniu względna, przede wszystkim vis-à-vis optymalnych (a nie idealnych) zestawów parametrycznych.
Jednak brak tego typu analiz powoduje, że pojęcie jakości jest używane w znaczeniu nienaukowym i nie
może służyć jako miara porównawcza w naukowym znaczeniu tego wyrażenia. W przykładowym
badaniu jakości pewnego segmentu słowników terminologicznych, przedstawionym w artkule (A-6),
analizy przeprowadzane są ze względu na trzy obszary parametrów (potrzeby użytkowników, dane
wejściowe, struktura słownika), które są rozważane na tle dziesięciu założeń wypracowanych przez
metaterminografię.
Znaczenie studiów kontrastywnych w terminografii zostało wyrażone w artykule pt. Contrastive
Terminography (A-7). Osią rozważań jest stwierdzenie, że analizy kontrastywne są niezbędnym
elementem badań metaterminograficznych i praktycznej działalności terminograficznej (de facto jedynie
pojedyncze typy dzieł terminograficznych nie wymagają badań tego typu). W badaniach
metaterminograficznych studia kontrastywne dotyczą każdego obszaru badań. W badaniach potrzeb
odbiorców analizy kontrastywne umożliwiają określenie zasadniczych cech wspólnych i/lub
różnicujących (idiolektalnych) w heterogenicznych grupach użytkowników, natomiast w przypadku
badań historycznych są narzędziem tak diachronicznych, jak i synchronicznych studiów nad dziełami
terminograficznymi. Najpełniej badania kontrastywne ujawniają się w analizie terminograficznej,
ponieważ każde zestawienie (porównanie) przynajmniej dwóch dzieł terminograficznych wymaga
zastosowania metod kontrastywnych (minimum na poziomie deskrypcji i analizy danych
(meta)terminograficznych). W skali globalnej umożliwia to zestawienie dwóch i więcej systemów
terminograficznych (zob. Łukasik 2016, (B-2)), natomiast w skali pojedynczych dzieł jest krytyką
terminograficzną. Każde nowe dzieło terminograficzne w pewnym stopniu opiera się na już istniejących
dziełach, przede wszystkim w zakresie treści, struktury czy zastosowanej metodologii jego kompilacji.
Analiza istniejących dzieł terminograficznych może zatem dostarczyć istotnych danych (parametrów
sprawdzonych i wadliwych dzieł terminograficznych i/lub wskazówek metodologicznych), które można
wykorzystać do konstruowania coraz doskonalszych dzieł terminograficznych.
W przypadku konstruowania terminograficznego analizy kontrastywne są elementem analizy
terminologicznej, która jest niezbędnym etapem opracowania dzieła terminograficznego (o ile nie została
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przeprowadzona przed podjęciem właściwych prac słownikarskich). Chodzi przede wszystkim o
rekonstrukcję wiązek charakterystyk pojęcia reprezentowanego przez konkretny termin (etap
deskrypcji) oraz porównanie go z wiązkami charakterystyk innych pojęć w celu dyferencjacji terminów w
ramach jednego leksykonu terminologicznego lub wykazania podobieństw i różnic między terminami
należącymi do różnych systemów terminologicznych (np. prymarnego i wtórnego systemu
terminologicznego (zob. Lukszyn, Zmarzer 2006: 60 i n.)). Należy podkreślić, że analizy tego typu dotyczą
zarówno terminów kulturowo-zależnych, jak i kulturowo-niezależnych. W przypadku dzieł
jednojęzycznych metody kontrastywne na etapie analizy terminologicznej są stosowane w celu
porównania dwóch systemów terminologicznych w ramach jednego języka naturalnego (np. w przypadku
dwóch różnych systemów prawa), natomiast w przypadku konstruowania dzieł dwu- i wielojęzycznych
dotyczą zarówno porównań terminologicznych (pojęciowych) i lingwistycznych między-, jak i
wewnątrzjęzykowych. W tym kontekście istotny jest odpowiedni dobór narzędzi badawczych, w tym
przede wszystkim paralelnych i porównywalnych korpusów tekstów specjalistycznych. W przypadku
konstruowania kontrastywnych dzieł terminograficznych wymóg kontrastywnego podejścia do
konstruowania terminograficznego będzie przejawiał się na wszystkich etapach tworzenia dzieła, w tym
m.in. ekscerpcji odpowiednich danych (np. terminów czy definicji wykazujących potencjał kontrastywny),
analiz zebranych danych i ich przedstawienia na wszystkich poziomach strukturalnych dzieła
terminograficznego. Co istotne, każde niewadliwe dzieło terminograficzne może być źródłem danych dla
dalszych badań kontrastywnych.
Przedstawione powyżej rozważania, wyznaczające fundamentalną teoretyczną i
metodologiczną bazę metaterminografii, są na zasadzie sprzężenia zwrotnego związane z moimi
szczegółowymi badaniami metaterminograficznymi, w tym w zakresie poszczególnych typów dzieł
terminograficznych oraz w odniesieniu do dorobku polskiej terminografii sensu largo. Wspólnym
mianownikiem prac przedstawionych na kolejnych stronach jest ich spójność w zakresie przedmiotu oraz
celów badawczych, jak również stosowanych metod, wyznaczających zasadniczą oś diagnozy, anagnozy i
prognozy metaterminograficznej, zob. również artykuł pt. Towards a Methodological Framework of
Metaterminography (B-4).
W sposób szczególny wyróżnia się tu praca pt. Specialised Pedagogical Lexicography: A Work in
Progress (A-8), przede wszystkim z tego powodu, że każde poprawnie opracowane dzieło
terminograficzne spełnia przede wszystkim funkcję dydaktyczną. Wobec zawężających definicji
słowników dydaktycznych, ograniczających się do aspektu językowego, w artykule proponuję szerszą
definicję specjalistycznego słownika dydaktycznego. To, co wyróżnia dzieła terminograficzne na tle dzieł
leksykograficznych to m.in. fakt, że prymarna rola tych pierwszych polega na transferze wiedzy
specjalistycznej, a nie językowej.
W rozważaniach na temat odbiorców słowników dydaktycznych w pracy omawiam propozycje
wysuwane w tzw. ogólnej teorii leksykografii pedagogicznej (zob. Fuertes-Olivera 2009). Z całą
pewnością należy pamiętać, że użytkownicy sensu largo nie tworzą grupy homogenicznej, choć w
pewnych okolicznościach mogą tworzyć zbiory o wspólnych cechach (np. studenci odnośnych
kierunków). Z tej perspektywy niezbędne wydają się badania odbiorców, przede wszystkim pod kątem
ich poziomu językowego, wiedzy ogólnej, zdolności kognitywnych (tylko na pewnym poziomie możliwe
jest pojęcie złożonych konceptów np. naukowych) oraz ich umiejętności językowych, cech
psychologicznych, potrzeb (zawodowych) i in. Rozważania te prowadzą do propozycji budowy
progresywnego zestawu dzieł terminograficznych, które niejako ‘dorastałyby’ z użytkownikami. W planie
typologicznym, z względu na potrzeby odbiorców, wyróżniam (i) dydaktyczne dzieła terminograficzne
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dla pojedynczych użytkowników, (ii) dydaktyczne dzieła terminograficzne dla zdefiniowanej
(homogenicznej) grupy użytkowników, (iii) uniwersalne dydaktyczne dzieła terminograficzne. W dobie
cyfrowej projekt dzieła dydaktycznego mógłby przyjąć postać maksymalnie rozbudowanej bazy danych
terminograficznych, na podstawie której możliwe byłoby generowanie (wyświetlanie) konkretnych
zestawów danych terminograficznych dostosowanych do potrzeb konkretnych użytkowników.
W pracy omawiam również parametry istotne z perspektywy konstruowania dydaktycznych dzieł
terminograficznych. W przypadku parametru frekwencyjnego podkreślam, że częstość występowania
danego terminu/ wyrażenia nie może przesądzać o jego włączeniu do dzieła terminograficznego,
szczególnie o charakterze dydaktycznym (zob. rozważania nt. minimum leksykalnego, (A-10)). Wynika to
przede wszystkim z istotności parametru pojęciowego (konceptualnego) w konstruowaniu
terminograficznym. Wartość danego terminu wynika z jego jakości pojęciowej, a więc analiza
terminologiczna polegająca na rekonstrukcji jego horyzontalnych i wertykalnych charakterystyk w
odniesieniu do całego systemu pojęciowego oraz powiązań z innymi pojęciami, poprzedzająca prace
terminograficzne, ujawnia zbiory terminów, które powinny być włączane razem do siatki haseł danego
typu dzieła terminograficznego. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej analizie terminologicznej oraz
pracy terminograficznej, samo włączenie terminu do siatki haseł stanowi o jakości danej jednostki. Należy
przy tym pamiętać, że termin w pełni ujawnia swój potencjał konceptualny w konkretnym tekście
specjalistycznym, stąd należy brać również pod uwagę parametr syntagmatyczny. Jak podkreślają
niektórzy badacze (L’Homme 2003: 410, 2010: 141), za mało miejsca poświęca się w dziełach
terminograficznych zachowaniu terminów w tekście oraz opisowi jednostek leksykalnych innych niż
nominalne. Wymaga to badań kontekstowych oraz kolokacyjnych. Warto zauważyć, że dane
lingwistyczne mogą pomóc w rekonstrukcji znaczenia głębokiego (=cech pojęcia) danego terminu. Na
powyższe nakłada się z kolei parametr pragmatyczny, który bierze pod uwagę aktualność pojęcia, zasięg
geograficzny jego użycia, zakres użycia, normatywność i in. Stąd w dydaktycznym dziele
terminograficznym mogą pojawiać się jednostki ‘niestandardowe’ z punktu widzenia tradycyjnego
podejścia do terminografii, a więc synonimy czy jednostki żargonowe. W końcowej części artykułu
podano wykaz tych parametrów optymalnego dzieła terminograficznego, które posiadają potencjał
dydaktyczny.
Jak wspomniano w poprzedzającym artykule, niestandardowe jednostki słownictwa
specjalistycznego mogą mieć wymaganą wartość terminograficzną w konkretnych projektach
terminograficznych, w tym przede wszystkim dydaktycznych. Zagadnieniom niestandardowej leksyki
fachowej w dziełach terminograficznych poświęcona jest kolejna praca pt. Defining an entry unit in a
dictionary of non-standard professional vocabulary (A-9). W pracy za punkt wyjścia przyjmuję
pragmatyczny aspekt komunikacji specjalistycznej, który łączy parametry rzeczywistości pozajęzykowej
z parametrami językowej realizacji transferu wiedzy. Celem prakseologicznym w komunikacji
specjalistycznej jest maksymalizacja skuteczności tego transferu w konkretnej sytuacji komunikacyjnej.
Oprócz formalnych, mamy również do czynienia z nieformalnymi rodzajami komunikacji specjalistycznej,
w której, obok leksyki ogólno przyjętej, występują również nieformalne/ niestandardowe jednostki
leksyki fachowej (żargonizmy, slang zawodowy). W tradycyjnym ujęciu, są one zazwyczaj wyłączane z
siatki haseł dzieł terminograficznych. Tymczasem w artykule podkreślam fakt, że niestandardowe
jednostki leksyki fachowej w konkretnych aktach komunikacji mogą na równi z terminami spełniać
wymogi konceptualne i pragmatyczne. Podejście tego typu jest szczególnie uprawnione w kontekście
współczesnego socjolingwistyczego podejścia do terminologii, w tym do pojęcia normy terminologicznej
(Temmerman 2000). Ponadto dzieła terminograficzne rejestrujące nieformalne jednostki leksyki
specjalistycznej mogą okazać się niezwykle przydatne w polskim szkolnictwie zawodowym, szczególnie
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w świetle ponownego zwrotu ku szkolnictwu zawodowemu w ostatnich latach w Polsce. Terminograf
napotyka jednak problemy teoretyczne i metodologiczne, które utrudniają pracę nad konkretnym
dziełem terminograficznym, w tym brak uporządkowania w terminologii socjolingwistycznej, brak opisu
nieformalnej warstwy leksyki fachowej (zob. Suchodolska 2014) czy metod identyfikacji jednostek tego
typu w korpusie tekstów.
Stąd w pracy proponuję zarówno definicję niestandardowej jednostki leksyki fachowej, jak
również zasady identyfikacji tego typu jednostek przy pomocy narzędzi lingwistyki korpusowej oraz
wyprowadzam cechy tej warstwy leksyki specjalistycznej.

Dwie kolejne prace ilustrują, w jaki sposób rozważania metaterminograficzne mogą przyczynić się
do skuteczniejszego konstruowania termograficznego. W artykułach pt. Lexical Minimum (Re)Defined
(A-10) oraz New Pathways to Terminological Minimum (A-11) przedstawiam względnie pełny proces
badań metaterminograficznych, od analizy pojęć, przez zestawienie istniejącej praktyki konstruowania
omawianych typów dzieł z proponowanymi modelami teoretycznymi, po propozycję rozwiązań
metodologicznych i praktycznych, czyli optymalnych parametrów terminograficznych. Rozważania
zawarte w obu pracach wynikają z obserwacji, że pojęcia tak minimum leksykalnego, jak i minimum
terminologicznego są słabo zdefiniowane w literaturze, a ich odnośne terminy są używane w wąskim
znaczeniu specyficznych wykazów słownictwa. Brakowało również podstaw metodologicznych
konstrukcji tego typu dzieł.
Pierwszą pracę otwierają ogólne rozważania nt. terminologii odnoszącej się do pojęcia minimum
leksykalnego oraz minimum terminologicznego. Podkreślam, że terminy odnoszące się do wskazanych
pojęć mogą mieć różny kształt w różnych językach (np. w j. angielskim core vocabulary/ core terminology
lub basic vocabulary/ basic terminology) – myśl ta jest również rozwijana na pierwszych kartach drugiego
artykułu. Zwracam również uwagę na to, że odnośne terminy są stosowane niekonsekwentnie i wskazuję
na możliwe różnice kontekstowe. Co istotne, z perspektywy przedstawionych w niniejszym autoreferacie
rozważań, pojęcia minimum leksykalnego/ minimum terminologicznego nie powinny być mylone z
pojęciem słownika frekwencyjnego, gdyż ten ostatni odnosi się wyłącznie do specyficznego rodzaju
słownika, w którym nadrzędną metodą ekscerpcji/ porządkowania słownictwa jest metoda
frekwencyjna. Co ciekawe, w literaturze przedmiotu używa się również terminu słownik minimum jako
synonimu terminu minimum leksykalne/ minimum terminologiczne. Jednak synonimia tego typu może
być myląca, ponieważ słownik minimum jest często niepoprawnie używany jako synonim terminu
słownik frekwencyjny. Z ontologicznego punktu widzenia należy podkreślić, że słownik minimum jest
nośnikiem minimum leksykalnego/ minimum terminologicznego (jest niejako ich leksykograficzną
nadbudową).
Dalej w pracy wykazuję, że zgodnie z ontologicznym statusem pojęcia minimum leksykalnego jest
ono przede wszystkim pewną kompetencją leksykalną konkretnego mówcy-słuchacza, a więc przede
wszystkim jego inherentną właściwością językową. Na tej podstawie można wyznaczyć pewien względny
poziom osiągniętej kompetencji, czego dokonuje się jedynie pośrednio, za pośrednictwem eksponentów
języka mówców, tj. tekstów. Z tej perspektywy można również mówić o minimum leksykalnym jako
pewnym narzędziu oceny wspomnianej kompetencji, które jako rzeczywista realizacja może przybrać
kształt narzędzia ewaluacyjnego. Zarówno minimum leksykalne, jak i minimum terminologiczne to w
końcu również pewne rodzaje dzieł leksykograficznych/ terminograficznych będących pewnymi
źródłami danych leksykograficznych/ terminograficznych odpowiadające pewnemu poziomowi
kompetencji leksykalnej/ terminologicznej, a w przypadku minimum terminologicznego również wiedzy
specjalistycznej.
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Ponieważ jako pewne produkty oba rodzaje minimów są dziełami leksykograficznymi/
terminograficznymi, podlegają zatem określonej procedurze konstruowania leksykograficznego/
terminograficznego. Wynika z tego, że niezbędne jest dokładne zaprojektowanie dzieła, jak i procesu jego
tworzenia. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj badania potrzeb odbiorców, jak również metody
ekscerpcji wymaganych danych z korpusów tekstów. W obu pracach podjąłem próbę wykazania
zmiennych, jakie należy rozważyć w związku z budową dzieła dostosowanego do potrzeb użytkownika
końcowego. W przypadku minimum terminologicznego kwestia potrzeb odbiorców jawi się jako bardziej
złożona z powodu dodatkowego zestawu zmiennych związanych z wiedzą specjalistyczną oraz
komunikacją fachową, w tym zachodzącą w układzie dydaktycznym.
W pracy stanowczo podkreślam, że dobór źródeł oraz metod ekscerpcji materiału leksykalnego
będzie miał zasadniczy wpływ na jakość końcowego produktu. W tym świetle nieuprawnione są
propozycje niektórych autorów minimów leksykalnych/ terminologicznych, dopuszczające, albo wręcz
zalecające wykorzystanie wyłącznie źródeł wtórnych (podręczników, słowników, istniejących minimów i
in.). Ponadto korpus jako całość musi posiadać wymaganą wartość terminograficzną. Z kolei
zastosowanie metod frekwencyjnych należy uznać jako jedną z komplementarnych metod w procesie
ekscerpcji jednostek tworzących listę haseł minimum, mimo dość zaawansowanych (i coraz
skuteczniejszych) narzędzi statystycznych służących automatycznej lub półautomatycznej ekscerpcji
materiału leksykalnego.
Należy podkreślić dodatkowo złożoność decyzji/procesów konstrukcyjnych prowadzących do
powstania minimum terminologicznego. Chodzi tu m.in. o trudność w zdefiniowaniu operacyjnej
jednostki leksykalnej, w tym specyficzny charakter terminu jako znaku pojęcia oraz o odmienne
metodologie w zależności od typu konstruowanego minimum terminologicznego – preskryptywnego lub
deskryptywnego. Co dziwne, autorzy minimów terminologicznych, w rozważaniach na temat własnych
dzieł, zazwyczaj nie podejmują aspektu pojęciowego (=wiedzy specjalistycznej) jako definiującej cechy
tak produktu, jak i procesu tworzenia minimum terminologicznego.
Należy wyraźnie odróżnić minima leksykalne/ minima terminologiczne jako pewne konstrukty
idealne (modele) od ich rzeczywistych realizacji, tj. konkretnych dzieł leksykograficznych/
terminograficznych. Te ostatnie mogą względem swoich modeli wykazywać tylko pewien stopień
podobieństwa (zastosowanie tu ma teoria prototypów).
Jedną z najważniejszych cech minimum jako pewnego produktu jest jego prostota. Jednak w
rzeczywistości minima nie muszą przybierać formy przypominającej glosariuszy/ słowników albo być
innym rodzajem niezależnego dzieła. Mogą to być mniej lub bardziej złożone bazy danych, będące albo
źródłem dla innych dzieł leksykograficznych/ terminograficznych, albo wchodzące w skład innych
programów lingwistycznych (lingware). W tym ostatnim przypadku minimum leksykalne/
terminologiczne będzie jedynie jedną z wielu warstw danych wyświetlanych użytkownikowi w zależności
od jego potrzeb. Co istotne, nie da się określić liczbowo objętości takiego minimum – dużo ważniejsza jest,
przynajmniej w przypadku minimum terminologicznego, pojęciowa spójność reprezentowana przez
terminy zawarte w dziele oraz aktualność całego dzieła. Poprawnie skonstruowane minimum
terminologiczne może być narzędziem utrzymania integralności systemu pojęciowego dziedziny, którą
reprezentuje.
Praca pt. Polish marine dictionaries. A metalexicographic perspective (A-12) przedstawia sposób
wykorzystania badań metaterminograficznych w analizie jednego segmentu dziedzinowego dzieł
terminograficznych. Celem analiz jest rekonstrukcja rozwoju polskiej terminografii morskiej oraz
wskazanie potencjalnych kierunków jej rozwoju. W pracy przedstawiłem badania okołoterminograficzne,
przede wszystkim w zakresie historii polskiego języka morskiego, dzięki którym możliwa była
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rekonstrukcja polskiego słownikarstwa morskiego. Na dalszych kartach przedstawiłem metodę (analiza
terminograficzna) oraz wyniki ogólnej i szczegółowej analizy terminograficznej ponad 120 słowników z
terminologią morską. Badania bibliograficzne, kwantytatywne i kwalitatywne umożliwiły analizy
dotyczące liczby, typów i zakresów dziedzinowych słowników morskich wydanych w Polsce. Ponadto
ujawniłem najczęstsze typy makro- i mikrostruktur badanych słowników. W planie prognostycznym
wykazałem potrzebę uzupełnienia luk dziedzinowych i typologicznych oraz zaproponowałem stworzenie
elektronicznego słownika morskiego. Cytowana praca, przedstawiająca kolejne etapy moich badań nad
słownikarstwem morskim, może służyć za dobry przykład utylitarnego charakteru metaterminografii (w
podobnym tonie: Łukasik 2015 (B-8), Łukasik 2016 (B-2)).
Artykuł pt. Polska szkoła terminograficzna (A-13) jest pierwszą w kraju próbą opracowania i
globalnego podsumowania osiągnięć polskiej terminografii i metaterminografii. W pracy podjąłem próbę
skrótowego i syntetycznego ujęcia historii polskiej praktyki terminograficznej w podziale na 5
wyróżnionych okresów jej rozwoju. Z kolei w części poświęconej dorobkowi polskiej myśli
metaterminograficznej, ukazałem główne kierunki podejmowanych w Polsce badań, w tym m.in. w
zakresie: teorii i metodologii (ogólne zasady pracy terminograficznej, typologia słowników
terminologicznych, reprezentacja wiedzy specjalistycznej w słowniku terminologicznym, uniwersalne
modele słowników terminologicznych, parametry i metodologie budowy konkretnych typów słowników
terminologicznych), systematycznych badań istniejących dzieł terminograficznych (bibliografie
słowników specjalistycznych, analiza terminograficzna), krytyki słowników terminologicznych oraz
badań użytkowania i użytkowników słowników. W pracy rozważam również podwaliny instytucjonalne
naukowego podejścia do terminografii.
Na podstawie szerokiej analizy polskiego dorobku (meta)terminograficznego w artykule sugeruję,
że mimo braków teoretycznych, metodologicznych oraz luk w praktyce terminograficznej, można mówić
o ukształtowaniu się Polsce charakterystycznego lokalnego podejścia do zagadnień omawianej dziedziny,
które można nazwać polską szkołą terminograficzną. Na tle badań europejskich na wyróżnienie zasługują
polskie badania metaterminograficzne w zakresie analizy istniejących dzieł terminograficznych (np.
Łukasik 2007, (B-3); Leksykografia.pl, zob. (B-38). Jednak jak najszybciej należy podjąć badania potrzeb
odbiorców oraz skupić się na opracowaniu teorii i metodologii dla elektronicznych dzieł
terminograficznych, w tym dzieł nowego typu.

Podsumowanie
W omawianym cyklu wykazałem, że metaterminografia dostarcza niezbędnych podstaw teoretycznych i
metodologicznych dla działalności praktycznej tworzenia dzieł terminograficznych. Przede wszystkim
podjąłem niezbędne rozważania mające na celu potwierdzenie statusu metaterminografii jako
działalności naukowej, w tym w zakresie zdefiniowania własnych obszarów badawczych, określenia
przedmiotu badań i celów badawczych, zdefiniowania niektórych kluczowych pojęć oraz wyznaczenia
metodologii i konkretnych metod/ technik badawczych. Warto tu podkreślić, że metaterminografia jako
nauka ma potencjał rozwijania swoich własnych metodologii oraz doskonalenia warsztatu narzędzi
badawczych.
Podstawą wypracowanych wniosków, obok przeglądu literatury przedmiotu, były analizy
terminograficzne ponad 2000 dzieł terminograficznych, przeprowadzone przeze mnie w latach 2006-
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2018, oraz inne badania metaterminograficzne, w tym w zakresie historii polskiej praktyki
terminograficznej (w ujęciu ogólnym oraz w ramach poszczególnych dziedzin czy języków) oraz
cząstkowych badań użytkowników. Prowadzone przeze mnie badania metaterminograficzne tak w ujęciu
globalnym, jak i szczegółowym dostarczyły ponadto danych/ parametrów aplikatywnych
(prognostycznych), które można przekuć na skuteczne dzieła terminograficzne.
W świetle nadrzędnych zasad terminograficznych należy stwierdzić, że działalność
(meta)terminograficzna jest co do zasady antropocentryczna, ponieważ dzieło terminograficzne,
niezależnie od jego postaci czy struktury, jest produktem dla konkretnego użytkownika, przy czym
parametrem komplementarnym w tym przypadku jest wartość konceptualna dzieła terminograficznego.
Z punktu widzenia oceny dzieł terminograficznych, niezmiennym punktem odniesienia jest jakość.
Ocena dorobku polskiej myśli metaterminograficznej oraz praktyki terminograficznej pozwala na
stwierdzenie istnienia specyficznego, lokalnego podejścia do terminografii, które można nazwać polską
szkołą terminograficzną. Należy jednak podkreślić, że nie osiągnęła ona jeszcze optymalnego poziomu,
przede wszystkim z powodu niedostatecznych badań na wielu polach metaterminografii oraz licznych luk
typologicznych i dziedzinowych w praktyce terminograficznej. Okazuje się jednak, że przynajmniej w
części obszarów, problemy mają naturę bardziej uniwersalną (globalną). Jak się zdaje, wyniki moich
dociekań przynajmniej częściowo przyczyniają się do zmniejszenia tych niedostatków. Z całą pewnością
niezbędne są dalsze badania w omawianej dyscyplinie, przede wszystkim z powodu obserwowanych
dynamicznych zmian kierunku rozwoju praktyki leksykografii i terminografii w skali ogólnoświatowej. Za
tymi zmianami musi podążać (a być może wyprzedzać) teoria i metodologia, aby zapewnić solidne
podwaliny dla działalności praktycznej.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych).
5.1. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych
Badania metaterminograficzne6
Znakomita większość moich badań poświęcona była kwestiom metaterminograficznym. Jedne z
pierwszych rozważań w tym zakresie były pokłosiem teoretycznego namysłu nad wynikami badań
uzyskanymi w pracy magisterskiej i dotyczyły relacji między parametrami tekstów specjalistycznych a
typem konstruowanego dzieła terminograficznego. Wyniki tych rozważań przedstawiłem w artykule pt.
Teksty terminonośne – filtry terminograficzne – stopień dokładności tezaurusa, 2005, zob. (B-16).
Kolejnym etapem było podjęcie systematycznych analiz dzieł terminograficznych. Badania te podjęte
zostały jeszcze w 2005 roku i zaowocowały pierwszymi wynikami dotyczącymi dorobku polskoangielskiej terminografii, przedstawionymi podczas zebrania naukowego Pracowni Dyskursów
Zawodowych Katedry Języków Specjalistycznych UW w maju 2006 r. w referacie pt. Współczesna
terminografia na przykładzie słowników angielsko-polskich i polsko-angielskich, zob. (H-31). Celem
szczegółowym referatu było przedstawienie wyników analizy dziedzinowej słowników specjalistycznych
w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i potrzebami tak tłumaczy, jak i fachowców
emigrujących zarobkowo do krajów anglojęzycznych. Wnioskiem cząstkowym badań było stwierdzenie
luk typologicznych i dziedzinowych, jak również brak aktualności słowników. W kolejnych latach
6

Nie omawiam tu szczegółowo prac ujętych w cyklu zgłoszonym jako osiągnięcie naukowe.
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podjąłem badania obejmujące szerszy zakres temporalny. Etap bibliograficzny oraz wstępna analiza
terminograficzna pozwoliły na podsumowania kwantytatywne, które zostały opublikowane w artykule
pt. Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki terminologiczne (1990-2005) – analiza kwantytatywna,
2007, zob. (B-14). W tej pracy po raz pierwszy zidentyfikowałem istnienie boomu terminograficznego, a
więc znacznego ilościowego przyrostu dzieł terminograficznych po 1990 roku, potwierdziłem
niekompletność zasobów Biblioteki Narodowej w zakresie badanych dzieł, a także wykazałem kierunek
transferu wiedzy specjalistycznej (angielski→polski) oraz wskazałem największe luki dziedzinowe w
dorobku polskiej terminografii (słowniki nauk prawnych i prawniczych).
Dalsze badania polegały na ponownym poszerzeniu zakresu temporalnego oraz dokonaniu
szczegółowej analizy 577 słowników (łącznie w wykazie znajdowało się 610 dzieł terminograficznych z
angielskim i polskim). Szczegółowa analiza terminograficzna polegała na badaniu każdego dzieła pod
kątem wybranych parametrów mega-, makro-, medio- i mikrostruktury. Wyniki zostały opublikowane w
monografii pt. Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006). Analiza
terminograficzna, 2007, zob. (B-3). W publikacji tej sformułowałem i zdefiniowałem pojęcie analizy
terminograficznej jako metody badań istniejących dzieł terminograficznych, która poza postulatami
wypracowanymi na podstawie teoretycznej i deskryptywnej bazy terminografii, bierze również pod
uwagę potrzeby odbiorców, możliwości wydawców i wymogi rynku, a której celem jest wypracowanie
parametrów optymalnego słownika terminologicznego. Analiza terminograficzna znajduje się więc
niejako na przecięciu badań deskryptywnych i parametrycznych metaterminografii. W pracy
przedstawiłem również wewnętrzny podział analizy terminograficznej oraz elementy makro- i
mikrostruktury, które mogą podlegać badaniu w ramach podjętej procedury badawczej. Szczegółowe
wyniki kwantytatywne, jak również kwalitatywne pozwoliły na liczne podsumowania statystyczne (np. w
zakresie całkowitej, rocznej i średniej liczby słowników w badanym okresie, liczby słowników w
poszczególnych makrodziedzinach czy liczby słowników w zależności od kierunkowości słownika).
Istotnym wynikiem są wyliczenia sprawdzonych i wadliwych rozwiązań terminograficznych oraz
indeksy, w tym szczegółowy indeks dziedzinowy, indeks ze względu na typ słownika czy wykaz serii
wydawniczych. Dane terminograficzne ujęte w monografii są obecnie dostępne przez platformę
Leksykografia.pl, zob. (B-38).
Badania analizy terminograficznej były nadal pogłębiane w latach 2008-2010. Jej wyniki zostały
przedstawione w rozprawie doktorskiej pt. Teksty specjalistyczne a konstruowanie terminograficzne
(Warszawa, 2010). Istotnym momentem w cytowanej pracy było metodologiczne doprecyzowanie badań
analizy terminograficznej i jej podział na ogólną i szczegółową, pełną i cząstkową. Przedstawione tam
również zostały nowe i pogłębione analizy słowników specjalistycznych z angielskim i polskim.
Jednym z ważniejszych jakościowo momentów przed doktoratem było poszerzenie warsztatu
teoretycznego w tematyce metaterminografii podczas stażowego wyjazdu naukowego na Uniwersytet w
Hamburgu w 2008 r., zob. (R-14). Pokłosiem wyjazdu były m.in. rozważania metaterminograficzne
dotyczące modeli terminograficznych, zaprezentowanych w pracy pt. Idealny – optymalny – maksymalny
słownik terminologiczny, 2009, zob. (B-11).
Lata 2011-2013 wyznaczają nowy etap w moich w badaniach metaterminograficznych. W tym
okresie znacznie poszerzyłem zakres temporalny badań analizy terminograficznej, obejmując badaniami
dzieła terminograficzne z angielskim i polskim za lata 1945-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie w
ramach procedury konkursowej na wydziałowe granty dla młodych doktorów (2011-2012 „Analiza
terminograficzna słowników specjalistycznych z terminologią angielską i polską za lata 1945-2010”, zob.
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(F-5)) i zaowocował m.in. opracowaniem bibliograficznym słowników za lata 2007-2013, pt. Najnowsze
słowniki specjalistyczne z terminologią angielską i polską. Przegląd bibliograficzny w ramach analizy
terminograficznej za lata 2007-2013 (2014), zob. (B-9) oraz pracą analityczną pt. Słownikarstwo
specjalistyczne w Polsce po 1945 roku (wybrane aspekty analizy terminograficznej słowników
terminologicznych angielsko-polskich i polsko-angielskich (2013), zob. (B-10). Co istotne, w obu
publikacjach niezwykle ważnym elementem jest wymiar kwantytatywny badań, ponieważ pozwala na
ocenę dynamiki rozwoju terminografii; w pierwszej publikacji ukazuję niezwykle dużą (utrzymującą się)
aktywność na rynku dzieł terminograficznych, przy jednoczesnym zaskakująco niewielkim udziale
słowników elektronicznych, a w drugiej pracy w pełni ujawniam boom terminograficzny, szczególnie
widoczny na tle lat poprzedzających. Badania kwantytatywne pozwalają również na dostrzeżenie
destrukcyjnego wpływu II wojny światowej na rozwój polskiej terminografii tuż po wojnie oraz na
wstępne scharakteryzowanie okresu 1945-1989. Badania jakościowe pozwoliły z kolei na
doprecyzowanie natury zarejestrowanego boomu terminograficznego, wyciągnięcie pierwszych
wniosków wynikających z porównania dwóch okresów polskiej terminografii, tj. 1945-1989 oraz 19902010 oraz potwierdzenie parametrów słownika-prototypu7 w obu badanych okresach (jest nim
branżowy glosariusz angielsko-polski o objętości od 1000 do 10000 haseł).
Ważnym etapem wynikającym bezpośrednio z analiz istniejących dzieł terminograficznych, ale
również pośrednio z rekonstrukcji głównych cech polskiej terminografii, była próba określenia natury
przedmiotu badań terminografii, a więc dzieła terminograficznego jako narzędzia kognitywnego i
lingwistycznego. Rozważania na ten temat zostały po raz pierwszy zaprezentowane na konferencji
międzynarodowej w Wilnie w 2012, zob. (H-28), a następnie opublikowane w wymienionej już powyżej
pracy (A-2).
Kolejny projekt związany z badaniami metaterminograficznymi pt. “Terminografia XXI wieku –
zestaw parametryczny współczesnych słowników terminologicznych”, 2012-2013, zob. (F-4), również
uzyskał dofinansowanie w ramach procedury konkursowej na wydziałowe granty dla młodych doktorów.
W ramach projektu opracowałem wytyczne dot. oceny dzieł terminograficznych, w tym słowników
elektronicznych i dzieł konkretnych dziedzin, a także wyróżniki spójnościowe dzieł terminograficznych.
Wyniki badań zostały przedstawione na kolejnej konferencji międzynarodowej w Wilnie (referat pt.
Bilingual technical dictionary as an aid in specialised translation. Expectations and continuing
disillusionment – a case of English-Polish and Polish-English terminological dictionaries, 2013, zob. (H25)), na konferencjach krajowych (referaty pt. Spójność w słowniku terminologicznym, Warszawa, 2013,
zob. (H-24) oraz pt. Struktura dwu- i wielojęzycznych słowników terminologicznych wydanych w Polsce po
1945 roku (na przykładzie słowników z angielskim i polskim), zob. (H-21)) oraz w wykładzie gościnnym
podczas stażu na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, zob. (R-12) pt. Specialised lexicography in
Poland since 1945, na zaproszenie prof. Janet DeCessaris, zob. (H-8). Pokłosiem obu konferencji
krajowych były artykuły pod odpowiadającymi im tytułami referatów, zob. (A-3) oraz (B-1). Na
zaproszenie Instytutu Filologii Angielskiej i Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją
Międzykulturowa Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiłem wykład gościnny podczas 8. Studenckich
Warsztatów Tłumaczeniowych, Kraków, 2013, pt. Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki
specjalistyczne w warsztacie tłumacza, zob. (I-7).

W ówczesnym rozumieniu, słownik-prototyp to dzieło terminograficzne-konstrukcja badawcza o parametrach
statystycznie najczęściej występujących na rynku.
7
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Od 2013 roku do dziś badania metaterminograficzne prowadzone są w ramach statutowego
zadania badawczego pt. „Nowożytne języki obce (rosyjski, angielski, niemiecki): Konfrontatywne,
funkcjonalne i pragmatyczne aspekty badań w zakresie gramatyki, leksykologii, semantyki i
słowotwórstwa. Dyskurs językowy”, (BS 2.1.14-2.1.18), zob. (F-3). W latach 2013-2018 prowadziłem
badania metaterminograficzne w zakresie teoretycznych i metodologicznych podstaw metaterminografii,
systemów terminograficznych, analizy terminograficznej oraz badań potrzeb odbiorców. Opracowałem i
omówiłem istotne elementy teoretyczne i metodologiczne (meta)terminografii, w tym m.in. omawiane już
w autoreferacie nadrzędne zasady porządkowania terminograficznego, zob. artykuł (A-4), pojęcie jakości
w terminografii, w tym w ujęciu teoretycznym (poświęcony temu był w szczególności referat pt. The
Notion of Quality in Polish Terminography, Warszawa, 2018, zob. (H-10)) oraz teoretycznometodologicznym (referat podczas konferencji międzynarodowej pt. Quality of Multilingual Specialised
Lexicography in Poland, Warszawa, 2014, zob. (H-20) oraz artykuł pod tym samym tytułem, zob. (A-6)).
Jak już wspomniałem powyżej, przedstawione rozważania są jednymi z pierwszych, które podejmują
temat jakości w (meta)terminografii. Ponieważ zagadnienia jakości wymagają podjęcia badań
kontrastywnych, naturalną konsekwencją było rozważanie roli studiów kontrastywnych w
(meta)terminografii. Poświęcone temu zagadnieniu zostało wystąpienie na konferencji międzynarodowej
(referat pt. Contrastive Terminography, Katowice, 2015, zob. (H-19) oraz artykuł (A-7)). W wyniku
analizy dużej liczby dzieł terminograficznych opracowałem szczegółowe wytyczne metodologiczne
analizy terminograficznej, które zostały przedstawione podczas wykładu gościnnego w Instytucie
Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, na zaproszenie prof. Doroty Urbanek, 2014, zob. (H-7).
Zostałem również zaproszony na warsztaty translatorskie Boyowisko 2014 (Uniwersytet Gdański), gdzie
przeprowadziłem wykład i warsztaty pt. Współczesne słownikarstwo specjalistyczne, zob. (I-6).
Wygłosiłem również wykład gościnny (oraz przeprowadziłem warsztaty) pt. Specialised (=LSP)
Dictionaries in the Translation Process, na Uniwersytecie Hacettepe w Ankarze (na zaproszenie Assist.
Prof. Dr. Evrena Alpaslana), zob. (H-5).
W ramach projektu prowadziłem również ukierunkowane badania metaterminograficzne, które
pozwoliły mi na wyprowadzenie wniosków uogólniających, istotnych z perspektywy metaterminografii.
Ponieważ każde dzieło leksykograficzne/ terminograficzne można uznać za narzędzie dydaktyczne,
niezwykle istotne są badania w zakresie dydaktycznych dzieł terminograficznych. Wyniki prowadzonych
przeze mnie badań zostały zaprezentowane na konferencji międzynarodowej w referacie pt. Specialised
learner’s dictionaries – a work-in-progres, Słupsk, 2015, zob. (H-18) oraz w artykule pt. Specialised
Pedagogical Lexicography: A Work in Progress, zob. powyżej (A-8). Jednym z wniosków płynących z badań
nad dydaktycznym aspektem dzieł terminograficznych jest konstatacja, że nieformalna leksyka fachowa
(profesjonalizmy, slang zawodowy) może być włączana do siatki haseł pewnych typów dzieł
dydaktycznych na równych prawach, co terminy. Dalsze badania nad statusem nieformalnej leksyki
fachowej zaowocowały sformułowaniem definicji, ogólnej charakterystyki i metod włączania tej warstwy
leksyki do dzieł terminograficznych, zob. (A-9).
W szczegółowych badaniach analizy terminograficznej w omawianym okresie rozważałem:
(a) polską leksykografię morską od początku jej istnienia, w tym w szczególności w świetle
współczesnych potrzeb odbiorców i wymogu podjęcia interwencji terminograficznej (wystąpienie na
konferencji międzynarodowej z referatem pt. Leksyka morska w słownikach terminologicznych.
Rozważania metaleksykograficzne, Szczecin, 2017, zob. (H-14), oraz artykuł, zob. (A-12)),
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(b) słowniki z terminologią astronomiczną (wystąpienie na konferencji krajowej z referatem pt.
Na krawędzi Wszechświata. Analiza terminograficzna współczesnych słowników z terminologią
astronomiczną, Warszawa, 2013, zob. (H-23), oraz artykuł pt. Na krawędzi Wszechświata. Analiza
terminograficzna słowników z terminologią astronomiczną, zob. (B-8)). Warto w tym miejscu dodać, że
zacytowane prace obrazują pełny proces analizy terminograficznej, od deskrypcji, przez analizę potrzeb
odbiorców, po zestawy parametryczne niezbędnych typów dzieł terminograficznych,
(c) słowniki elektroniczne, w tym przede wszystkim słowniki wydane na cyfrowych nośnikach
danych (wystąpienie na konferencji międzynarodowej z referatem pt. Electronic Specialised Dictionaries
in Poland: Desiderata and Reality, Warszawa, 2016, zob. (H-15)). Na szczególną uwagę zasługuje fakt
przeprowadzenia (i zaprezentowania w referacie) badań potrzeb polskich odbiorców słowników
elektronicznych, w tym przede wszystkim tłumaczy tekstów specjalistycznych8. Analogiczne badania
przeprowadziłem wśród tłumaczy włoskich podczas pobytu w charakterze profesora wizytującego na
Uniwersytecie Turyńskim (2018),
(d) pojęcia minimum leksykalnego i minimum terminologicznego, szczególnie w świetle
nieuporządkowania pojęciowego oraz metodologicznego w przypadku obu typów dzieł, zob. wystąpienie
na konferencji krajowej z referatem pt. Minimum terminologiczne: nowe spojrzenie, Warszawa, 2016, zob.
(H-17), oraz dwa artykuły związane tematycznie i omówione w sekcji A niniejszego autoreferatu, zob. (A10) oraz (A-11)).
Z perspektywy potrzeby wypełnienia luki badawczej w zakresie nakreślenia historii polskiej
(meta)terminografii, podjąłem kolejne badania w celu uzupełnienia danych za brakujące okresy. Analizy
obejmowały:
(a) okres II wojny światowej (wystąpienie na konferencji międzynarodowej z referatem pt. Polish
Specialised Lexicography during WWII, Pobierowo, 2016, zob. (H-16), oraz artykuł pod tym samym
tytułem, zob. (B-7),
(b) okres międzywojenny (wystąpienie na konferencji krajowej z referatem pt. Polska
leksykografia specjalistyczna w II RP, Kraków, 2018, zob. (H-9) (artykuł pokonferencyjny planowany w
2019 r.),
(c) próba podsumowania dorobku polskiej (meta)terminografii, zob. (A-13).
W latach 2015-2016 w kontekście zacieśniającej się współpracy między Polską a Ukrainą,
podjąłem również próbę podsumowania osiągnięć polskiej terminografii z polskim i ukraińskim. Na tej
kanwie podjąłem również współpracę z prof. Wasylem Białykiem z Czerniowieckiego Uniwersytetu
Państwowego. Efektem współpracy był mój referat plenarny wygłoszony na konferencji
międzynarodowej pt. Perspectives of Polish-Ukrainian Terminography, Czerniowce, 2016, zob. (H-2),
oraz opublikowany referat pokonferencyjny pod tym samym tytułem, zob. (B-6). W pracy tej
porównałem polskie i ukraińskie osiągnięcia (meta)terminograficzne i zdefiniowałem pola wspólnych
badań w zakresie omawianej dziedziny. Pogłębione studia w powyższym zakresie stały się zasadniczą
osią rozważań w artykule pt. A Short History of Polish-Ukrainian Terminography, 2016, zob. (B-2).

8

Zob. badania użytkowników: http://leksykografia.pl/aktualnosci/badania (data dostępu: 30.12.2018).
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Od 1 października 2014 r. badania metaterminograficzne prowadzę w ramach Laboratorium
Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej, powołanego z mojej inicjatywy przy Wydziale
Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku (Zarządzenie Rektora AP R.0210.75.14 z dn.
30 września 2013 r.). W Labratorium pełnę funkcję kierownika.
W ramach prac Laboratorium w 2015 r. przeprowadziliśmy dygitalizację danych analizy
terminograficznej zebranych przeze mnie od 2005 r. Po odpowiednim przygotowaniu bazy danych,
została ona włączona do nowo powstałego portalu leksykograficznego Leksykografia.pl, zob. (B-38). Od
tego czasu baza jest systematycznie uzupełniana i została dwukrotnie unowocześniona na poziomie
programistycznym. Portal jest ogólnodostępnym źródłem danych dla innych badań
metaleksykograficznych oraz platformą popularyzacji działalności leksykograficznej i terminograficznej,
w tym prezentacji bieżących wyników badań członków Laboratorium.
W maju 2016 r. polska delegacja Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu
Slawistów wystosowała na moje ręce jako kierownika Laboratorium zaproszenie do współpracy. Prośba
dotyczyła opracowania bazy danych bibliograficznych polskich dzieł terminograficznych. Dane miały stać
się częścią większej międzynarodowej bazy osiągnięć terminoznawstwa słowiańskiego. Projekt pt. Polska
praktyka terminograficzna9 był realizowany w latach 2016-2018 przez czteroosobowy zespół
Laboratorium (w tym dwoje studentów studiów II stopnia). W ramach projektu powstała baza danych
(przekazana przewodniczącej Komisji Terminologicznej MKS, prof. Wiktorii Iwaszczenko) oraz dwie
edycje Bibliografii słowników specjalistycznych (1990-2017), zob. (B-37). Członkowie Laboratorium
wystąpili na konferencji międzynarodowej MKS z referatem pt. Polska praktyka terminograficzna.
Tradycyjne słowniki specjalistyczne (1980-2016), Warszawa, zob. (H-13) oraz opublikowali artykuł pt.
Polska praktyka terminograficzna. Badania bibliograficzne (B-5).
W 2013 roku wykonałem na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opinię
leksykograficzną (poszerzoną naukową recenzję) Słownika terminów używanych przy standaryzacji nazw
geograficznych“ [I. Krauze-Tomczyk, J. Ostrowski (red.), J. Kondracki (tłum.), Warszawa, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, 1998, 87 s., zob. (B-21)]. Opinia została wykonana w celu oceny poprawności
struktury leksykograficznej tytułowego Słownika. Praca została następnie poszerzona i pod nowym
tytułem (Szczegółowa analiza terminograficzna “Słownika terminów używanych przy standaryzacji nazw
geograficznych”) została opublikowana na stronach internetowych Komisji Standaryzacji Nazw
Geograficznych przy GUGiK. Publikacja została również przetłumaczona na język angielski i
przygotowana jako dokument roboczy (pt. Detailed Terminographic Analysis of “Glossary of Terminology
Used in the Standardization of Geographical Names, zob. (B-19)) na 28. Sesję Grupy Ekspertów ONZ ds.
Nazw Geograficznych w Nowym Jorku (28.04-2.05.2014) – sygn. Working Paper 38/10. Pokłosiem
powyższych prac było opracowanie w tym samym roku Założeń leksykograficznych dla nowego wydania
„Słownika terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych”, zob. (B-20), w którym zawarte
były propozycje makro-, medio- i mikrostrukturalne wraz z odpowiednimi opisami dla nowego,
planowanego wydania słownika.

9
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Pracą spinającą moje rozważania metodologicznie w odniesieniu do badań
metaterminograficznych, w tym w szczególności analizy terminograficznej, jest artykuł pt. Towards a
Methodological Framework of Metaterminography (B-4). W opracowaniu tym podkreślam, że
metaterminografia musi poddać się ogólnym zasadom uprawiania nauki, w tym w zakresie samooceny
metodologicznej, aby móc uzyskiwać wyniki badań wysokiej jakości. Co ciekawe, metodologia podlega
nieustannym zmianom, w związku z czym w ujęciu diachronicznym niekoniecznie dostrzega się ciągłość
rozwoju konkretnej dyscypliny; również poszczególne paradygmaty mogą odzwierciedlać specyficzne
ujęcia nauki. Stąd wynikają również nieporozumienia na gruncie rozumienia naukowości leksykografii
(por. Adamska-Sałaciak 2018). Dalej w pracy proponuję, aby w metaterminogafii przyjąć trójpodział
pracy naukowej na diagnozę, anagnozę i prognozę. Pracę zamykają rozważania nt. metod i technik
metaterminografii, przedstawionych przy założeniu, że przedmiot badań determinuje konkretną metodę
poznania. Implikuje to również hierarchiczność metod w zależności od miejsca przedmiotu badań w
systemie naukowym dyscypliny (por. model a rzeczywiste dzieło terminograficzne). Jedną z
wyróżnionych metod badawczych metaterminografii jest analiza terminograficzna, która opiera się na
badaniu danych dotyczących dzieł terminograficznych, ich uogólnieniu i opracowaniu informacji o
wadliwych i sprawdzonych rozwiązaniach terminograficznych oraz wyprowadzeniu optymalnych
parametrów dzieła terminograficznego.

Podsumowanie
Prowadzone przeze mnie badania analizy terminograficznej są bezpośrednią odpowiedzią na wysuwane
w literaturze przedmiotu dezyderaty w zakresie systematycznych badań nad słownikami. Są to niezwykle
czasochłonne badania, których efekty w postaci uogólnień ujawniają się po szczegółowym
przeanalizowaniu pewnego większego zasobu dzieł terminograficznych. Jest to jednak praca niezbędna,
ponieważ dostarcza istotnych informacji metodologicznych oraz aplikatywnych, w tym ujawnia luki
dziedzinowe i typologiczne oraz parametry wadliwych i sprawdzonych dzieł terminograficznych,
natomiast w zestawieniu z potrzebami odbiorców (zob. powyżej moje badania dot. odbiorców słowników
elektronicznych), mogą pomóc w konstruowaniu dzieł optymalnie dostosowanych do wymogów rynku.
Przydatność tego typu analiz potwierdza praca zlecona mi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
W przypadku historycznych badań terminograficznych chodzi przede wszystkim o wyzyskanie
istotnych danych metaterminograficznych, dzięki którym można odtworzyć kierunki rozwoju
terminografii i stwierdzić, na czym polega innowacja w konstruowaniu terminograficznym i w jakim
stopniu badania metaterminograficzne przyczyniają się do ukształtowania praktyki przedmiotu.
Należy tu jednak podkreślić, że wiele jeszcze zostało do zrobienia w dziedzinie metaterminografii.
Chodzi tu przede wszystkim o rozległe badania potrzeb użytkowników dzieł termiograficznych, dalsze
badania analizy terminograficznej (np. nad dziełami terminograficznymi online) czy pełne
(monograficzne) przedstawienie historii polskiej terminografii. Z pewnością jednak istnieją teoretyczne i
metodologiczne podstawy uprawiania metaterminografii jako działalności naukowej.
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Lingwistyka korpusowa
Pierwsze badania z wykorzystaniem metod lingwistyki korpusowej prowadziłem podczas studiów II
stopnia na Uniwersytecie Warszawskim podczas indywidualnych sesji naukowych z prof. Günterem
Raddenem (Uniwersytet w Hamburgu) w latach 2003-2004. W pracy magisterskiej po raz pierwszy
wykorzystałem korpus tekstów specjalistycznych do celów terminograficznych (dwujęzyczny tezaurus
terminów astronomicznych), w tym do ekscerpcji terminów jedno- i wielowyrazowych, kolokacji oraz
częściowo definicji. W kolejnych latach pogłębiałem swój warsztat metodologiczny i umiejętności
techniczne w zakresie lingwistyki korpusowej.
Przed doktoratem moje zainteresowania naukowe skupiały się przede wszystkim na narzędziach
korpusowych i możliwości ich wykorzystania w pracy z tekstem specjalistycznym. W 2007 roku
wygłosiłem referat podczas seminarium naukowego Katedry Języków Specjalistycznych UW pt.
Lingwistyka korpusowa tekstów specjalistycznych w warsztacie terminologa, terminografa i tłumacza, zob.
(H-30), który stał się podstawą opracowania dwóch artykułów pt. Narzędzia lingwistyki korpusowej w
warsztacie terminologa, terminografa i tłumacza tekstów specjalistycznych, zob. (B-15) oraz Narzędzia
lingwistyki korpusowej w warsztacie terminologa, terminografa i tłumacza tekstów specjalistycznych (cz.
2). Korpusy paralelne, zob. (B-13). Kolejną pracę, tym razem poświęconą anotacji i możliwości/ potrzebie
opracowania tagów opisu terminologicznego tekstów specjalistycznych, opublikowałem w 2009 roku
(artykuł pt. Anotacja korpusów tekstów specjalistycznych, zob. (B-12)). Dużo miejsca poświęciłem
metodom korpusowym i możliwości wykorzystania narzędzi korpusowych w terminografii w mojej pracy
doktorskiej (zgromadzony przeze mnie korpus tekstów astronomicznych został w pracy wykorzystany
m.in. do określenia stopnia terminologizacji tekstów oraz porównania skuteczności metod ekscerpcji
jedno- i wielowyrazowych jednostek terminologicznych). Warsztat metodologiczny doskonaliłem
również pod okiem prof. dr. Christopha Rösenera podczas stażowego wyjazdu naukowego na
Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken w 2008 r., zob. (R-13). Opublikowałem również dwie recenzje
publikacji z zakresu lingwistyki stosowanej, zob. (B-17), (B-18).
Istotnym momentem działalności na polu wykorzystania metod korpusowych w terminografii był
koordynowany przeze mnie projekt "Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych” (EBDT),
realizowany w latach 2006-2009 przez Koło Naukowe Katedry Języków Specjalistycznych UW “BAJT”.
Celem projektu było wykorzystanie korpusów tekstów specjalistycznych do skonstruowania słowników
specjalistycznych. W ciągu 3 lat projektu udało się zgromadzić wysokiej jakości korpus angielskich
tekstów medycznych o objętości ponad 9 milionów słowoform, który poddano wielopoziomowej analizie
dla celów terminograficznych. Na podstawie utworzonej bazy danych skonstruowano 3 słowniki
studenckie (w pracy nad tymi dziełami byłem redaktorem i/lub konsultantem leksykograficznym), tj.
Studencki Słownik Kontekstowy. Angielskie teksty i terminy medyczne, Warszawa, 2007, zob. (B-27),
Słownik Terminoelementów Angielskiego Języka Medycyny, Warszawa, 2008, zob. (B-26) oraz Studencki
Słownik Kolokacji Angielskiego Języka Medycyny, Warszawa, 2009 (B-25).
Po doktoracie podjąłem dalsze kroki w kierunku samokształcenia na omawianym tutaj polu.
Uczestniczyłem w wielu krajowych i zagranicznych warsztatach, w tym: w zakresie polskojęzycznych
korpusów równoległych (Warszawa, 2015, zob. (H-38)), w zakresie ekstrakcji terminologii z tekstów w
języku polskim przy pomocy programu TermoPL (Warszawa, 2016, zob. (H-36)), w 3 edycjach
warsztatów CLARIN-PL (Warszawa, 2015, zob. (H-37), Wrocław, 2016, zob. (H-34), Gdańsk, 2018, zob.
(H-32)), w 3 szkołach letnich na Uniwersytecie w Lancaster (szkoła ESRC – lingwistyka korpusowa w
badaniach społecznych, 2013, zob. (R-10), szkoła UCREL – lingwistyka korpusowa w badaniach
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lingwistycznych, 2014, zob. (R-9), szkoła letnia statystyki korpusowej, 2017, zob. (R-3). dla celów dalszej
współpracy naukowej uczestników szkoły letnioej, utworzyłem również sieć badawczą Lancaster Group
2013, która liczy obecnie ok. 80 członków, zob. (K-1). Odbyłem również staż naukowy w charakterze
Visiting Scholar w Centre for Advanced Research in English na Uniwersytecie w Birmingham,
wykorzystując w pracy korpus The Bank of English i pracując pod kierunkiem dr Suganthi John, zob. (R11).
W tym okresie opublikowałem artykuł poświęcony metodologii tworzenia korpusów dla celów
terminograficznych (opisywany już powyżej, zob. (A-5)), wygłosiłem referat plenarny pt. Compiling a
Specialised Corpus for Translation Purposes podczas konferencji międzynarodowej organizowanej przez
przedstawicielstwo polskie Komisji Europejskiej oraz Uniwersytet Gdański pt. „Impact of New IT Tools on
the quality of translation and employment prospect of translators”, (na zaproszenie dr hab. Olgi
Kubińskiej, prof. UG, oraz p. Jacka Wasika), Gdańsk, 2014, zob. (H-6), wziąłem udział w dyskusji
panelowej ekspertów pt. Lingwistyka korpusowa: o języku zerojedynkowo podczas konferencji z okazji
obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego/ 40-lecia Wydziału Lingwistyki Stosowanej (na
zaproszenie prof. Doroty Urbanek), Warszawa, 2016, zob. (H-3). Wraz z międzynarodowym zespołem
przeprowadziłem badania i przedstawiłem referat pt. A multilayered corpus analysis of disease, illness and
sickness in the BNC. A preliminary study podczas konferencji międzynarodowej CLAVIER 2017
„Representing and Redefining Specialised Knowledge”, Włochy, 2017, zob. (H-12). Po konferencji został
złożony artykuł pt. Disambiguating Near Synonyms in Medical Discourse: A Multilayered Corpus Analysis of
<Disease>, <Illness> and <Sickness> in The British National Corpus (obecnie w redakcji).
Podczas mojego pobytu w charakterze profesora wizytującego na Uniwersytecie Turyńskim
(2017/2018), zob. (R-2) współpracowałem naukowo z prof. Virginią Pulcini w zakresie wykorzystania
istniejących korpusów języka włoskiego do potwierdzenia aktualności danych leksykograficznych w
zakresie anglicyzmów ujmowanych w słownikach Zingarelli (w ramach szerszego międzynarodowego
projektu GLAD – Global Anglicism Database). Współpraca zaowocowała wspólnym wystąpieniem z
referatem pt. New Anglicisms and their currency in Italian corpora: A comparison between ItTenTen16 and
CORIS na konferencji międzynarodowej “CILC – X International Conference on Corpus Linguistics”,
Hiszpania, 2018, zob. (H-11). Ponadto prowadziłem zajęcia dydaktyczne z zakresu lingwistyki
korpusowej na kursach LM38 (“Corpus Linguistics for Intercultural Studies”) oraz LM94 (“Corpus-Based
Methodology for Terminography and Specialized Translation”). Byłem również recenzentem pracy
magisterskiej, której metodologia opiera się na metodach korpusowych, zob. (O-1). W II semestrze roku
akademickiego 2018/2019 ponownie zostałem profesorem wizytującym w Turynie i prowadziłem
zajęcia na kursie LM38 (Corpus-based methodology for lexicography), zob. (R-1) oraz kontynuowałem
współpracę z prof. Virginią Pulcini na polu wykorzystania metod lingwistyki korpusowej w badaniach
lingwistycznych i metaleksykograficznych.
W latach 2012-2013 byłem kierownikiem Laboratorium Lingwistyki Korpusowej przy Instytucie
Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Uniwersytecie Warszawskim (od 2013 do teraz jestem
członkiem tego Laboratorium). W tym czasie stworzyłem zespół badawczy oraz zorganizowałem cykl
warsztatów z zakresu lingwistyki korpusowej dla kadry. Prowadziłem również wykład pt. Wstęp do
lingwistyki korpusowej na studiach I stopnia. Od 2011 roku byłem również promotorem kilku prac
magisterskich i licencjackich, w których wykorzystano narzędzia lingwistyki korpusowej w pracy
leksykograficznej/ terminograficznej. Szczególnym projektem zespołowym jest projekt Angielskopolskiego słownika astronomii, realizowanego w oparciu o korpusy tekstów astronomicznych,
realizowanego w ramach seminarium magisterskiego na Akademii Pomorskiej w Słupsku w latach 2015-
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2017. Metody lingwistyki stosowanej wykorzystałem również podczas tworzenia Słownika wyrażeń
metanaukowych, metalingwistycznych i metakulturologicznych Profesora Franciszka Gruczy, 2017, zob. (B22).

Dydaktyka translacji
W toku rozważań nad funkcją i przydatnością dzieł terminograficznych oraz skutecznością wykorzystania
tego typu dzieł w translacji, rozwijałem również warsztat teoretyczny i metodologiczny dydaktyki
translacji specjalistycznej. W szczególności zajmowałem się aspektami językowymi i pozajęzykowymi
tłumaczeń specjalistycznych (referat i warsztaty referacie pt. Linguistic and extralinguistic issues in the
translation of English scientific and technical texts, Włochy, 2018, (na zaproszenie prof. Francesci Bianchi)
zob. (H-1)) oraz problemami nauczania tłumaczeń specjalistycznych z perspektywy trudności
językowych i pozajęzykowych (prezentacja wyników badań ankietowych na konferencji
międzynarodowej w referacie pt. Linguistic and Extralinguistic Issues in Teaching Technical Translation in
University Courses, Łotwa, 2013, zob. (H-26)). Zajmowałem się również ogólną pedagogiką nauczania
tłumaczeń, a poszerzone badania w tym zakresie przedstawiłem podczas seminarium naukowego
Zespołu Dydaktyki Języka Angielskiego w Alcie (wykład pt. Teaching Specialised Languages, UiT – The
Arctic University of Norway, Norwegia, 2015, (na zaproszenie: prof. dra Wernera Bigella), zob. (H-4)).

6. Pozostałe osiągnięcia
6.1. Doświadczenie i współpraca międzynarodowa
Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora nawiązałem pierwsze kontakty międzynarodowe, które w
późniejszym okresie zaowocowały wspólnymi przedsięwzięciami. Na studiach magisterskich brałem
udział w indywidualnych sesjach naukowych poświęconych lingwistyce korpusowej z prof. Günterem
Raddenem (Uniwersytet w Hamburgu). Na studiach doktoranckich otrzymałem stypendium i odbyłem w
2008 r. staż naukowy w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie w Hamburgu (opiekun
naukowy: prof. Günter Radden, zob. (R-14)). Dzięki współpracy bilateralnej między Uniwersytetem
Warszawskim a Uniwersytetem w Hamburgu zorganizowana została wymiana studentów, w której
uczestniczyło Koło Naukowe „BAJT” Katedry Języków Specjalistycznych UW (jako opiekun koła byłem
również opiekunem wyjazdu do Hamburga). Współpracę z Uniwersytetem w Hamburgu kontynuowałem
w kolejnych latach i doprowadziłem do podpisania 2 umów w ramach programu Erasmus+ Uniwersytetu
z Akademią Pomorską w Słupsku. W ramach szerszej współpracy, w czerwcu 2017 r. profesor Günter
Radden przyjechał na Akademię Pomorską w Słupsku z wykładem gościnnym, zob. (I-5), natomiast w
maju 2019 r. planowany jest przyjazd prof. Raddena z kolejnymi wykładami w ramach obchodów 50-lecia
powstania Akademii Pomorskiej w Słupsku.
W ramach kolejnego stypendium i wyjazdu naukowego na Uniwersytet Kraju Saary w
Saarbrücken we wrześniu 2008 r., zob. (R-13) doskonaliłem swój warsztat w zakresie humanistyki
cyfrowej, w tym w szczególności lingwistyki korpusowej (pod opieką prof. dr. Christopha Rösenera).
Pokłosiem pobytu był m.in. wspomniany artykuł nt. możliwości anotacji korpusów tekstów
specjalistycznych, zob. (B-12).
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Po doktoracie zrealizowałem kilka wyjazdów/ staży naukowych i dydaktycznych. W maju 2012 r.
odbyłem staż dydaktyczny na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie (opiekun naukowy: prof Janet
DeCessaris; procedura konkursowa w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet), zob. (R-12), podczas
którego miałem możliwość zapoznać się z badaniami zespołów IULA Term (grupy terminologicznej) oraz
InfoLex (grupy leksykograficznej) oraz poznać współczesne narzędzia e-learningowe. W czerwcu 2012 r.
odbyłem staż badawczy w charakterze Visiting Scholar w Centre for Advanced Research in English na
Uniwersytecie w Birmingham (opiekunka naukowa: dr Suganthi John, zob. (R-11)). W ramach wyjazdu
miałem unikatową możliwość przeprowadzenia unikatowych kwerend bibliotecznych oraz pracy na
korpusie The Bank of English.
Jak już wspomniałem wyżej, brałem również udział w 3 szkołach letnich lingwistyki korpusowej
na Uniwersytecie w Lancaster. Podczas szkoły letniej w 2017 r. wraz z czworgiem innych uczestników
(Sophiko Daraselią z Uniwersytetu w Bath, Réką Jablonkai z Uniwersytetu w Leeds, Danielem Knuchelem
z Uniwersytetu w Zurychu oraz Stefanią Maci z Uniwersytetu w Bergamo) utworzyliśmy zespół i
przeprowadziliśmy badania w zakresie dezambiguacji synonimów terminologicznych w tekstach
niespecjalistycznych. Po znacznym poszerzeniu badań wystąpiliśmy z referatem pt. A multilayered corpus
analysis of disease, illness and sickness in the BNC. A preliminary study na konferencji międzynarodowej
CLAVIER 2017, Bari, Włochy, zob. (H-12). Złożyliśmy również do druku artykuł pokonferencyjny (zob.
powyżej). Planowane są dalsze prace w zakresie badań transferu międzyjęzykowego synonimicznych
wyrażeń specjalistycznych.
W ramach programu Erasmus+ zrealizowałem trzy mobilności na Uniwersytet Hacettepe w
Ankarze (2015, zob. (R-8)) do Szkoły Wyższej Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach (2016, zob.
(R-5)) oraz na Uniwersytet Turyński (2017, zob. (R-4)). Wyjazdy te zaowocowały nie tylko poszerzeniem
doświadczeń dydaktycznych na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim trwałymi kontaktami
naukowymi. Podczas pobytu w Ankarze nawiązałem współpracę z prof. Evrenem Alpaslanem oraz prof.
prof. Mustafą Aksan i Yeşim Aksan z Uniwersytetu w Mersin (Turcja), specjalistami w zakresie lingwistyki
korpusowej (i współtwórcami Tureckiego Korpusu Narodowego, TNC). Współpraca zaowocowała
wymianą doświadczeń naukowych, podpisaniem 2 umów bilateralnych z Uniwersytetem w Ankarze i 6
umów z Uniwersytetem w Mersin oraz wizytą profesorów na Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2016 r.,
zob. (I-2).
W ramach grantów norweskich FSS/Norway Grants zrealizowałem mobilność naukowodydaktyczną na Uniwersytet w Tromsø, kampus Alta (2015, zob. (R-7)). W czasie wyjazdu nawiązałem
kontakt naukowy m.in. z prof. Wernerem Bigellem, który z kolei przyjechał w ramach wizyty badawczej
na Akademię Pomorską w Słupsku w 2016.
W roku akademickim 2017/2018 (II semestr) oraz 2018/2019 (II semestr) zostałem profesorem
wizytującym na Uniwersytecie Turyńskim (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture
moderne, procedura konkursowa, zob. (R-1), (R-2)). Oprócz zobowiązań dydaktycznych, w tym kursu
dla doktorantów humanistyki cyfrowej, zob. (N-1), nawiązałem kontakt naukowy z prof. Carlą Marello,
prof. Cristiano Furiassi, dr Alessandrą Molino oraz podjąłem opisaną już powyżej współpracę naukową z
prof. Virginią Pulcini zob. (H-11). Podczas pobytu w Turynie otrzymałem zaproszenie od prof. Francesci
Bianchi do wygłoszenia wykładu gościnnego na Uniwersytecie Salento w Lecce, zob. (H-1). Oprócz
wykładu, warsztatów oraz hospitacji zajęć, w trakcie pobytu nawiązałem współpracę z prof. Bianchi,
która zaowocowała podpisaniem umowy bilateralnej z Akademią Pomorską w Słupsku oraz
zaproszeniem mojej osoby do komitetu naukowego konferencji międzynarodowej pt. “Specialised
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Discourse and Multimedia: Linguistic features and translation issues”, Lecce, 2019, zob. (I-8). Podczas
obecnego pobytu w Turynie w roku akademickim 2018/2019 podjąłem dalszą współpracę z prof. Pulcini
w zakresie badań na styku lingwistyki korpusowej, lingwistyki i metaleksykografii.
Jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Leksykograficznego (EURALEX), zob. (M-1),
Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (PTLS), zob. (M-2) oraz Miedzynarodowej Organizacji
Terminologii Specjalistycznej MOTS), zob. (M-3).

Podsumowanie. W ramach współpracy międzynarodowej: doprowadziłem do podpisania 12 umów
bilateralnych, zrealizowałem 14 ściśle naukowych lub naukowo-dydaktycznych wyjazdów zagranicznych,
w tym dwukrotnie jako profesor wizytujący, uczestniczyłem w gościnnych wykładach i warsztatach.
Aktywnie współpracuję z naukowcami z wielu krajów.

6.2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna, opieka naukowa, wyróżnienia
Od początku mojej kariery akademickiej prowadziłem zajęcia dydaktyczne w zakresie tłumaczeń
specjalistycznych, angielskiego słownictwa fachowego oraz praktycznej nauki języka angielskiego, zob.
(N-2), (N-4). Niezwykle przydatne na tym etapie było doświadczenie tłumacza zdobyte dzięki
współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym RP, zob. (Y-5), z portalem Astronomia.pl oraz z
wydawnictwami. Po zdobyciu stopnia doktora prowadziłem seminaria licencjackie oraz magisterskie
związane z moimi zainteresowaniami naukowymi, a więc w kierunku (meta)terminografii, tłumaczeń
specjalistycznych oraz nowoczesnych technologii w lingwistyce. Od 2014 r. prowadzę laboratoria z
przedmiotu leksykografia, podczas których realizowane są projekty metaleksykograficzne (analizy i
recenzje słowników) oraz leksykograficzne (konstruowanie słowników tradycyjnych i elektronicznych).
Prowadziłem również wykład ze wstępu do lingwistyki korpusowej oraz jestem autorem laboratoriów z
elementów humanistyki cyfrowej w ramach przedmiotu nowoczesne technologie w tłumaczeniu. W 2014
r. zostałem zaproszony do przeprowadzenia semestralnego cyklu zajęć z lingwistyki korpusowej na
Uniwersytecie Gdańskim, zob. (N-3).
Wśród ważniejszych osiągnięć dydaktycznych chciałbym ponadto wymienić zajęcia prowadzone
na Uniwersytecie Turyńskim w charakterze profesora wizytującego. W roku akademickim 2017/2018 w
II semestrze prowadziłem zajęcia na dwóch kierunkach – LM38 (zajęcia pt. „Corpus linguistics for
intercultural studies") oraz LM94 (zajęcia pt. „Corpus-based Methods for Terminography and Specialised
Translation”), łącznie dla ponad 420 studentów, kurs prowadzony równolegle w systemie elearningowym. W bieżącym roku akademickim (2018/2019) również w II semestrze prowadzę zajęcia
dla kierunku LM38 („Corpus-based methodology for lexicography”) dla ok. 150 studentów oraz
seminarium dla doktorantów humanistyki cyfrowej („Corpus tools in linguistic studies”), zob. (N-1).
W latach 2010-2018 byłem promotorem 31 prac magisterskich, 26 prac licencjackich oraz
recenzentem 49 prac magisterskich i licencjackich. Na podstawie przynajmniej jednej z prac
magisterskich powstał artykuł opublikowany w monografii wieloautorskiej (Klawe 2014). Byłem również
członkiem komisji egzaminu magisterskiego na Uniwersytecie Turyńskim w kwietniu 2018 r., zob. (Y-1).
Pełnione funkcje kierownika laboratoriów zarówno na Uniwersytecie Warszawskim
(Laboratorium Lingwistyki Korpusowej), jak i na Akademii Pomorskiej w Słupsku (Laboratorium
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Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej) pozwoliły mi na realizację zamierzeń naukowych na
poziomie zespołu. W szczególności warte podkreślenia jest zespołowe zaangażowanie w projekt
międzynarodowy dla Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów w latach 20162018, w którym uzyskano wymierne wyniki naukowe (opisane już wyżej, zob. (B-37) oraz (H-13) i (B5)). Ponadto oba laboratoria działały na rzecz szkolenia kadry w zakresie metod i wykorzystania
osiągnięć humanistyki cyfrowej, zob. (Y-3).
Przyczyniłem się również do znacznego poszerzenia możliwości badawczych Instytutu
Neofilologii na Akademii Pomorskiej w Słupsku, w tym kierowanego przeze mnie laboratorium, przede
wszystkim dzięki podjęciu funkcji instytutowego koordynatora projektu Słupskiego Ośrodka
Akademickiego. Dzięki mojemu zaangażowaniu w Instytucie zainstalowano nowoczesne laboratorium
komputerowe oraz cyfrowy system do tłumaczeń symultanicznych, zob. (Y-2).
Na Uniwersytecie Warszawskim byłem opiekunem Koła Naukowego Badania Języków
Technicznych “BAJT” (2005-2013), zob. (O-8); obecnie jestem opiekunem Koła Naukowego “Pomeranian
Linguists” na Akademii Pomorskiej w Słupsku (2015-obecnie), zob. (O-7). Podczas pełnienia funkcji
opiekuna byłem organizatorem lub współorganizatorem zebrań naukowych, spotkań z zaproszonymi
gośćmi, warsztatów, w tym warsztatów dla szerszego grona studentów, inicjatorem działań naukowych,
opiekunem naukowym wystąpień studentów na konferencjach naukowych oraz ich publikacji,
opiekunem wymiany studenckiej, inicjatorem i/lub koordynatorem działań popularyzujących naukę poza
uniwersytetem, redaktorem serii wydawniczej Koła Naukowego “BAJT” i in. Do najważniejszych osiągnięć
obu kół naukowych można zaliczyć udział członków w konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym
na konferencji międzynarodowej organizowanej przez Polską Akademię Nauk, Międzynarodowy Komitet
Slawistów oraz Uniwersytet Warszawski, zob. (H-13)), udział w projekcie międzynarodowym pt. “Polska
praktyka terminograficzna”, zob. (F-1), publikacje członków kół, w tym w czasopismach recenzowanych,
organizację konferencji krajowych i zagranicznych (w tym serię konferencji pn. “Konferencja Młodych
Lingwistów”), udział w wymianie studenckiej z Uniwersytetem w Hamburgu, realizację 3 edycji projektu
Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych i wydanie 3 Słowników Studenckich, wydawanie
własnego rocznika “Debiuty Naukowe”, organizację warsztatów i konkursów dla społeczności
akademickiej i pozaakademickiej i in. Kilkoro członków kół naukowych podjęło dalsze badania na
studiach doktoranckich, a po uzyskaniu stopnia doktora są pracownikami badawczo-dydaktycznymi lub
dydaktycznymi na uczelniach w całej Polsce.
Poza wymienionymi powyżej funkcjami, w ramach pracy organizacyjnej pełniłem lub pełnię
funkcje członka Rady Instytutu Neofilologii, koordynatora wymiany międzynarodowej, koordynatora
dydaktyki translacji, koordynatora dydaktyki języka angielskiego, sekretarza komisji rekrutacyjnej,
członka zespołu merytorycznego do realizacji zadań związanych z udziałem Akademii Pomorskiej w
Słupsku w projekcie RPO 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej, opiekuna roku, zob. (Y-6).
W 2015 r. zostałem wyróżniony trzyletnim stypendium Ministra dla wybitnych młodych
naukowców (2015-2018), zob. (G-1) natomiast w 2017 r. nagrodą rektora III stopnia za osiągnięcia
dydaktyczne, zob. (J-1).
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6.3. Działalność popularyzatorska
Od początku działalności uniwersyteckiej podejmowałem liczne działania popularyzacji nauki. Do
działań tych należy na przykład mój udział w panelu ekspertów z zakresu lingwistyki korpusowej
podczas obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego i 40-lecia Wydziału Lingwistyki Stosowanej
UW, zob. (H-3), wykłady i zajęcia praktyczne podczas otwartych warsztatów studenckich, zob. (I-6), (I7), organizacja przyjazdów gości zagranicznych, zob. (I-2), (I-5), oraz popularyzacja dorobku polskich
badań podczas wyjazdów międzynarodowych zob. np. (R-6), (R-8) oraz (R-12).
Działania popularyzacyjne podejmowałem również z kołami naukowymi na Uniwersytecie
Warszawskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku, zob. (O-7), (O-6), prowadziłem liczne wydarzenia, w
tym konferencje, zob. (I-11), (I-12), konkursy dla filologów, w tym ogólnopolskie, konkursy dla szkół,
pomagałem przy organizacji konferencji, dni otwartych, festiwali nauki i in.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym od 2005 roku wspieram realizację projektów
europejskich w szkole podstawowej w Słupsku, zob. (I-4), zasiadałem w komisjach konkursowych, zob.
(N-7), prowadziłem również warsztaty dla szkół średnich z tłumaczeń audiowizualnych oraz tłumaczeń
ustnych, zob. (N-8), współpracuję z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, zob. (Y-4).
Od 2016 r. prowadzę również portal Leksykografia.pl, dzięki któremu upowszechniane są
osiągnięcia prac naukowych Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej oraz
publikowane są istotne informacje nt. leksykografii i terminografii, zob. (B-38).
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