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Od Redakcji – From the Editors – De la Redakcio

Wydanie piątego numeru rocznika Język, Komunikacja, Informacja celowo zo-
stało opóźnione, aby opublikować w  nim pierwszą partię referatów wygłoszonych 
na międzynarodowej konferencji naukowej „Pomiędzy językami Europy Środkowo- 
-Wschodniej” (Poznań, 21–23 marca 2011 r.), zorganizowanej przez Zakłady Ugrofi-
nistyki oraz Infolingwistyki Instytutu Językoznawstwa wraz z  Pracownią Kompara-
tystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im . Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, przy wydatnym wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego. Ko-
lejne wybrane wystąpienia wygłoszone na konferencji ukażą się w  numerze szóstym 
naszego rocznika i  w czasopiśmie Porównania 9/2011 .

Teksty wspomnianych wystąpień pojawiają się w  części „Technologia informa-
cyjna w  nauce języka”. Ponieważ konferencja miała 5 oficjalnych języków: czeski, 
polski, słowacki, węgierski oraz angielski i  esperanto, Redakcja podjęła decyzję 
o  zwiększeniu liczby dopuszczalnych języków, w  jakich artykuły są przyjmowane 
do publikacji.

Część pokonferencyjna rocznika zawiera 6 artykułów. Marta Borowiak-Dostatnia 
krytycznie analizuje stopień wykorzystania technologii informacyjnej w  nauce języka 
na uniwersytetach krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowa-
cji i  Węgier). Libor Stepanek przedstawia rozwój platform u-learningowych na Uniwer-
sytecie Masaryka w  Brnie (Słowacja). Natomiast Paweł Szudarski analizuje możliwo-
ści wykorzystania korpusów tekstowych w  nauczaniu języka angielskiego w  Polsce.

Najnowocześniejszą metodą nauczania i  uczenia się języków obcych są kursy 
oferowane w  Internecie. Marek Blahuš pisze o  możliwościach wykorzystania i  do-
świadczeniach wypływających z  eksploatacji takiego właśnie systemu. Popularny in-
ternetowy kompleks kursów, słowników i  gramatyk – platforma lernu.net, przygoto-
wana na potrzeby nauki języka esperanto, stała się podstawą do opracowania kursów 
innych języków. Pisze o  tym, w  kontekście języka słowackiego, Peter Baláž. Szabolcs 
Németh zajmuje się natomiast nauczaniem języka węgierskiego za pomocą Internetu.

W  drugiej części prezentowanego rocznika, zatytułowanej „Varia”, publikuje-
my artykuły nadesłane przez autorów nie biorących udziału w  konferencji. Dotyczą 
one językoznawstwa ogólnego (w tych ramach Witold Mańczak pisze na temat su-
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pletywizmu), socjolingwistyki (Marcin Lewandowski rozpatruje retorykę przemocy 
w  relacjach z  meczów piłki nożnej, Stefan Wiertlewski opisuje socjolekt rowerowy, 
natomiast Ala‘ A. Matti porównuje formy grzecznościowe stosowane w  Iraku z  for-
mami angielskimi) i  nauki o  informacji (Rafał Lewandowski przedstawia problemy 
korekty post-OCR w  bibliotekach cyfrowych).

Tom zamyka artykuł z  dziedziny bibliometrii, autorstwa Łukasza Jeszke i  Piotra 
Nowaka, poświęcony wartości literatury cytowanej w  polskim czasopiśmiennictwie 
filologicznym.

***
The publication of the fifth issue of the annual Język, Komunikacja, Informacja 

‘Language, Communication, Information’ has been purposefully delayed in order to 
publish a  first selection of papers given at the international conference “Between 
the Languages of Central-Eastern Europe” (Poznań, March 21–23, 2011) which was 
organized by the Departments of Ugro-Finnic Philology and Infolinguistics at the In-
stitute of Linguistics together with the Dept . of Comparative Literature of the Institute 
of Polish Philology, all organizational units affiliated with Adam Mickiewicz Univer-
sity in Poznań, Poland. Generous financial support for the conference was provided 
by the Visegrad Fund. Other selected conference papers will be published in the sixth 
volume of our annual and in the cultural revue Porównania ‘Comparisons’ 9/2011 .

The texts of the conference papers appear in the first section “Information tech-
nology in language learning”. The editorial board has also decided to increase the 
number of languages in which articles are accepted for publication as the conference 
in question had five official languages: Czech, Polish, Slovak, Hungarian, English and 
Esperanto .

The post-conference part of the publication contains six articles. Marta Borowiak-
Dostatnia critically analyzes the degree to which information technology is utilized 
in language learning at universities belonging to the Visegrad Group (the Czech Re-
public, Poland, Slovakia and Hungary). Libor Stepanek presents the development of  
u-learning platforms at Masaryk University in Brno (Czech Republic). Paweł Szudar-
ski on the other hand analyzes the possibility of utilizing text corpora in teaching 
English in Poland .

As the most recent method of teaching and learning foreign languages is through 
courses offered on the internet, Marek Blahuš writes on the utilization and the experi-
ences resulting from taking advantage of this system . The popular internet platform 
lernu.net which features a  set of courses, dictionaries and grammars prepared for the 
learning of Esperanto has become the basis for the elaboration of courses in various lan-
guages. Peter Baláž writes of this in the context of teaching Slovak. Szabolcs Németh 
turns his attention to the possibilities of teaching Hungarian also through the internet. 

The second section of the current issue of this annual, entitled “Miscellaneous”, 
contains articles by authors who did not take part in the conference. They concern 
general linguistics (within which framework Witold Mańczak writes on suppletion), 
sociolinguistics (Marcin Lewandowski examines the rhetoric of violence in relation 
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with soccer matches, Stefan Wiertlewski describes the sociolect of bicyclists and Ala‘ 
A. Matti compares honorifics used in Iraq with English forms of politeness) and in-
formation science (Rafał Lewandowski discusses problems of post-OCR correction 
in digital libraries).

This volume is brought to a  close with an article from bibliometrics authored by 
Łukasz Jeszke and Piotr Nowak devoted to the evaluation of cited literature in Polish 
philological revues .

***
La eldono de la kvina numero de la jara revuo Język, Komunikacja, Informacja 

‘Lingvo, Komunikado, Informo’ estis malfruigita por ke la unua parto de prelegoj 
en la konferenco “Inter la lingvoj de Mez-Orienta-Eŭropo” (21–22a de marto 2011, 
organizita de la Katedroj Ugrofinna kaj Infolingvistika de la Lingvistika Instituto 
kaj de la Katedro pri Kompara Literaturo de la Instituto de la Pola Filologio de la 
Universitato Adam Mickiewicz, kun signifa subteno de la Viŝegrada Fondaĵo) povu 
aperi. Aliaj elektitaj konferencaj kontribuaĵoj aperos baldaŭ en la sesa numero de nia 
revuo kaj en la kultura revuo Porównania ‘Komparoj’ 9/2011.

Tiuj ĉi tekstoj konsistigos la sekcion „Technologia informacyjna w  nauce języka” 
‘Informteknologio en lingvolernado’. La Redakcio decidis plivastigi la nombron de 
lingvoj, en kiuj ĝis nun artikoloj estis akceptitaj por publikigo, ĉar la konferenco havis 
5 oficialajn lingvojn: ĉeĥa, pola, slovaka, hungara, krome angla kaj esperanto.

La postkonferenca sekcio de la revuo entenas 6 artikolojn . Marta Borowiak-
Dostatnia kritike analizas la aplikon de informteknologio en la universitata 
lingvoinstruado de la Viŝegradaj Landoj (Ĉeĥio, Pollando, Slovakio kaj Hungario). 
Libor Stepanek prezentas la evoluon de u-lernaj platformoj en la Masaryk-Universitato 
en Brno (Ĉeĥio). Sekve Paweł Szudarski traktas la eblojn kiel eluzi tekstajn korpusojn 
en la instruado de la angla lingvo en Pollando .

La plej modernan metodon de lingvolernado kaj -instruado signifas la kursoj 
en la Interreto. Marek Blahuš skribas pri la eblecoj kaj spertoj de apliko koncerne 
tian sistemon. La populara interreta komplekso de kursoj, vortaroj kaj gramatikoj, 
la platformo lernu .net – pretigita por la lernado de esperanto – fariĝis la bazo por la 
kursoj de aliaj lingvoj. Peter Baláž prezentas la aplikon al la slovaka lingvo. Szabolcs 
Németh okupiĝas pri la instruado de la hungara lingvo ĉerpante el la malmultaj retaj 
eblecoj por la hungara.

En la dua sekcio de la revuo sub la titolo „Varia” ni publikigas artikolojn de 
eksterkonferencaj aŭtoroj. Ili rilatas al ĝenerala lingvistiko (en tiu kadro Witold Mańczak 
skribas pri la problemo de supletivismo), socilingvistiko (Marcin Lewandowski 
analizas la retorikon de perforto kadre de elsendoj pri futbalmatĉoj, Stefan Wiertlewski 
traktas la sociolekton de biciklistoj, aliflanke Ala‘ A. Matti komparas la irakajn 
ĝentilecformojn al la anglaj) kaj al informscienco (Rafał Lewandowski przezentas la 
post-OCR-an korektadon en diĝitaj bibliotekoj).

La volumon fermas bibliometria artikolo, kiun aŭtoris Łukasz Jeszke kaj Piotr 
Nowak, dediĉita al la taksado de citita literaturo en la polaj filologiaj revuoj.
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5/2010–2011: 15–28

Marta Borowiak-Dostatnia

Analiza uniwersyteckich programów nauczania 
w krajach Grupy Wyszehradzkiej  

pod kątem zawodowego wykorzystania technologii  
do pracy z językiem

Abstract (An Analysis of Universities’ Curricula in the Visegrad Group in Terms of 
Professional Technology Application for Language Usage). In the linguistic field a link 
between language and technology, including Information and Communication Technolo-
gies (ICT), has been well recognized already for several years. However, its common use 
seems to be doubtful. The study presented in the paper goes along with this thesis and 
investigates university curricula present at the linguistic faculties at the biggest universities 
in Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic (V4). It focuses on courses that show 
students how technology and language team up . The analysis covers Bachelor’s and Mas-
ter’s programs with following modules: foreign language teaching (English, German and 
French), linguistics and translation. The analyzed courses are grouped into categories that 
correspond to the modules . Then a scale tailored for the study shows how the graduates in 
modern languages are prepared to use technology for professional purposes . All the given 
results reflect tendencies in each of the V4 countries in terms of technology and ICT usage 
by language specialists. Moreover, the results provoke a debate on the quality and an up-to-
date instruction of these professionals with regard to their work in the information society .

Abstrakt. Związek języka i technologii, w tym narzędzi informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT), od wielu lat znajduje zastosowanie w szeroko pojętym językoznawstwie. Niemniej 
jednak powszechność tego zastosowania budzi wątpliwość. Przedstawione w artykule ba-
dania potwierdzają tę tezę. Analizie poddano programy kształcenia filologów na najwięk-
szych uniwersytetach w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji (V4). Autorka skupia 
się na przedmiotach, które pokazują studentom, jak język i technologia wzajemnie się 
uzupełniają. Badanie dotyczy studiów licencjackich i magisterskich. Na specjalizacjach: 
nauczyciel języka obcego (język angielski, niemiecki i francuski), językoznawca oraz tłu-
macz obecność odpowiednich przedmiotów pogrupowano w kategorie korespondujące ze 
wspomnianymi specjalizacjami. Następnie opracowano skalę oceniającą stopień obecno-
ści zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych do pracy z ję-
zykiem. Przedstawione wyniki odzwierciedlają tendencję we wszystkich krajach V4 w za-
kresie poruszanej tematyki oraz prowokują dyskusję nad jakością i aktualnością sposobów 
kształcenia filologów, biorąc pod uwagę ich pracę w społeczeństwie informacyjnym.
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1. Wstęp

Obecność rozwiązań technologicznych w naukach ścisłych i przyrodniczych jest 
oczywista. Z kolei w naukach humanistycznych proces powszechnego zastosowania 
narzędzi informacyjno-komunikacyjnych przebiega znacznie wolniej. Zawężając za-
interesowanie i komentarz do szeroko pojętego językoznawstwa, można stwierdzić, 
że wykorzystanie technologii do pracy z językiem ma długoletnią tradycję, sięgającą 
lat 60 . XX w .1 Niemniej ostatnie dwie dekady to okres dynamicznego rozwoju tech-
nologii, w tym narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które z powodzeniem 
mogą wykorzystać nie tylko specjaliści nauk ścisłych, ale również humanistycznych. 
Ci ostatni jednak wydają się nie być świadomi tego faktu. Dlatego absolwenci kie-
runków humanistycznych, w tym interesujących nas w niniejszej pracy kierunków 
filologicznych, powinni w procesie kształcenia zawodowego poznać najnowsze 
rozwiązania technologiczne, by następnie korzystać z nich, pracując zawodowo we 
współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Przedstawione poniżej badanie dotyczy kształcenia filologów w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej (V4), ukazując tym samym, na jakim etapie na poziomie szkolnictwa 
wyższego znajduje się zainteresowanie badaną problematyką.

2. Obiekt i metody badań2

Analizie poddano programy kształcenia filologów na największych uniwersyte-
tach w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Kryteriami wyboru uczelni 
były jej prestiż, dokonania naukowe oraz pozycja w międzynarodowych rankingach. 
Założono bowiem, że najlepsze – w tym rozumieniu – uniwersytety będą jednostkami 
reprezentatywnymi, podążającymi za innowacyjnymi rozwiązaniami w nauce.

W badaniu porównano programy na poziomie studiów licencjackich i magister-
skich. Na specjalizacjach: nauczyciel języka obcego, językoznawca oraz tłumacz 
obecność przedmiotów traktujących o zastosowaniu rozwiązań technologicznych 
w danej dziedzinie stanowiła miernik odpowiedniego przygotowania przyszłych fi-
lologów. Analizowane przedmioty zaklasyfikowane zostały w trzech kategoriach od-
powiadającym badanym specjalizacjom. Wprowadzono dodatkowe dwie kategorie: 
Technologie informacyjne oraz Jednostki badawcze. Obecność przedmiotów lub pod-
miotów w tych kategoriach wpływa na ogólną ocenę sytuacji w danym kraju, stąd 
przy formułowaniu oceny końcowej również te kategorie należało wziąć pod uwagę.

Zastosowano skalę oceniającą stopień obecności zagadnień związanych z wyko-
rzystaniem rozwiązań technologicznych do pracy z językiem. Pod względem ilościo-

1  Autorka odnosi się tu do tworzenia tzw. laboratoriów językowych w ośrodkach uniwersyteckich, 
wykorzystywanych w metodzie audiolingwalnej nauczania języków obcych.

2  Przedstawiona w artykule analiza jest częścią szerszych badań przeprowadzonych przez autorkę 
w ramach pracy nad rozprawą doktorską i zamieszczonych w tejże rozprawie.
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wym skala ta bazowała na liczbie przedmiotów, pod jakościowym zaś − pozwoliła 
określić tendencje w poszczególnych krajach w zakresie zainteresowania problemem 
wykorzystania technologii w pracy zawodowej filologów.

2.1. Wybrane uniwersytety z V4

Spośród uczelni z krajów Grupy Wyszehradzkiej wybrano następujące uniwer-
sytety:

T a b e l a  1. Wybrane uniwersytety krajów V4

Czechy Słowacja Węgry Polska
Charles University in 
Prague

Comenius University  
in Bratislava

Eötvös Loránd 
University

Uniwersytet im . Adama 
Mickiewicza

Palacký University, 
Olomouc

Pavol Jozef Safarik 
University

University of Szeged Uniwersytet 
Jagielloński

University of Pardubice University of Presov University of Debrecen Uniwersytet 
Wrocławski

University of West 
Bohemia

University of Trnava University of Pécs Uniwersytet 
Warszawski

Masaryk University in 
Brno

Constantine the 
Philosopher University 
Nitra

University of Miskolc Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II

Źródło: Opracowanie własne

2.2. Kategorie i ich kryteria

Wyniki analizy pogrupowano w następujących kategoriach uwzględniających 
występowanie poszczególnych zagadnień:

Nauczanie języków obcychI . , czyli zastosowanie ICT, e-learningu, platform typu Learning Sys-
tem Management, na przykład Moodle, narzędzi Web 2.0, programów typu CALL (Computer Assisted 
Language Learning) .

TłumaczenieII . , czyli zajęcia dotyczące: tłumaczenia mechanicznego i automatycznego (MT − 
Machine Translation, CAT − Computer-Assisted Translation), wykorzystania korpusów językowych, 
tworzenia glosariuszy, zastosowania narzędzi wspomagających tłumaczenie (np. Translation Memories, 
TRADOS) i metodyki użycia tych narzędzi w środowisku tłumaczeniowym.

JęzykoznawstwoIII .  z następującymi zajęciami: przetwarzanie języka naturalnego (NLP – Natural 
Language Processing), tworzenie: korpusów językowych, baz danych, aplikacji językowych (analizatory 
semantyczne i składniowe, taggery), systemów dialogowych oraz językoznawstwo komputerowe.

Technologie informacyjneIV . . Kategoria obejmuje wszystkie przedmioty, które, bez względu na 
zastosowaną terminologię, dotyczą podstawowych zagadnień z zakresu IT, aplikacji z otoczenia Windows 
(typu Word, Power Point) lub aplikacji internetowych (e-mail, Google, YouTube itp.).

Jednostki badawczeV . . W badaniu uwzględniono ośrodki badawcze działające z ramienia uniwer-
sytetu, których działalność jest rozpoznawalna przynajmniej na poziomie krajowym. Nie uwzględnia się 
tutaj autonomicznych ośrodków mających inne niż publiczne finansowanie (tj. podmiotów komercyjnych, 
takich jak Loquendo we Włoszech).
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3. Wyniki badań

Poniżej przedstawione zostaną w formie tabelarycznej i skomentowane wyniki 
analizy odnoszące się do każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej. Następnie, bazując na 
opracowanej na potrzeby badania skali, oceniona zostanie sytuacja w poszczególnych 
państwach oraz określona tendencja, odnosząca się do naukowego i dydaktycznego 
zainteresowanie badaną tematyką.

3.1. Wyniki analizy programów kształcenia

3.1.1. Czechy

T a b e l a  2. Prezentacja wyników analizy – Czechy

Uniwersytet
Nauczanie 
języków 
obcych

Tłumaczenie Językoznaw-
stwo

Technologia 
informacyjna

Jednostki 
badawcze

Charles University  
in Prague
Palacký University, 
Olomouc √ √ √

University  
of Pardubice √

University  
of West Bohemia √

Masaryk University  
in Brno √ √

Źródło: Opracowanie własne

Sytuacja w Czechach pod względem zastosowania technologii do pracy z języ-
kiem jest dość dobra, jednak wykorzystanie tych narzędzi kształtuje się dość nierów-
nomiernie, co wykaże poniższy komentarz.

Charles University in Prague porusza zagadnienia związane z ICT w nauczaniu 
języków obcych (języka angielskiego) w formie samodzielnego przygotowania stu-
dentów do zajęć.

Na University of West Bohemia znaleziono tylko jeden przedmiot wykorzystu-
jący technologię. Jest to INTL – Videokonference3 . Przedmiot adresowany jest do 
studentów języka angielskiego i dotyczy praktycznego wykorzystania komputera, 
Internetu i kamery. Zajęcia prowadzone są na uniwersytecie macierzystym oraz na 
trzech innych spoza Czech, będących partnerami w realizowanym programie kształ-
cenia. Kurs jest przykładem idealnego wykorzystania narzędzi ICT do nauki języka 

3  Podobne zajęcia (Videoconference) prowadzone są na Masaryk University in Brno.
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obcego. Wartością merytoryczną zajęć jest poznanie kultury krajów uczestniczących 
w zajęciach poprzez metodologiczne zastosowanie technologii.

Uniwersytetem znajdującym się pośrodku skali jest University of Pardubice. Ana-
liza programów na trzech kierunkach filologicznych wykazała, że tylko na jednym 
z nich (filologii angielskiej) proponowane są przedmioty: Multimedia: an Effective 
Tool for Students in the English Classroom i The Use of ICT in Learning English . 
Kursy prowadzone są przez tego samego wykładowcę, co sugeruje, że mieszczą się 
one w zakresie zainteresowań prowadzącego. Nie jest to zatem podejście systemowe, 
nakazujące obecność takich zajęć na kierunkach filologicznych.

Pozostałe dwa uniwersytety to – można by rzec – przykład wprowadzenia ukie-
runkowanych zajęć łączących technologię i język. Na Palacký University obecnych 
jest kilka przedmiotów związanych zarówno z nauczaniem języków obcych, jak i tłu-
maczeniem. Jest to jedyna uczelnia, na której oferowane są kursy skupiające się na 
CAT (Computer Assisted Translation), Computer Aided Translation czy IT for Trans-
lators. Niewątpliwą zaletą specjalizacji, w ramach której ww. przedmioty są wykła-
dane, jest to, że nie stanowi ona części jednych zajęć, ale wszystkie wymienione moż-
na określić jako blok tematyczny, który koncentruje się na zastosowaniu technologii 
w tłumaczeniu. Drugi zakres tematyczny dotyczy nauczania języka angielskiego przy 
wykorzystaniu ICT: ICT4ELT (ICT for English Language Teaching) .

Ostatnim przedmiotem, obecnym również na filologii angielskiej (i prowadzo-
nym przez tę samą osobę, co ICT4ELT), jest ICT – British National Corpus4. Zajęcia 
te bazują na oprogramowaniu Sketch Engine, dzięki któremu studenci mają dostęp do 
materiału językowego opracowanego przez kilka ośrodków naukowo-badawczych, 
m.in.: British National Corpus (BNC), British Academic Spoken English Corpus 
(BASE) czy British Academic Written English Corpus (BAWE) . Przedmiot ten jest 
prowadzony online, a po jego zakończeniu studenci otrzymują dwuletnią licencję, 
pozwalającą przez ten czas dalej korzystać z oprogramowania. Cały przedmiot jest 
programem autorskim, sfinansowanym przez czeskie Ministerstwo Edukacji, co nie-
wątpliwie podnosi rangę zarówno zajęć, jak i uczelni jako ośrodka.

Najbogatszą ofertą z zakresu wprowadzenia technologii na kierunkach filologicz-
nych może poszczycić się Masaryk University, na którym typ omawianych przedmio-
tów obecny jest na wszystkich trzech filologiach, choć Multimedia teaching practices 
dla studentów języka francuskiego jest przedmiotem fakultatywnym. Zajęcia mają 
charakter teoretyczny i praktyczny. Głównym ich celem jest poznanie i nabycie umie-
jętności z zakresu stosowania multimediów (narzędzia audiowizualne i zasoby inter-
netowe) do nauczania języka francuskiego jako obcego. Jednym z tematów zajęć jest 
analiza produktów multimedialnych, co niewątpliwie uczy krytycznego podejścia do 
zasobów internetowych i pozwala na odpowiednie ich wykorzystanie w pracy zawo-
dowej .

4  Obenausová Světlana, ICT – British National Corpus – opis zajęć, http://kaj.upol.cz/studium/baka-
larske/anotace/bnc.htm (dostęp: 03.09.2010).
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Na filologii niemieckiej proponowany jest dwustopniowy kurs E-learning: tuto-
rial 1(2). Zajęcia te koncentrują się na zagadnieniach związanych z platformą Mo-
odle. Pierwszy cykl zajęć ma na celu zaznajomienie studentów z aplikacją, w czasie 
drugiego zaś uczeni są, jak za pomocą Moodle stworzyć własny kurs językowy do 
indywidualnej lub grupowej nauki języka obcego.

Podobny przedmiot, również dwupoziomowy, obecny jest na filologii angielskiej: 
E-learning tutorial 1(2) . Na pierwszym etapie studenci od strony teoretycznej i prak-
tycznej uczą się pracować jako wirtualni nauczyciele (onlie tutor) w wirtualnym,  
e-learningowym środowisku. Drugi etap skupia się na poznaniu konkretnych apli-
kacji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi Google, ich ewaluacji 
i odpowiednim zastosowaniu. Praktyczne przedmioty wspomagane są przez zajęcia 
teoretyczne z zakresu e-learningu . Distance learning – Language jest kursem ukazu-
jącym historyczną perspektywę zastosowania tego typu nauczania oraz pokazującym, 
jak obecnie wykorzystuje się technologię w tym obszarze. Studenci po odbyciu zajęć 
potrafią dobrze merytorycznie zaprojektować i przygotować kurs językowy odbywa-
jący się online. Dodatkowym przedmiotem jest Introduction to e-learning, skupiający 
się na systemach LMS (Learning Management Systems), takich jak Moodle.

Na koniec omawianego bloku przedmiotów dodać należy, że są one prowadzone 
przez jednego wykładowcę, Aarona Marca Colliera, będącego jednocześnie pomysło-
dawcą i autorem zajęć5. Mogłoby to – jak w wypadku University of Pardubice – su-
gerować jednostkowe podejście do tematu. Należy jednak zwrócić uwagę, że w Ma-
saryk University cała gama przedmiotów z zakresu ICT znajduje się na wszystkich 
trzech badanych filologiach, co w porównaniu do pozostałych badanych krajów jest 
dość szczególne. Ponadto należy dodać, że studenci wszystkich filologii, należących 
administracyjne do Wydziału Edukacji, zobowiązani są do odbycia zajęć Informa-
tion technology. Jest to podejście systemowe, również unikatowe na skalę europejską. 
Studenci, u których w kręgu zawodowych zainteresowań znajduje się język obcy, od 
strony praktycznej uczą się pracy z projektorem, narzędziami wideo i audio (prze-
kształcanie plików, nagrywanie i wykorzystanie podcastów), aplikacjami komputero-
wymi i internetowymi, CALL oraz tablicą interaktywną6 .

Podsumowując, można powiedzieć, że całościowy obraz jest naprawdę dobry. Na 
każdym bowiem z badanych uniwersytetów zastosowanie technologii do celów za-
wodowych filologa jest poruszane w ramach nauczanych programów. Jedyny zarzut 
może dotyczyć braku zajęć/specjalizacji z zakresu technologii językowej; wówczas 
sytuację w Czechach można by uznać za niemal idealną.

3.1.2. Słowacja

We wszystkich uniwersytetach, oprócz Comenius University in Bratislava, sy-
tuacja wygląda podobnie, co pozwala na pewną generalizację. Otóż wydaje się, że 
na kierunkach filologicznych, bez względu na zakres oferowanych specjalizacji (na-

5  Mowa tu o zajęciach na filologii angielskiej.
6  Powyższe informacje uzyskano podczas stażu naukowego w Masaryk University w maju 2010 r.
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uczycielska, językoznawcza lub tłumaczeniowa) lub poziom studiów (licencjackie 
lub magisterskie), nie ma zajęć w jakikolwiek sposób zahaczających o kwestię wyko-
rzystania technologii do pracy z językiem. Na wszystkich przebadanych uczelniach 
spotkano zaledwie jeden przedmiot z zakresu ICT (na University of Presov) .

Z badanych uczelni tylko Comenius University in Bratislava przejawia zaintere-
sowanie omawianą tematyką, i to głównie dzięki pracy (zmarłej w 2009 r.) dr Jany 
Hromníkovej. Od 1999 r. wprowadziła ona do dydaktyki języka angielskiego przed-
mioty The use of computers in teaching of English language i Information and com-
munication technologies in language education, a w latach późniejszych E-Learning 
in language learning. We wszystkich wymienionych przedmiotach treści meryto-
ryczne są bardzo zbliżone, część z nich wręcz się pokrywa. Głównym tematem zajęć 
jest wykorzystanie komputerów i innych narzędzi ICT w nauczaniu języków obcych 
z uwzględnieniem odpowiednich aplikacji i oprogramowań oraz praktycznych umie-
jętności z zakresu tworzenia własnych programów i korzystania z zasobów interne-
towych do pracy nauczyciela. Kontekst historyczny CALL oraz problemy związane 
z interdyscyplinarnym nauczaniem wspomaganym komputerowo zamieszczone są 
w The use of computers in teaching of English language . Information and communi-
cation technologies in language education skupia się przede wszystkim na przygoto-
waniu materiałów dydaktycznych w nowej formie i ich odpowiednim zastosowaniu 
z wykorzystaniem ICT oraz wprowadza do zagadnień związanych e-learningiem, 
w tym uczy przygotować materiały e-learningowe.

Zajęcia te odnoszą się wyłącznie do języka angielskiego i brak jest ich odpo-
wiedników na filologiach niemieckiej czy francuskiej. Oznacza to, że Comenius Uni-
versity in Bratislava można uznać za wiodący na arenie ogólnokrajowej tylko dzięki 
naukowym zainteresowaniom wąskiej grupy badaczy (dr Hromníkovej i jej współ-
pracowników) i tylko w zakresie wykorzystania ICT do pracy z językiem angielskim. 
W konsekwencji można stwierdzić, że omawiana problematyka nie jest jeszcze na 
Słowacji przedmiotem badań i zainteresowań filologów.

T a b e l a  3. Prezentacja wyników analizy – Słowacja

Uniwersytet
Nauczanie 
języków 
obcych

Tłumaczenie Językoznaw- 
stwo

Technologia 
informacyjna

Jednostki 
badawcze

Comenius University  
in Bratislava √

Pavol Jozef Safarik 
University
University of Presov √
University of Trnava
Constantine  
the Philosopher 
University Nitra

Źródło: Opracowanie własne
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3.1.3. Węgry
T a b e l a  4. Prezentacja wyników analizy – Węgry

Uniwersytet
Nauczanie 
języków 
obcych

Tłumaczenie Językoznaw- 
stwo

Technologia 
informacyjna

Jednostki 
badawcze

Eötvös Loránd University √ √ √
University of Szeged
University of Debrecen √ √ √ √
University of Pécs
University of Miskolc √ √ √

Źródło: Opracowanie własne

Na dwóch z pięciu uniwersytetów – University of Szeged i University of Pécs – 
nie prowadzi się żadnych zajęć z pogranicza technologii i językoznawstwa7 .

Na kolejnych uniwersytetach sytuacja kształtuje się lepiej. Obowiązkowym 
przedmiotem na University of Miskolc dla studentów filologii angielskiej jest Com-
puters and Language ukierunkowany na pracę nauczyciela języków obcych. Na spe-
cjalizacji tłumaczeniowej, skupionej wokół języka angielskiego i mocno profilowanej 
(np. tłumaczenie języka migowego, tłumaczenia gospodarcze, tłumaczenie technicz-
ne), w niektórych modułach znajdują się przedmioty dotyczące tłumaczenia maszy-
nowego lub korzystania z komputerowych narzędzi wspomagających tłumaczenie. 
Z kolei studenci filologii niemieckiej przechodzą trzystopniowy kurs z przedmiotu, 
który można określić jako Information technology i którego zakres merytoryczny za-
jęć dotyczy kompetencji IT.

Przedmiot Information technology znajduje się również w ofercie pozostałych 
dwóch uniwersytetów: Eötvös Loránd University i University of Debrecen, choć za-
kres poruszanych zagadnień różni się. Na pierwszym są to zajęcia z zakresu IT, po-
dobne do tych wspominanych wyżej. Dodatkowo uczelnia oferuje ciekawy zestaw 
zajęć skupionych wokół języka i technologii. Na filologii angielskiej dostępne są na-
stępujące kursy: Using technical equipment in teaching EFL, Computer Mediated 
Communication, Pedagogical grammar e-learning czy Using Gadgets in the Class-
room. Zgodnie z opisem tego ostatniego od studenta wymaga się pracy z blogami, 
tagowania zdjęć, zamieszczania filmów online oraz uczestnictwa w wybranych przez 
studenta portalach edukacyjnych .

Podobny jest zakres zajęć dydaktycznych i zainteresowań naukowych na filologii 
niemieckiej tego uniwersytetu . Oprócz Information technology można uczestniczyć 
w zajęciach dotyczących wykorzystania programów komputerowych do nauki języków 
obcych czy do badań językoznawczych. Nieco uboższy zestaw przedmiotów oferuje fi-
lologia francuska. Tu połączenie języka i technologii odbywa się głównie na płaszczyź-
nie językoznawczej i poświęcone jest analizie tekstu. Badając sytuację na Eötvös Loránd 
University, nie sposób pominąć specjalizacji studiów magisterskich z zakresu języko-

7  Na University of Szeged oferowane są studia doktoranckie z zakresu Information and Communica-
tion Technologies in Education . 
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znawstwa. Studentom proponuje się kierunek Computer Linguistics and Neurolingusi-
tics. Generalnie, struktura przedmiotowa specjalizacji skupia się na trzech dziedzinach: 
językoznawstwie ogólnym, językoznawstwie komputerowym i neurolingwistyce.

Podobnie sytuacja wygląda na ostatniej z badanych uczelni – University of Debre-
cen. Pod kątem nauczania języków obcych możliwe są zajęcia z Language technology 
and the Classroom, Information and Communication Technologies in Language Lear-
ning oraz Information technology in Language Education. Wspólnym celem wszyst-
kich zajęć jest praktyczna nauka wykorzystania komputera jako narzędzia dydaktycz-
nego oraz nabycie umiejętności korzystania z zasobów internetowych w projektowaniu 
materiałów do nauczania języków obcych. Drugi moduł ma charakter ogólnoinforma-
tyczny, a jego celem jest utrwalenie lub rozszerzenie wiadomości z zakresu IT. Ko-
lejnym modułem jest językoznawstwo. Proponowane tu zajęcia to Computer-Assisted 
Language Analisys i Computational Linguistics. Nazwy przedmiotów nie wymagają 
większego komentarza co do tematyki zajęć i poruszanych problemów. Ostatnią kate-
gorią jest tłumaczenie. Dość skąpe informacje na ten temat pozwalają jedynie stwier-
dzić, że prowadzone są zajęcia z zakresu tłumaczenia komputerowego oraz baz danych.

Oprócz pogrupowanych wyżej przedmiotów studenci Faculty of Arts University 
of Debrecen mają do wyboru kilka specjalizacji już na poziomie licencjackim. Pierw-
szą z nich jest Business English and Translation, na której jednym z przedmiotów 
fakultatywnych jest Dictionary research. Rezultatem uczestnictwa w zajęciach jest 
projekt końcowy, polegający na stworzeniu własnego słownika w oparciu o narzę-
dzia i zasoby internetowe. Drugą specjalizacją (uruchomioną jesienią 2010 r.) jest 
Information and Communication Design and Technology. Składa się ona z czterech 
komponentów ukierunkowanych na umiejętności z zakresu posługiwania się narzę-
dziami ICT (np. Web publishing), komunikację z wykorzystaniem ICT, praktyczną 
naukę języka angielskiego do określonych celów (English for Special Purposes) oraz 
komponentu o nazwie Media, Language and Culture .

Wobec przytoczonych powyżej przykładów zajęć University of Debrecen i Eötvös 
Loránd University uznać można za uczelnie, które od strony naukowo-badawczej 
i dydaktycznej tak kształcą filologów, by technologia w ich pracy zawodowej była 
stałym elementem.

W kontekście całościowego obrazu Węgier dwie wspomniane wyżej uczelnie 
zdecydowanie podnoszą ogólną ocenę sytuacji w kraju. Na pięć badanych uniwer-
sytetów zagadnienia wykorzystania ICT i technologii do pracy z językiem nauczane 
są w trzech jednostkach. Ostatecznie więc można powiedzieć, że sytuacja jest dobra, 
a tematyka znana .

3.1.4. Polska

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego8 na kierunku 
filologia obowiązkowy jest przedmiot Technologia informacyjna w wymiarze 30 go-

8  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi 
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dzin. Rozporządzenie nakreśla treści tematyczne, jakie powinny być nauczane w tym 
bloku. Część z nich, m.in. praca ze środowiskiem Windows, jest utrwaleniem umiejęt-
ności IT ze szkoły średniej. Zalecane przez Ministerstwo treści są mało adekwatne do 
wymagań cywilizacyjnych, przed jakimi stoją współcześni filologowie, którzy po raz 
kolejny uczeni są podstawowych umiejętności informatycznych. Zalecenia Minister-
stwa na płaszczyźnie intencjonalnej są może słuszne, jednak brak znajomości tematu 
i nieukierunkowane treści skutkują w większości zaprezentowanych poniżej przypad-
ków niewystarczającym pod względem merytorycznym przygotowaniem kursu dla 
przyszłych filologów.

Najczęściej osobą prowadzącą kurs Technologia informacyjna (lub Technologie 
informacyjne) jest nie metodyk czy dydaktyk, lecz pracownik Wydziału/Instytutu 
Matematyki i Informatyki9. W programach znajdziemy najczęściej pracę z aplikacja-
mi otoczenia Windows. Jeżeli kurs jest choć trochę profilowany, to jego modyfikacja 
polega na wprowadzeniu treści odnoszących się do sposobu używania znaków dia-
krytycznych, gramatycznej i ortograficznej weryfikacji tekstu lub tworzenia glosa-
riuszy. Nie zdarzyło się, by studenci w sposób praktyczny uczyli się pracy z tablicą 
interaktywną czy bardziej zaawansowanymi oprogramowaniami typu CALL.

W kontekście proponowanych zajęć wzorem do naśladowania dla uczelni pol-
skich jest program realizowany przez Uniwersytet im . Adama Mickiewicza w Po-
znaniu (Wydział Neofilologii) oraz przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Na wszystkich trzech badanych filologiach przedmiot Technologia 

spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki z dnia 12 lipca 2007 
(Dz.U. z dnia 13 września 2007 r.), Lex Polski Serwer Prawa http://lex.pl/serwis/du/2007/1166.htm (do-
stęp: 28.06.2010).

9  Na różnych uczelniach inaczej wygląda struktura organizacyjna.

T a b e l a  5. Prezentacja wyników analizy – Polska

Uniwersytet
Nauczanie 
języków 
obcych

Tłumaczenie Językoznaw- 
stwo

Technologia 
informacyjna

Jednostki 
badawcze

Uniwersytet 
im . Adama 
Mickiewicza

√ √

Uniwersytet 
Jagielloński √

Uniwersytet 
Wrocławski √ √

Uniwersytet 
Warszawski √

Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski Jana 
Pawła II

√

Źródło: Opracowanie własne
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informacyjna realizowany jest inaczej, jednak w ostatecznym zarysie programowym 
studenci poznają wspomagane komputerowo narzędzia pracy z językiem.

W Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pracę 
nad wykorzystaniem technologii komputerowych w badaniach nad językiem prowa-
dzi Zakład Angielskiego Językoznawstwa Komputerowego, który w ofercie eduka-
cyjnej dla studentów proponuje zajęcia ICT in EFL (English as a Foreign Langu-
age)10. Kurs, oprócz podstawowych wiadomości z zakresu ICT, jak oprogramowa-
nie czy hardware, rozwija szczegółowo zagadnienia związane z wykorzystaniem na-
rzędzi komputerowych do pracy z językiem, np. concordancerów, tworzeniem list 
językowych i glosariuszy, prostych narzędzi CALL i wykorzystaniem tych bardziej 
zaawansowanych; z pracą z aplikacjami Web 2.0 oraz możliwościami wykorzystania 
portalu Second Life do nauki języka angielskiego11. Dodatkowo należy zwrócić uwa-
gę na materiały zamieszczone dla studentów na stronie ICT in EFL Syllabus, tests, 
exercises and selected bibliography prof. Włodzimierz Sobkowiak, które pomagają 
poznać problematykę oraz stanowią platformę komunikacyjną między studentami 
a wykładowcą. Taka organizacja zajęć potwierdza nowoczesne i zgodne z duchem 
wykładanego przedmiotu podejście do tematu. Sam Zakład prowadzi zaś badania 
z zakresu analizy językoznawczej oraz zastosowania narzędzi statystycznych i jest je-
dyną polską jednostką spośród analizowanych uczelni, która wprowadza technologię 
do badań z zakresu językoznawstwa.

Na drugiej badanej specjalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – filologii ro-
mańskiej – edukacja z zakresu ICT/CALL zawiera się w treściach merytorycznych kursu 
Technologie informacyjne. Jest to jedyny przypadek spośród badanych programów, gdzie 
tematyka tego kursu zgodna jest z jego założeniami i ukierunkowana na pracę filologa12 . 
Zajęcia mają charakter praktyczny i koncentrują się na trzech blokach tematycznych:

typy zasobów internetowych (które mogą być wykorzystane zarówno do pracy  –
ucznia, jak i nauczyciela);

zastosowanie narzędzi Web 2.0 w organizowaniu procesu nauczania języków  –
obcych (takich jak: blogi, strony wiki, podcasty, radio internetowe, zakładki etc.; jed-
nym z zadań studentów było np. stworzenie własnego bloga, strony internetowej czy 
przygotowanie podcastu);

trzeci blok odnosił się do  – specyfiki umiejętności informacyjnych i ich znacze-
nia w nauczaniu/uczeniu się instytucjonalnym13, a więc do umiejętności krytycznej 

10  Sobkowiak Włodzimierz, ICT in EFL Syllabus, tests, exercises and selected bibliography prof. 
Włodzimierz Sobkowiak, http://ifa.amu.edu.pl/~swlodek/CAELL.htm (dostęp: 30.06.2010).

11  Sobkowiak Włodzimierz, ICT in EFL – a lecture course prof. Włodzimierz Sobkowiak, IFA UAM 
2009/2001 – Syllabus, http://ifa.amu.edu.pl/~swlodek/compsyll.htm (dostęp: 30.06.2010).

12  Zakres merytoryczny oraz sposób prowadzenia kursu przedstawiony został autorce pracy przez 
prowadzącą w roku akademickim 2009/10 kurs dr Joannę Górecką z Instytutu Filologii Romańskiej 
UAM .

13  Górecka Joanna, 2009/10 Opis przedmiotu Nowe technologie, https://usosweb.amu.edu.pl/kon-
troler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:09-NOWETECH-44) (dostęp: 
30 .06 .2010) .
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analizy i oceny zasobów internetowych oraz sposobu wyszukiwania potrzebnych in-
formacji .

Dodatkowo moduł skierowany na krytyczną ocenę materiałów językowych oraz 
zasobów językowych zamieszczonych na stronach internetowych instytucji (np. szkół 
językowych) czy osób prywatnych pozwala na aktywny udział w modyfikacji tychże 
materiałów oraz stymuluje do tworzenia własnych, rozwijając tym samym warsztat 
pracy .

Podobny kształt ma program realizowany w Instytucie Filologii Romańskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Co prawda przedmiot prowadzony jest w wymiarze 15 go-
dzin w semestrze (co kłóci się z wytycznymi ministerialnymi), to jednak główne za-
łożenia kursu przygotowują studentów od strony teoretycznej i praktycznej do pracy 
z ICT. Pierwszy cykl zajęć koncentruje się na samej idei wykorzystania technologii 
w nauczaniu języków obcych. Kolejne pokazują, jak korzystać z językowych zaso-
bów sieci, równolegle ucząc klasyfikacji i krytycznej oceny materiału językowego 
stanowiącego potencjalną pomoc dydaktyczną. Ćwiczenia praktyczne, podobnie jak 
w wypadku zajęć na filologii romańskiej UAM, dotyczą tworzenia bloga, pracy z na-
rzędziami audiowizualnymi oraz układania ćwiczeń typu Hot Potatos.

W czwartym badanym instytucie – Instytucie Filologii Germańskiej UAM – 
przedmiot Technologia informacyjna pretenduje do grona przedmiotów profilowa-
nych, jednak brak konkretnych treści kursu nie pozwala na jego dogłębną analizę.

Podsumowując, sytuacja pod względem przygotowania absolwentów filologii do 
pracy w charakterze nauczyciela języków obcych nie wygląda najlepiej. Obowiązko-
wym kursem jest przedmiot Technologia informacyjna, jednak na podstawie analizy 
programu stwierdzić można, że skupia się on na przygotowaniu studenta do obsługi 
podstawowych programów/aplikacji komputerowych. Wyjątek stanowią autorskie 
programy nauczania, realizowane przez dydaktyków/nauczycieli odpowiednich języ-
ków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na filologii romań-
skiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

3.2. Ocena sytuacji w krajach V4

Na podstawie przedstawionych wyników analizy stopnia zaangażowania krajów 
V4 na poziomie uczelni w zakresie sposobu wykorzystania technologii do pracy z ję-
zykiem wprowadzić można ocenę wartościującą (tab. 6), odnoszącą się do sytuacji 
w każdym z badanych państw (tab. 7). Dodatkowo, bazując na powyższym komenta-
rzu, określić można tendencję dalszego rozwoju.
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T a b e l a  6. Kryteria oceny sytuacji w krajach V4

Ocena bardzo dobra dobra satysfakcjonu-
jąca rokująca niesatysfakcjo-

nująca

Kryterium

w 5 z 5 uni-
wersytetów jest 
przynajmniej 
1 przedmiot 
(podmiot) 
obecny w 1 z 4 
kategorii

w 4 z 5 uni-
wersytetów jest 
przynajmniej 
1 przedmiot 
(podmiot) 
obecny w 1 z 4 
kategorii

w 3 z 5 uni-
wersytetów jest 
przynajmniej 
1 przedmiot 
(podmiot) 
obecny w 1 z 4 
kategorii

w 2 z 5 uni-
wersytetów jest 
przynajmniej 
1 przedmiot 
(podmiot) 
obecny w 1 z 4 
kategorii

w 1 z 5 uni-
wersytetów jest 
przynajmniej 
1 przedmiot 
(podmiot) w 1 
z 4 kategorii lub 
w badanym kra-
ju nie występuje 
żaden przedmiot 
(podmiot)

Uwagi: kategoria Technologia informacyjna nie została uwzględniona w ocenie, gdyż przedmiot w tej 
kategorii nie świadczy o zainteresowaniu badaną tematyką.

Źródło: Opracowanie własne

T a b e l a  7. Ocena sytuacji w krajach V4 z określeniem tendencji zainteresowań w każdym z nich

Kraj Czechy Słowacja Węgry Polska
Ocena bardzo dobra niesatysfakcjonująca dobra rokująca

Komentarz

ocena podniesiona 
ze względu na licz-
bę i merytoryczną 
jakość prowadzo-
nych zajęć

ocenę podwyższa 
liczba prowadzo-
nych przedmiotów

Tendencja

zainteresowanie 
w obszarze zasto-
sowanie ICT w na-
uczaniu języków 
obcych

brak tendencji na poziomie krajo-
wym: aktywność na 
wszystkich analizo-
wanych polach

oznaki zaintereso-
wania w obszarze 
zastosowania ICT 
w nauczaniu języ-
ków obcych

Źródło: Opracowanie własne

4. Wnioski

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedmioty z zakresu zastosowania tech-
nologii do pracy z językiem obecne są przede wszystkim na filologii angielskiej. Stu-
denci pozostałych specjalizacji, poza stricte językoznawczą, rzadko mają możliwość 
uczestniczenia w tego typu zajęciach. Co więcej, sama obecność zaprezentowanych 
wyżej zajęć wynika z faktu naukowego zainteresowania tematyką poszczególnych 
wykładowców. Świadczy to o braku rozwiązań systemowych, które powinny być 
wprowadzone na poziomie ministerialnym lub – biorąc pod uwagę autonomię uni-
wersytetów – uczelnianym .

Należy również zauważyć, że żaden z badanych uniwersytetów nie współpracuje 
z jednostką naukowo-badawczą zajmującą się technologiami językowymi lub zasto-



MARTA BOROWIAK-DOSTATNIA28

sowaniem ICT w nauczaniu języków obcych. Nie odnotowano ośrodków rozpozna-
walnych ani na poziomie krajowym, ani międzynarodowym. Oznacza to, że w przy-
wołanych krajach badana tematyka nie budzi takiego zainteresowania naukowego, 
jak np. w Szwecji, Belgii, Szkocji czy Anglii, gdzie tego typu jednostki funkcjonują 
i szczycą się renomą przynajmniej na poziomie europejskim.

Przywołane uczelnie wschodnioeuropejskie nie podążają w swojej ofercie eduka-
cyjnej za nowoczesnymi rozwiązaniami w szkolnictwie wyższym. Chodzi tu przede 
wszystkim o brak takich kierunków czy specjalizacji, zwłaszcza na poziomie studiów 
magisterskich, jak magister z zakresu technologii językowych, magister z zakresu 
ICT w nauczaniu języków obcych czy magister z zakresu e-learningu. Te przykłado-
we kierunki są już obecne na innych europejskich uczelniach.

Powyższy komentarz należy potraktować jako wytyczne dla ministerstwa szkol-
nictwa w każdym z omawianych krajów oraz dla rektorów analizowanych uczelni. 
Wprowadzenie zagadnień związanych z zastosowaniem technologii w naukach hu-
manistycznych, w tym wypadku na kierunkach filologicznych, jest absolutną koniecz-
nością. Z przedstawionej analizy wynika bowiem, że w krajach Grupy Wyszehradz-
kiej przyszli nauczyciele języków obcych (poza absolwentami filologii angielskiej), 
tłumacze i językoznawcy nie są wystarczająco przygotowani do pracy we współcze-
snym świecie.

BIBLIOGRAFIA

Górecka Joanna 2009/10: Opis przedmiotu Nowe technologie, https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.
php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:09-NOWETECH-44) (dostęp: 
30 .06 .2010) .

Obenausová Světlana 2009/10: ICT – British National Corpus – opis zajęć, http://kaj.upol.cz/studium/
bakalarske/anotace/bnc.htm (dostęp: 03.09.2010).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszcze-
gólnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi 
spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki z dnia 12 lipca 2007 
(Dz.U. z dnia 13 września 2007) Lex Polski Serwer Prawa http://lex.pl/serwis/du/2007/1166.htm 
(dostęp: 28.06.2010).

Sobkowiak Włodzimierz 2009/10: ICT in EFL Syllabus, tests, exercises and selected bibliography prof. 
Włodzimierz Sobkowiak, http://ifa.amu.edu.pl/~swlodek/CAELL.htm (dostęp: 30.06.2010).

Sobkowiak Włodzimierz 2010/11: ICT in EFL – a lecture course prof. Włodzimierz Sobkowiak, IFA UAM 
2009/2010 – Syllabus, http://ifa.amu.edu.pl/~swlodek/compsyll.htm (dostęp: 30.06.2010).



Język, Komunikacja, Informacja
I. Koutny, P. Nowak (red.)

Language, Communication, Information
I. Koutny, P. Nowak (eds.)

5/2010–2011: 29–36

Libor Stepanek

Creative u-learning: Complex ICT Use at the Masaryk 
University Language Centre

Abstrakt (Creative u-learning: kompleksowe zastosowanie narzędzi ICT w Centrum 
Językowym Uniwersytetu Masaryka w Brnie). Autor przedstawia proces wdrażania 
w środowisku akademickim kompleksowego, elastycznego i zindywidualizowanego syste-
mu nauczania języków obcych opartego na narzędziach ICT. Centrum Językowe Uniwer-
sytetu Masaryka (CJV) prowadzi działalność dydaktyczną i naukową związaną z szeroko 
rozumianym rozwojem i zastosowaniem ICT i multimediów. Wachlarz narzędzi komuni-
kacji synchronicznej i asynchronicznej (Facebook, czat, wideokonferencja, e-mail, forum, 
blog, YouTube), połączony z ćwiczeniami indywidualnymi i grupowymi prowadzonymi 
na systemach LMS (Moodle, IS MU) oraz poza nimi, daje nowe możliwości w zakresie 
polepszenia nauczania języków obcych.
Zaprezentowane w artykule trzy typy kursów prowadzonych przez CJV pokazują konkret-
ne narzędzia i skupiają się na różnych metodach ich zastosowania. Głównym celem wyko-
rzystania przywołanych narzędzi jest głębsze zaangażowanie studentów w realne sytuacje 
akademickie lub zawodowe, jak również zwiększona aktywność w środowisku, w którym 
mogą ćwiczyć i doskonalić umiejętności językowe, zawodowe i społeczno-kulturowe.

Abstract. This paper analyses the implementation of ICT enhanced complex, flexible and 
individualised language learning in the university environment with the aim to share its ef-
fectiveness. Masaryk University Language Centre (CJV) engages in teaching and research 
activities closely related to the development and use of ICT and multimedia in general. 
A wide range of synchronous and asynchronous communication tools (Facebook, chat, 
video conferencing and email, forum, blog, YouTube) combined with individual and col-
laborative activities within an LMS (Moodle, IS MU) and outside offers new opportunities 
to the improvement of foreign language learning.
The presentation of three types of CJV courses analyses individual tools and focuses on 
various approaches aiming at deeper involvement of university students in real academic 
or expert situations as well as their intensive engagement in an environment where they 
can test and improve their language, expert and socio-cultural skills.
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1. Introduction

The accelerating development of interactive information and communication 
technologies (ICT) and multimedia have changed our society considerably. New types 
of professions, new modes of behaviour and new approaches to private or public 
space, they all have brought the necessity to adjust our educational systems to the 
demands of the knowledge society and focus on the use of ICT and multimedia in the 
university environment .

Individual sectors in higher education reflect this situation in diverse ways. This 
paper presents an analysis of the implementation of ICT enhanced complex, flexible 
and individualised language learning in the setting of the Masaryk University Lan-
guage Centre (Centrum jazykového vzdělávání CJV MU) with the aim to share its ef-
fectiveness. The text is divided into three parts: first, the theoretical background to the 
ICT use in higher education and its consequent shifts in teacher-student interaction are 
offered; second, the approach of CJV MU to ICT and multimedia enhanced creative 
language learning is introduced; and finally three types of innovative English courses, 
namely The Intercultural Communication, Academic Writing for PhD students, and 
Creativity, are analysed from the perspective of the ICT and multimedia use with the 
focus on various approaches aiming at deeper involvement of university students in 
real academic or expert .

2. ICT and media enhanced education within higher education

In spite of the fact that academic institutions have a relatively easy access to ICT 
and multimedia facilities, not many use them as creative, collaborative and dynamic 
interactive tools. In other words, a number of universities still employ relatively safe 
traditional methods of teaching, which might be limiting to the current educational 
potential . The use of new interactive methods are often promoted and motivated with 
the vision of their potential benefits, on the other hand, “we have to take into con-
sideration the fact that its effective utilization entails a profound restructuring of the 
existent systems and processes in cultural, economic, social, political and even tech-
nological terms” (Pettenati 2000) .

In order to understand the current transformation of classrooms into highly de-
veloped technological settings, it is essential to mention new roles of teachers and 
students. Multimedia and ICT are believed to extend teachers and students’ ability to 
communicate and collaborate in a dynamic, interactive way almost automatically. The 
implementation of flexible and creative educational methods based on effective use 
of ICT, however, is not an easy task as it presupposes a cultural shift of both teachers 
and students (Motteram 2006) .

The creative approach to ICT and multimedia enhanced methods in education 
brings, basically, two consequences: First, its application requires more organisation 
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and structural planning, in other words, it is more time and preparation demanding. 
Moreover, teachers can often be traumatised by the idea of entering an unexplored 
area of electronic environment and meeting a class of ICT savvy students . On the 
other hand, it is important to say that to use modern equipment, teachers do not need 
to become technical experts. On the contrary, some basic ICT skills and above all 
“understanding of the pedagogical rationale for using the technology can suffice to 
produce sound teaching practice” (deHaaff 2008) .

The second consequence reflects the fact that current generations of students do 
not know the world without the internet or mobile phones (Zwimpfer 2007). They live 
in the era when new ICT tools can be characterized by their high quality, relatively 
low price and easy use (Young 2006). Therefore, students usually consider the pres-
ence of collaborative ICT based learning a natural environment and except it without 
difficulties. Thanks to this familiar environment they may feel they can “learn more”, 
which is of high importance. On the other hand, subjective positive feelings cannot be 
confused with the real level of what they learn (Qvist 2006). Moreover, “enjoying” the 
learning process is not a guarantee to learner’s automatic effort invested in learning 
(Temple 2006) .

To put it simply, teachers have to be aware of the fact, that the implementation of 
ICT does not mean using the largest numbers of the newest technologies, but a care-
fully planned implementation of such tools into the standard classes, which will lead 
towards the most effective ways of learning (Daunt 2007) . The ICT and multimedia 
enhanced environment is here, then, to create a complex net where information pre-
sented by one medium must complement or deepen the information provided by a dif-
ferent medium (Baily 2001). Ideally, an intensively ICT and multimedia enhanced 
language course should provide such a setting where learning does not depend on 
teacher’s availability, their abilities or will, but on mutual communication and ex-
change of real experience of students, teachers and external actors in a diverse, but 
complex environment .

3. Masaryk University Language Centre Approach

Masaryk University Language Centre CJV MU, the largest university language 
centre in the Czech Republic, engages in teaching and research activities (e.g. IN-
VITE, EILC, COMPACT, MEDEA-AWARDS) thanks to which numerous innova-
tions, such as videoconferencing, wiki tasks, collaborative tasks, group evaluation or 
online peer review have been implemented into its language programmes. CJV MU 
selects tools corresponding with constructivist theories which can provide intensive, 
complex and authentic up-to-date social and cultural dimensions in language learning 
and which have the potential to expose students to the language in a highly intensive 
manner. It is also believed that an appropriate combination of creative ICT teach-
ing methods combined with the traditional ones can become a new pedagogical tool 
which could fully satisfy current needs of academic language education .
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The excessive use of ICT and multimedia is also supported by the community-
of-practice communication which can exist within and across more typical academic 
conformity based discourse communities (Morgan 2008). Unlike discourse communi-
ties that operate traditionally by means of set standards of appropriate communica-
tion in a top-down style within a given hierarchy – usually, experts inform students, 
who are supposed to follow required rules and guidelines – communities-of-practice 
are shaped by a combination of formal patterns of communication with an informal 
exchange of information within a negotiated learning environment. Reciprocal obli-
gations of all course participants shape an adaptation of shared knowledge “where 
thoughts are compared, contrasted and justified by social exchange” (Morgan 2008). 
Consequently, the community of practice learning setting is characterized by higher 
flexibility and therefore offers a better environment for constructivist learning methods. 

4. CJV MU Courses

CJV MU provides a large scale of language courses. Since 2009 a total number of 
98 new and innovated courses for students and university staff have been piloted and 
successfully implemented into the Masaryk University language programmes . Such 
an amount requires a greater variety of teaching methods and strategies used. To show 
at least some of them, three types of CJV MU courses and methods used, all based on 
intensive use of ICT and multimedia tools and creative teaching methods, all with the 
aim to offer learner-negotiated real-life situations, are presented.

4.1. The Intercultural Communication English Course

The Intercultural Communication English Course prepared with the Aberystwyth 
University (UK) is a complex language programme whose aim is the development of 
academic language skills in an intercultural setting . The course is divided into a stream 
of successive interconnected tasks and projects in order of increasing difficulty that 
lead towards academic team presentations at its end . Multimedia and ICT tools play 
an essential role: videoconferencing provides a tool for synchronous communication 
while Facebook offers a space for the asynchronous one (with the average length of 
250 words per a written assignments) .

Learners from three to twelve nationalities are engaged in negotiations over the 
course content around interdisciplinary cross-cultural topics . Their individual and col-
laborative tasks; formal-informal and synchronous-asynchronous forms of communi-
cation are recorded (posts to the forums, written assignments, wiki activities are ac-
cessible online; recorded VC sessions can be re-watched and/or analysed). The formal 
goals are set at the beginning of the course but kept in balance with the informal ones 
that arise from discussions and activities throughout the course of the programme . The 
final success of such a module depends on the group dynamics within the teams – their 
task is to discuss possible topics ranging from Fast Food, Corporate Responsibility or 
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The Impact of Media on Society to Principles of Fairy Tales in Different Cultures or 
A Comparison of World Toilet Cultures . Students also need to carry out the audience 
analysis, prepare discussion and interactive tasks framework, choose audiovisuals, or 
set objectives and distribute responsibilities. Here is an example:

“Hi all. I send you more details about our work. Group number 2 has chosen the topic ‘Influence 
of advertisement on human life’. We think that it’s an interesting topic because you meet a kind of 
advertisement every day and you don’t realize its impact to your lives. Each member of our group 
has his/her own subtopic. Here you are: Hirona – Internet advertisement; Jason – Drug abuse adver-
tisement; Katka – Advertisement in magazines; Lucka – Brainstorming; Lucie – Newspeak; Tung 
– Advertisement in TV; We’ll try to describe you these topics and make a conclusion together. You 
will see how you’re influented by ads”.

The role of a teacher is, on the other hand, shifted into that of a course facilitator 
responsible for keeping the balance of activities within the course frame. Therefore 
teachers have to adopt different styles adequate to different situations on Facebook. 
Here are some examples: 

– “When referencing from internet sources students should do as follows:”
– “Hello all and welcome to round two of VC. I hope you are all ready and willing to discuss the top-
ics we intend to challenge this year. The first one, as you can see, is Freedom and Liberty.”
– “Please take a look at this excellent video, contributed to the Corporate Responsibility discussion 
by Roberto – THANK YOU ROBERTO :0)))”

Participants’ feedback shows that the use of technologies improves language 
learning experience and is appreciated by both ends.

4.2. Academic Writing for PhD Students Course

The Academic Writing for PhD Students Course is an interdisciplinary course 
whose aim is to prepare PhD students and young researchers for high quality writing 
and current science communication needs . Students develop a net of creative coop-
eration where they peer review, analyse and comment writings of their colleagues. 
Via videoconferencing they discuss publishing industry market needs with publishing 
experts, and watch and/or join analyses of their texts presented by text analysts from 
three different countries . All materials including recorded VC discussions are online 
for students’ disposal . 

The basic course structure is divided into three F2F blocks which concentrate 
on discussions and exchange of experience. The contact blocks (recorded and made 
available to students who were either absent or who would like to re-watch the ses-
sions) use online text materials combined with short video extracts from speeches of 
experts and conference papers .

Between the block sessions, students deal with individual and collaborative tasks. 
This asynchronous part of the course is divided into an individual “text production”, 
collaborative discussion and peer review. Course participants post titles of their pa-
pers or theses, problematic sentences from their texts and abstracts of their research to 
the course discussion forum where they comment, analyse and express their opinions 
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on the quality of their colleagues’ work. Most discussions turn into a help-advice-
suggestions style of discussion:

“– Hello, I’m posting title of an article I’ve just started to work on … “Social Network Facebook as 
an Event Promotion Platform subtitle: Initial Research Targeted at Czech Students in the 17–24 Age 
Group” …
– Hello, … I found it quite long. I do not know if it is possible but can you define the 17–24 Age 
Group with one word …? …
– Thank you! I agree. I would even take your suggestion a bit further by cutting it down to “Social 
Network Facebook as an Event Promotion Platform: Initial Research Targeted at Czech Students…
– Hello…, I like your title, but I also find it quite long and I also see some possibility how to shorten it. 
Maybe it would be enough today to leave Facebook without the description of “social network”? …
– Hello … I really agree …. Just the word Facebook is enough today everybody knows what it is …”

A different writing task that simulates one of the processes students’ texts go 
through before they are published is a peer review. New software is used to gener-
ate automatic anonymous facilitation of the task. Apart of the peer review itself, the 
teacher reflects students’ ideas mentioned in the analyses. That reflection summarizes 
key thoughts and areas of thoughts, such as (1) excuses where learners’ self doubts or 
lack of expertise in the given field are expressed; (2) descriptions of the text content; 
and (3) text analysis that includes detailed comments on individual mistakes and rec-
ommendations for improvements .

Although students understand the importance of both, the theoretical and practi-
cal, collaborative exercises which help them to practice and develop their writing 
skills, they regard videoconferencing as the most attractive part of the course. Profes-
sionals from the publishing industry (Routledge, OUP) discuss current needs of the 
international publishing market with students; academics from various universities 
(Aberystwyth University, Birmingham University, SOAS London) give interactive 
VC lectures on writing; and international experts on writing analyse students’ texts, 
explain their points of view, suggest improvements or possible changes and students 
have chance to discuss their own writing in a multiperspective professional debate.

4.3. Soft Skills: Creativity in English

The Creativity in English Course is an example of the soft skills courses that have 
been implemented into CJV MU programmes. All courses combine ICT enhanced 
with traditional and non-traditional teaching techniques in order to provide complex 
language learning within the academic framework .

The following Emoticon story activity is a creativity barrier elimination task from 
the course. Students are instructed to look at the picture story from the “Rives tells 
a story of mixed emoticons” video (Rives 2007) and decode its meaning . Then they 
watch the original story and the idea of various ways of transcriptions is discussed . 
The course participants are then divided into small groups with the aim to produce 
a story and transcribe it in their own original emoticon/symbolic/coded alphabet (cell 
phones, computers or “traditional” paper can be used). The next step is to send the 
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stories to the other groups whose task is to “decode” the encoded stories. Later, the 
decoded versions of the stories are compared with the original ones . These sessions 
are usually full of creativity, fun and collaborative enthusiasm. The pedagogical aim, 
however, is to draw learners’ attention to the process of translation which is often 
considered a rather boring ordeal. Students analyse their creativity barriers in foreign 
languages and discuss possible ways of improvement.

Students’ reactions to the soft skills courses are mostly positive:
(a) …I learned everything has got some solution. … Try to cancel barriers of creativity…
(b) …It was fun. And I liked that there is no reason to have a fear of making mistakes…
(c) …It was interesting and I hope it can help me in communication with people and in some cases to 

solve particular problems or tasks, alternatively to understand my choice of the solution…

5. Conclusion

The analysis of three ICT and multimedia enhanced CJV MU courses showed that 
ICT and multimedia tools enable engagement of language learners in truly interactive, 
flexible and dynamic learning. To ensure that good quality learning takes place, how-
ever, institutions, teachers and learners need some adaptation to the new conditions. 
Theoreticians must introduce clear methodological approaches that would enable aca-
demic institutions to set a complex framework within which ICT and multimedia en-
hanced learning programmes could be created. Teachers should enhance effectiveness 
of the learning process by promoting a learner-centred environment; by creating both 
independent and collaborative learning opportunities; by supporting application of 
social networking, while paying special attention to the effective use of complex ICT 
tools; they should, therefore, take the position of a course facilitator, administrator and 
expert advisor who shares responsibilities with the rest of the learning community. 
Students, on the other hand, who are turned into co-authors of the learning activi-
ties should engage in more individual, independent and responsible communication 
within effective patterns and standards of the newly created setting .
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The Role of Language Corpora in Teaching English  
as a Foreign Language in Poland

Abstrakt (Rola korpusu językowego w nauczaniu języka angielskiego jako języka 
obcego w Polsce). Badanie jest opartym na korpusie eksperymentem dotyczącym wpływu 
nauczania eksplicytnego na rozwój kompetencji kolokacyjnej uczniów języka angielskie-
go. W dwóch grupach polskich uczniów języka angielskiego jako języka obcego wpro-
wadzono dwie różne formy nauczania: zwiększony wkład językowy (grupa pierwsza) 
i zwiększony wkład językowy plus ćwiczenia frazeologiczne (grupa druga). Grupa pierw-
sza przeczytała teksty zawierające docelowe kolokacje i wykonała ćwiczenia z zakresu 
słownictwa ogólnego, podczas gdy grupa druga przeczytała te same teksty, ale wykonała 
ćwiczenia dotyczące kolokacji. Kolokacjami docelowymi były kolokacje czasownikowo- 
-rzeczownikowe utworzone wokół często występujących czasowników angielskich (‘give’, 
‘take’, ‘have’, ‘make’, ‘do’) powodujące trudności w produkcji językowej w drugim języ-
ku. Trzy testy sprawdzające kompetencję kolokacyjną na różnych poziomach znajomości 
słownictwa ujawniły, że uczniowie w obu grupach poprawili wiedzę docelowych kolokacji 
i nauczanie w obu tych grupach było równie efektywne. Badanie omówione jest w kontek-
ście wykorzystywania korpusów językowych w glottodydaktyce.

Abstract. The study is a corpus-informed experiment addressing the effects of explicit in-
struction on English language learners’ collocational competence . Two groups of L1 Polish 
learners of English as a foreign language received two different forms of teaching: enriched 
input (the enriched group) and enriched input plus chunking practice (the enriched plus 
group) . The enriched input group read texts containing target collocations and completed 
exercises focused on general vocabulary whereas the enriched plus group read the same 
texts but the exercises they completed were specifically focused on collocations. The target 
collocations were verb-noun combinations with frequent delexical English verbs (‘give’, 
‘take’, ‘have’, ‘make’, ‘do’) known to be causing difficulty in L2 production. Three tests 
tapping into collocational competence at different levels of vocabulary mastery revealed 
that learners in both groups improved their knowledge of the target collocations and the 
instruction in both groups was equally effective. The study is discussed in the context of 
the use of corpora in teaching English and offers insights into language pedagogy .



PAWEŁ SZUDARSKI38

What is corpus linguistics?

Corpus linguistics is a fast-growing methodology within linguistics in which lan-
guage patterns are studied in corpora, that is large portions of authentic data (Gries 
2009). According to Biber, Conrad and Reppen (1998), a language corpus is a princi-
pled collection of texts, both written and spoken, available for qualitative and quan-
titative analysis . Aijmer (2002) emphasizes the fact that corpora represent actual lan-
guage performance showing us how language is used in different registers . 

The first computer-readable corpora appeared in the 1960s. The Brown Corpus, 
for example, was compiled by Francis and Kucera and it contained over a million 
words from American English. In the 1980s, John Sinclair and his colleagues start-
ed the seminal COBUILD project based on millions of words from British English, 
which contributed greatly to the establishment of corpus linguistics as a new approach 
to language study. It needs to be remembered that collecting millions of words became 
possible only after technical advancements in computer science were made and large 
amounts of data could be stored as files. At the moment, corpora are enormous; they 
contain millions of words (see below) and are compiled for many natural languages. 
Thus, corpus linguistics as a scientific discipline is thriving offering invaluable in-
sights into language use that have direct implications for areas such as language teach-
ing. As McCarthy (2001: 125) maintains, corpus linguistics has altered the way we 
look at scientific methods and this cutting-edge change will have an influence on our 
notions of “education, role of teachers, the cultural context of the delivery of educa-
tional services and the mediation of theory and technique”.

Spoken and written corpora

Corpus linguistics provides us with many tools for the study of language, its struc-
ture and patterns. Even a cursory analysis of the field reveals that there exist many 
written and spoken corpora (O’Keeffe, McCarthy and Carter 2007). One of the most 
widely cited corpora is the British National Corpus (BNC) that consists of 100 mil-
lion words (of both written and spoken English). The written data constitute ninety 
per cent of the whole corpus (newspapers, books, letters, essays) and spoken data 
(business meetings, phone-ins, radio shows) amount only to ten per cent. There are 
also corpora of American English . The Corpus of Contemporary American English 
(COCA) is a freely available corpus that contains 410 plus million words. It was de-
veloped between 1990 and 2010 by adding 20 million words each year from both spo-
ken and written English (spoken, fiction, magazines, newspapers, academic texts).

Compiling a spoken corpus, in comparison with a written ones, is a much more 
difficult task requiring recording data and carefully transcribing it. Due to this fact, 
as Aijmer (2002) reports, among the existing corpora written ones are more prevalent 
and spoken corpora are fairly small. However, even relatively small samples of spo-
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ken language can cast new light on linguistic patterns . A good example of a spoken 
corpus is the CANCODE Corpus which stands for Cambridge and Nottingham Cor-
pus of Discourse in English. It is a five million-word corpus of conversations recorded 
in everyday situations in Britain and Ireland .

Furthermore, we should also mention that there exist corpora with data collected 
from non-native speakers . The International Corpus of Learner English (Granger et 
al. 2009) contains 3.7 million words from essays written by higher intermediate to 
advanced learners of English from sixteen L1 backgrounds. Such databases of learner 
language are a rich source of information about non-native speakers whose language 
performance is often compared with the use of English by native speakers.

Unsurprisingly, English as a global language (Crystal 2003) dominates the field 
and many corpus linguists focus on English as their area of interest. However, there 
exist corpora with data from other languages as well . Large compilations of words 
from Italian, Czech, Irish and many other languages show that lexical patterning is 
a common characteristic of natural languages and they all equally lend themselves to 
linguistic study (O’Keeffe, McCarthy and Carter 2007).

How can corpora be used in English Language Teaching (ELT)?

The advent of corpora has provided new methodologies for language study and 
changed linguists’ approach in areas such as lexicography or English Language 
Teaching (ELT). With regard to ELT, there are several aspects of language pedagogy 
which demonstrate how corpus findings have been put to practical use. First of all, 
all major publishers use corpus data to compile dictionaries and teaching materials. 
If one wishes to publish a dictionary that reflects the way English is spoken every 
day, they need to obtain accurate information about the language and the only way 
to do so is to investigate the authentic use of English by its speakers. Corpora are 
a reliable source of authentic language data and therefore they serve as a basis for 
developing a wide range of pedagogic materials such as dictionaries, coursebooks 
(e.g., the Touchstone series; McCarthy, McCarten and Sandiford 2005) or vocabulary 
books (the English Vocabulary in Use series; McCarthy and O’Dell 2002). In the 
past, materials developers relied on their intuition when deciding on the content of 
coursebooks. However, as McCarthy (1998) notes, even native speakers are inaccurate 
at estimating the frequency of use of different linguistic elements. Therefore, at 
present, when large databases of language data have become available, lexicographers 
and materials developers search corpora and their findings inform what is included in 
dictionaries and coursebooks.

It is worth mentioning that corpus analysis has led scholars to the idea of the lexi-
cal syllabus – an innovative approach to language teaching that directly uses corpus 
findings and organizes the content for teaching around frequent vocabulary. Sinclair 
and Renouf (1988) were the first authors who suggested the lexical syllabus following 
their work on the COBUILD project . Willis and Willis’ (1988) were also interested in 



PAWEŁ SZUDARSKI40

the lexical syllabus and they built the Collins COBUILD English Course on the basis 
of it .

Additionally, corpora can be used by ELT practitioners as reference tools. When 
teachers or learners of English are unsure whether given elements are correct in terms 
of grammar and lexis, they can investigate their use in corpora. This is especially 
important for non-native teachers who are often asked by their learners why certain 
items in English are used ‘the way they are’ . Even though non-native teachers are 
proficient in English, it is their second language and consequently their intuitions may 
not be reliable. Therefore, whenever in doubt, teachers can look at corpus data and 
ensure that the language they teach is correct . 

Furthermore, corpora often serve as large databases of language produced by 
learners. This enables researchers to analyze learners’ linguistic development at dif-
ferent proficiency levels and offers useful insights into which features of English cause 
problems for second language learners. De Cock et al. (1998), for example, show 
that even at the advanced level of proficiency students misuse or underuse vocabu-
lary, which in comparison with native speakers’ performance gives the impression of 
‘non-nativeness’ of learner English . An interesting example is the ICLE Corpus men-
tioned above. It is also possible to compile corpora that track linguistic development 
of a specific group of individuals for longer periods of time. Collecting data like this 
is difficult and time-consuming but such longitudinal studies help us understand how 
second language develops over time .

Corpus data can also be directly used in the classroom in the form of data-driven 
learning (DDL). This methodology was first proposed by Johns (1991: 2) who claims 
that the language learner “is also a research worker whose learning needs to be driv-
en by access to linguistics data”. By exploring authentic language material, learners 
themselves identify common patterns in grammar and lexis, while the teacher only 
facilitates the whole process. This inductive approach enables learners to discover 
which linguistic forms are used in communicative contexts and raises their awareness 
of how language functions in real life . 

Finally, corpus linguistics can also affect how classroom-based research is con-
ducted . It is clear that the aim of pedagogically-oriented studies is to investigate proc-
esses taking place in the classroom and consequently optimize ways in which learners 
are assisted on their journey to language proficiency. In light of rapid developments in 
corpus linguists, ELT practitioners have turned to corpora in their empirical work in 
order to obtain information that is only available if one has access to large databases 
of language data . Errors learners make are a good example here . Assuming one wants 
to find out what kind of grammatical errors are frequently made by advanced learners 
of English from a specific L1 background, it is necessary to look for such errors in 
a big sample of learner language in order to arrive at reliable results. While conduct-
ing research, one needs to access a representative sample of language data before any 
implications for teaching can be formulated. Similarly, corpora can be of great help 
when one selects specific language features that interest the researcher. In order to do 
research effectively, we need to be able to provide a rationale for why we have chosen 
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a given grammatical structure or a given type of vocabulary. It is also vital to be able 
to explain how we have chosen the items that we study . An example of such corpus-
informed research is presented in the following paragraphs where a classroom study 
of the acquisition of collocations will be described.

Corpus-informed research – the acquisition of collocations by learners  
of English

The research reported below was a corpus-informed study aimed at discovering 
whether explicit focus on collocations can lead to improvement in learners’ 
collocational competence at different levels of vocabulary knowledge. Specifically, 
the study was an attempt to examine to what extent raising learners’ awareness of 
collocations in a post-reading activity, as advocated by Lewis in his Lexical Approach 
(1993), improves students’ knowledge of collocations. The research design was 
a modification of Peters’ experiment (2009) in which the acquisition of collocations 
by Dutch learners of English was investigated. Collocations were conceptualized as 
word partnerships which frequently co-occur within a given word span (Sinclair 1991).

Research questions

The pilot study reported here seeks to address the following research questions:

Are there gains in collocational knowledge resulting from two kinds of 1 . 
treatment: reading plus a general vocabulary activity (group 1) and reading 
plus a collocation-focused activity (group 2)?
Is there a difference in gains in collocation knowledge between the two 2 . 
treatments?

Participants

The study took place in an EFL classroom with twenty-two students of English 
sharing a mother tongue (Polish). Two equivalent groups of students of English were 
chosen: group one consisted of twelve students and group two consisted of ten students . 
Participants were first year university students of English philology in Wrzesnia, 
Poland . They had studied English for at least six years prior to the experiment (some 
participants for more than that) and they all passed the Matura exam, a national exam 
of English corresponding to the B levels of the Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR). As far as vocabulary knowledge is concerned, 
participants’ knowledge was measured by the Vocabulary Levels Test (Schmitt, 
Schmitt, and Clapham 2001) at the following levels: 2000-word level, 3000-word 
level, 5000-word level and academic vocabulary. No significant differences between 
the two groups were found at these levels .
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Both groups of learners followed a regular programme of study and were taught by 
the same teachers. Each week they had separate classes devoted to grammar, speaking, 
listening and reading. They also attended classes on teaching methodologies, English 
literature and history and all of them were conducted in English . The only difference 
in instruction between the two groups was the type of treatment they received from 
the same teacher during the experiment .

Target items

Ten verb-noun collocations of delexical verbs were chosen for this experiment. 
Delexical verbs, according to O’Keeffe, McCarthy and Carter (2007: 37), are a category 
of extremely high-frequency verbs (‘do’, ‘make’, ‘take’ and ‘get’) in their various 
combinations with other word classes. Other authors also include ‘give’, ‘have’, ‘pay’ 
and ‘run’. For the purposes of this study, five verbs were chosen (‘make’, ‘take’, 
‘do’, ‘have’ and ‘give’) together with nouns with which they form collocations. In all 
these collocations nouns carry most of the meaning of the whole phrase (e.g., ‘make 
a proposal’; ‘take a walk’) and verbs become delexical.

The target collocations were selected according to several criteria . All of them 
consisted of individual words that were within the first 3000 most frequent words in 
English. Next, as far as the frequency of the whole collocations is concerned, they 
represented both frequent collocations (above 500 occurrences in the BNC) and less 
frequent collocations (below 500 occurrences in the BNC). Additionally, all target 
items were incongruent collocations, i.e. they coul not be easily translated from 
Polish into English. For example, in collocations such ‘make a mistake’ or ‘make 
money’, the verb ‘make’ is translated into Polish literally via the verb ‘robić’ which 
is a literal counterpart of ‘make’ . This means that such collocations are congruent in 
both English and Polish and therefore they were not used in the experiment. Since 
the items selected were incongruent collocations, the form of these collocations is 
realized differently in both languages. In English we ‘take photos’ but in Polish the 
same meaning is conveyed by the phrase ‘robić zdjęcia’ which literally means ‘make 
photos’. Very often decoding the meaning of such collocations is not problematic for 
L2 learners. What causes much more difficulty is the form since it differs in learners’ 
L1 and L2 . 

Treatment

The experiment took the form of the Pre-test-Treatment-Post-test design . The 
treatment phase lasted three weeks. It was preceded by the pre-test (administered one 
week before the treatment started) and followed by the post-test (administered two 
weeks after the treatment ended). Overall, the experiment lasted six weeks. 
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As far as the treatment is concerned, it was provided each week during 
a 90-minute lesson. Both groups received enriched exposure (input flood) to the ten 
target collocations that were embedded in reading texts in three consecutive weeks. 
Each time the reading texts were about different topics and they were followed by 
comprehension questions. The texts were about 1100 words long and were specifically 
designed for this study: the target collocations occurred twice in the text and once in the 
comprehension questions. The experiment lasted three weeks and overall participants 
were exposed to the target collocations at least nine times. It is likely that the number 
of exposures to the target collocations was higher since the participants attended many 
other classes during the experiment . 

After answering the comprehension questions, both groups completed a vocabulary 
task. In group one, enriched group, the teacher asked participants to underline any 
vocabulary that they considered useful. On the other hand, participants in group 
two, enriched plus chunking practice group, were asked to underline any words and 
collocations that they considered useful. Thus, the difference in the treatment was 
the type of a vocabulary activity the participants were presented with. In terms of 
time, both groups were given the same amount to complete the vocabulary task and 
the same amount of teaching time was spent on underlining words and collocations . 
Whenever the participants had questions about the unknown vocabulary, the teacher 
would explain what it meant in English . No L1 translation was provided throughout the 
whole experiment. Finally, after the completion of the vocabulary activity, both groups 
discussed the topic of the reading text in pairs. This discussion lasted about ten minutes. 
After that, the teacher finished the lesson by summarizing the topic with the whole group.

Testing measures

Since vocabulary knowledge is a complex concept, it needs to be measured 
appropriately at different levels of mastery (Schmitt 2010). Therefore, in order 
to evaluate the effectiveness of vocabulary acquisition in both conditions, three 
measurement tools tapping into several aspects of collocational competence were 
used: a productive test of collocations in which learners were given Polish phrases 
and had to provide their English equivalents (Test One), a productive test of verbs 
in which learners had to provide verbs on the basis of definitions (Test Two) and 
a receptive test of collocations in which learners had to choose correct verbs from four 
response options (Test Three) .

Results

Learners in both groups were tested twice: they took the pre-test a week before the 
treatment started and they took the posttest two weeks after the treatment ended . These 
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results of an independent-samples t-test between the pre-test results from group one 
and group two showed that collocational knowledge of learners in both groups before 
was the same (Test One: t(20)= .952 p>.05; Test Two: t(20)= .730 p>.05; Test Three: 
t(20)= -.736 p>.05). Therefore, any changes in collocational knowledge observed 
after the pre-test can only be accounted for by the effect of the treatment.

In order to answer the first research question, a series of paired-samples t-tests were 
conducted, comparing learners’ results on the pre-test and the post-test. As shown below, 
there was a significant difference between learners’ collocational knowledge measured 
on the pre-test and the post-test – both groups knew significantly more on Test Two and 
Test Three. On Test One, despite the fact that changes in learners’ knowledge did not 
reach significance, the data showed a trend indicating improvement in collocational 
competence. These results reveal that there were gains in knowledge for both groups 
which means the treatment in the form of enriched input and enriched input plus chunking 
practice effectively contributed to the improvement of collocational knowledge.

T a b l e  1. Results of the pre-test and posttest for both groups

Test Group one 
pretest
(n = 12)

Group one 
posttest
(n = 12)

PairedT-test P value Group two 
pretest
(n = 10)

Group two 
posttest
(n = 10)

Paired-
samples 
T-test

P value

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
Test1  .14  .10  .25  .17 2 .106 p =  .059  .10  .10  .23  .16 2 .248 p =  .051
Test2  .33  .20  .52  .20 3 .188 p =  .009*  .28  .13  .46  .13 -4 .630 p =  .001*
Test3  .36  .19  .59  .16 3 .102 p =  .010*  .41  .12  .58  .16 3 .102 p =  .010*
The maximum score on all tests was 10
The significance level was set at .05*

The second research question concerned the effectiveness of the two kinds of 
treatment provided. Gains in knowledge obtained by the participants from both 
groups were compared but no significant differences between them were found. This 
means that the two kinds of treatment were equally effective in enhancing students’ 
collocational knowledge .

T a b l e  2. Gains in collocational knowledge for both groups

Test Group one
gains (n = 12)

Group two
gains (n = 10)

Paired T-test P value

Mean SD Mean SD
Test1  .11  .18  .13  .18 - .281 p >  .05
Test2  .18  .20  .18  .12  .046 p >  .05
Test3  .23  .17  .26  .18  .653 p >  .05
The significance level was set at .05*
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Discussion

The results described above have several implications. First of all, they indicate 
that explicit teaching helps learners improve collocational knowledge at various lev-
els. Secondly, the study confirms that vocabulary knowledge is a complex construct 
that needs to be measured at various levels (Schmitt 2010). As expected, learners 
seemed to have problems with collocations of delexical verbs at the productive level 
of their knowledge . Since we know that productive collocational knowledge is the 
most difficult one to acquire, it is necessary to conduct more research in order to 
determine which forms of explicit instruction are the most effective. Additionally, 
both groups of learners seemed to have improved their collocational competence in 
the same way. A useful follow-up would be to carry out a similar experiment on other 
types of collocations and with learners at different proficiency levels and from differ-
ent L1 backgrounds. Additionally, more research is warranted on the issue of how to 
best present collocations in pedagogic materials.

Implications of corpus linguistics for language pedagogy

The study described above is an example of a corpus-informed experiment 
conducted in the classroom context. This investigation was focused on lexis but 
empirical work on many other linguistic features can also be informed by corpus 
evidence. Hopefully, the research reported here shows the usefulness of insights from 
corpus linguistics. Moreover, it is worth stressing that there exist websites which offer 
corpus-based applications and help conduct research. For instance, the Compleat 
Lexical Tutor website (http://www.lextutor.ca/) developed by Tom Cobb offers a wide 
range of tools that facilitate empirical investigations into language. The website enables 
to create frequency lists from texts or prepare cloze tests that can be administered in 
the classroom. Both teachers and researchers can access such web-based tools since 
they help conduct regular language classes as well as design sophisticated research 
studies. Moreover, it is noteworthy that there are websites that offer corpus-based 
language tasks that can immediately be used for pedagogic purposes (e.g., www.
cambridge.org/gb/elt/).

As already mentioned, all major publishers collect their own corpora that are used 
in the development of dictionaries and pedagogic materials . Coxhead’s (2000) Aca-
demic Word List (AWL) is a perfect example of this. In her corpus, Coxhead analyzed 
3.5 million words from different academic disciplines, which enabled her to arrive at 
a list of 570 word families most needed to study at university. This research has been 
so influential that several materials developers have published books that aim at the 
mastery of the AWL (e.g., Schmitt and Schmitt 2005). Many corpus-informed ELT 
materials are published at the moment (Reppen 2010) and it is expected that their 
value as pedagogic tools will increase in the future .
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Finally, as technological advancements are rapid, more corpora of different kinds 
are likely to be compiled. Some scholars have advocated the use of the Internet as 
a corpus (e.g., Keller and Rapata 2003). Others started developing multimodal cor-
pora in which text is accompanied by video recordings (e.g., the French Corpus of 
Interactional Data). Thanks to that, all the information that is conveyed through mo-
dalities such as gesture or body posture can be captured as well. In addition, corpora 
of languages for specific purposes (e.g., corpora of business English) have become 
available. Undoubtedly, the way businessmen use language differs from interactions 
in other contexts and this information can be directly used in the development of peda-
gogic materials. Furthermore, corpora comprised of coursbooks and other language 
practice books are slowly being compiled (Meunier and Gouverneur 2009). This 
should help us find better ways of presenting language input to learners. Therefore, it 
seems fair to say corpus linguistics is well-established as a methodology for language 
study and more large databases with language data are likely to appear in the future.
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Language Learning Through the Internet:  
Nine Years of Experience

Abstrakt (Nauka języka przez Internet: 9 lat doświadczeń). Projekt „lernu!” to 
darmowa strona internetowa, dostępna w wielu językach, promująca naukę esperan-
to. Od 2002 r. odwiedziło ją ponad 10 milionów osób i zarejestrowało się 100 tysięcy 
użytkowników, którzy korzystają z 14 dostępnych kursów językowych oraz przypisanych 
do nich ćwiczeń, gier, słowników i opisów gramatycznych. Na stronie zamieszczony 
jest działający online system egzaminujący oraz multimedialna biblioteka z książkami, 
muzyką, nagraniami i filmami. Społeczność skupioną wokół „lernu!” wspiera wbudow-
any system komunikacyjny, spełniający funkcję komunikatora, forum dyskusyjnego czy 
tablicy ogłoszeń. Międzynarodowa sieć wolontariuszy dostarcza informacji zwrotnych 
uczestnikom strony oraz, wykorzystując specjalne oprogramowanie tłumaczeniowe, dba 
o jej aktualizację w 37 wersjach językowych. Doświadczenie zdobyte w projekcie „lernu!” 
przyczyniło się do powstania E@I – organizacji non-profit zajmującej się projektami in-
terkulturowymi poświęconymi nauczaniu języka i technologiom internetowym.

Abstract. “Lernu!” (www.lernu.net) is a multilingual web-based free-of-charge project for 
promoting and teaching Esperanto. Since 2002, more than 10 million visitors and 100,000 
registered users have profited from the site’s 14 proposed courses and the accompanying 
exercises, games, dictionaries and grammatical overviews. There is also an on-line ex-
amination system and a multimedia library with books, music, voice-narrated stories and 
videos. The on-line user community is supported by built-in communication services such 
as instant messenger, discussion forums and news. An international network of volunteers 
provides human feedback and takes care of the website’s 37 language versions, by means of 
a dedicated translation software. Experience acquired with “lernu!” has given rise to E@I, an 
NGO running intercultural projects related to language learning and internet technologies .

Introduction

“Lernu!” is a multilingual, web-based, free-of-charge on-line language-learning 
environment located at www .lernu .net . It provides language resources and a dozen 
courses, remotely assisted by voluntary language tutors, and supports a community 
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of users, many of whom are former students who 
later became language tutors for newcomers. Af-
ter nine years of existence, the community now 
counts more than 100,000 registered users from all 
over the world and there are 150,000 page views 
on every day. The language taught by “lernu!” is 
Esperanto, but the model has already been reused 
for another website teaching Slovak and a similar 
project for German is currently being prepared.

Motivation

Traditional second language learning faces some barriers that are inherit to the 
way languages are being taught in classrooms: The context of language instruction 
is usually artificial, as the students mostly come from the same language background 
and therefore do not feel a real urge to study and exercise the new language during 
the course – their only motivation may be extrinsic, based on the fact that language 
lessons are a part of the prescribed curriculum. Another result of alienation from the 
natural medium in which the language is used is the lack of good, socially relevant 
models. The students can often talk in the new language only to their teacher, who 
may himself be only limitedly fluent speaker. At last but not at least, every teacher has 
his own, rather limited range of methods and tools available to him and used by him, 
while every student may need a different approach to achieve best results.

The advent and worldwide adoption of the internet has brought new possibilities 
into the field of language learning. In the virtual space, it is now possible to create 
a natural multilingual context that is accessible from any physical location. Indeed, 
students may feel more attracted to language learning if they have easy access to an 
environment where its usage maybe observed in natural circumstances and where 
they can meet other students and do their first attempts at using the newly acquired 
knowledge in practice. The fact that these interactions happen by means of standard 
tools of internet communication already known to the students (web browser, e-mail, 
chat, discussion forum…) is another advantage. Also, an internet-based course may 
apply an individual approach to every student and can offer a much wider range of 
tools and materials to assist language learning than what a single human teacher could 
supply .

According to the creators of “lernu!” (Fettes & Petrović 2003) an optimal lan-
guage learning site should be:

intercultural: closely tied to on-line communities and networks of fluent lan- –
guage users, encouraging learners to develop interests and abilities that are internally 
motivated,

interactive: putting learners in direct contact with fluent language users, –
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an integrated learning environment: providing a wide range of aids to learning  –
(e.g. vocabulary, grammar, pronunciation, phraseology; reading, listening, writing, 
speaking) .

Learning Esperanto

Esperanto is the most widely spoken constructed international auxiliary language, 
published by Ludwig Lazarus Zamenhof in 1887. Estimates say there are between 
10,000 and 2,000,000 speakers of Esperanto who live in about 115 countries of the 
world. With the exception of about a thousand native speakers (mostly children of 
international couples that use Esperanto as a common language), all speakers have 
acquired Esperanto as a foreign language through a more or less formal education 
process . This makes the instruction of Esperanto a crucial element for the language’s 
flourishing and survival – much more important than in the case of national languages 
that are being transmitted from one generation to another as mother tongues. Publica-
tions about instruction of Esperanto are numerous (e.g. Kováts 2009) and ILEI (Inter-
national League of Esperanto Teachers) is one of the most active Esperanto organiza-
tions and in operational relations with UNESCO .

Instruction of Esperanto through traditional classroom methods often suffers 
from weakness, because of the diaspora and cross-national character of the Esperanto 
language community. Although there are official courses of Esperanto at some uni-
versities, most in-class courses are organized by local Esperanto groups and taught 
by enthusiastic amateurs. Their publicity is often poor and almost always limited to 
a particular area, because joint teaching activities run together by several groups with-
in a region or a country are rare. Moreover, because Esperanto is not the language of 
any nation, the international culture that it bears can only be observed in interpersonal 
communication and during gatherings of Esperanto speakers – there is not any par-
ticular country our region where the language would be spoken on a daily basis and 
could easily attract the attention of prospective students .

Parallel to Esperanto’s objective of connecting people across linguistic borders, 
internet connects people across geographical borders and is considered by many Es-
perantists as a means of overcoming many of these traditional barriers that had been 
hindering its spread through instruction in the first century of its history. This ob-
servation holds true also for the instruction of other languages, although in the case 
of Esperanto these new opportunities are particularly significant. Internet language 
learning can provide an informal and individualized learning experience, students can 
profit from an international network enabling immediate contact with fluent speakers 
as well as fellow students from all over the world, and various resources and teaching 
approaches may be collected and combined and be easily found by users in a central 
and well publicized place accessible from anywhere in the world.
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Origin of lernu!

The “lernu!” website was launched on the 21st of December 2002 by an inter-
national group of five young Esperanto speakers. The idea was conceived during an 
“Esperanto@Internet” seminar in April 2000 and further developed during a second 
seminar in October 2001. The creation has been made possible due to monetary sup-
port from the US-based Esperantic Studies Foundation (ESF), which has been the 
main sponsor of “lernu!” until today. The core team of developers has seen gradual 
changes over the nine years of the project’s existence and none of the founders is ac-
tive anymore today, but the continuity of the project has been guaranteed by the non-
governmental organization E@I (Education@Internet) that formed around “lernu!” 
in 2005 and has since then produced also many other educational projects, including 
adaptations of “lernu!” for the study of other languages.

Multilingualism

The current version of the website comes from 2006, when it underwent major 
design changes and adaptations to catch up with the progress of technology . When 
accessed, the home page www.lernu.net automatically opens in a language preferred 
by the user’s browser, which is indicated by “www” changing to the ISO code of that 
language, i.e. “en.lernu.net” for English. Multilingualism is one of the characterizing 
features of “lernu!” and it is it what makes the website accessible to students of many 
different mother tongues . Language learning is a challenging process and if the medi-
um of instruction is itself a foreign language, chances that the student will succeed are 
lower than if instruction is carried out in his mother tongue. Furthermore, individual 
language versions may, to certain extent, provide additional explanation of and make 
the user pay more attention to specific language phenomena that may be found dif-
ficult by speakers of his language but not by others. The website’s content is created 
originally in Esperanto (working language of the core team), from which it is being 
translated into other languages using a dedicated translation environment . At any mo-
ment, the user may change the language in which he uses the website by using the 
language selection box situated at the top right of any page. Currently, 36 translations 
of “lernu!” into national languages are available, although 9 of them do not achieve 
the limit of 75% translated text chains and therefore appear in the list in gray letters .

Structure

The home page of “lernu!” features a welcome text with links to information 
for beginners and FAQ in the middle; a short embedded YouTube movie presenting 
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Esperanto with subtitles in the selected language to the left; the main menu that gives 
access to all parts of the website at the top; a side menu that consists of collapsible 
boxes that contain the interactive elements such as dictionary or chat to the right; lists 
of edited recent Esperanto news and an automatic list of latest postings by user in the 
forum at the bottom.

Some of the sections of the website, accessible through the main menu, are:

Introduction (Language presentation);• 
Courses (4 levels, For children, Samples);• 
Learning (Dictionaries, Phrasebooks, Grammar, Exercises, Games, Virtual les-• 

sons, Exams);
Communication (Users, Messages, Postcards, Forum);• 
Library (Stories, Proverbs, Jokes, Music, Films);• 
Help & About (Meetings, Guestbook etc.);• 
My lernu! (My profile, User settings, Study plan, Results).• 

The last submenu is available only to registered users of the website. Registration 
is free and has recently been simplified to request only a user name, e-mail address 
and password, although users may provide more information and create a profile for 
themselves at any later moment .
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Courses

The learning resources at “lernu!” include courses, exercises, games and exams. 
There are currently 14 courses. The majority of them are basic or intermediate level, 
but there are also some courses that have advanced-level material. Most of the courses  
available on the site were created internally at “lernu!”, with content written by mem-
bers of the project’s team. “lernu!” also offers versions of some classic courses, origi-
nally published as books, such as “Gerda Malaperis” and “La Zagreba Metodo”, as 
well as a course that is based on the exercises found in the “Fundamento de Espe-
ranto”, a book by which Zamenhof codified the linguistic foundations of Esperanto 
in 1905 .

“Lernu!” is aware that different students have different learning styles, and learn 
most effectively using different methodologies. Because of that, the courses at “ler-
nu!” follow multiple instructional methods. For example, in some courses, the student 
learns words and grammar, and then reads a text and answers questions (Ana Pana, 
Ana Renkontas). in other courses, they read Esperanto sentences with accompanying 
translations, to learn Esperanto grammar by means of examples, rather than through 
rules (Vojaĝu kun Zam). There are also courses that follow the direct method: students 
learn the grammar using examples and pictures, with few explanations (Bildoj kaj De-
mandoj). “Lernu!” is especially proud of “La Puzlo Esperanto”, in which the student 
drags around roots and affixes to construct Esperanto sentences. This course is a fun 
and interactive way of showing students how word building works in Esperanto, and 
how Esperanto grammar is fundamentally different from the grammars of many other 
languages .

The content of each course varies, but most of them contain a text to be read, 
a vocabulary learning section, fill-in-the-blanks exercises, and reading comprehen-
sion questions that relate to the text. Although Esperanto is written using a phonetic  
alphabet, many courses at “lernu!” have sound files that students can use to hear 
the correct pronunciation and improve their ability to understand spoken text. Some 
courses have listening exercises, and one course, “Mi estas komencanto”, is primarily 
based on speaking and listening.

Most of the exercises in the courses are corrected automatically. However, the 
exercises in three courses (“Ana Pana”, “Ana Renkontas” and “Kio okazas”) are cor-
rected by a tutor. Tutors are volunteers who already master the language and contrib-
ute to the project by giving advice to new students. In many cases tutors once were 
themselves students at “lernu!”, but some tutors are also retired people or Esperantists 
living in remote regions who use “lernu!” as an effective tool to find people who want 
to learn Esperanto and assist in teaching them . Students can choose a tutor who speaks 
their native language (when possible). The students not only receive corrections for 
the exercises they have completed, but can also communicate with the tutor to ask 
questions and get more detailed explanations of issues that concern them. “lernu!” 
now has more than 100 tutors, who are of all ages and live all over the world.
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Many courses offer an informal self-evaluation test at the end, to allow students to 
measure their comprehension of the contents of the course. In addition, there are sev-
eral serious exams that users can use to evaluate their progress in the language . These 
exams are given in Esperanto only, and test grammar, listening comprehension, read-
ing comprehension, and vocabulary. Another exam tests knowledge of the Esperanto 
movement . Students can receive a diploma after successfully passing an exam .

Interactive Tools

“Lernu!” offers not only courses, but also resources to support language learn-
ing. Some of these resources make use of the interactivity that is possible on the web. 
The site offers many dictionaries (bi-directional, between Esperanto and many other 
languages). The dictionaries are continually improving and expanding, thanks to the 
work of the volunteers who translate the site .

The dictionary at “lernu!” is unique among on-line Esperanto dictionaries. When 
a user looks up a word, the dictionary’s algorithm breaks the word apart into its com-
ponent roots and affixes, and gives a definition for each element of the word. For 
beginners, it isn’t always obvious which part of the word is the root and which part 
is an affix. For example, few dictionaries would contain a word like “birdeto” (little 
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bird), because it’s clear to an experienced speaker that the meaning is bird/et/o – “little 
bird”. Beginners may not immediately see that, and spend time searching fruitlessly 
for the root word “birdet/” in their dictionary. With the “lernu!” dictionary, however, 
a beginner can input the word “birdeto” and immediately see the form “bird/et/o”, 
with definitions for “birdo” and “-et-“.

Almost all texts at “lernu!” are “clickable”. That means that a user can click on 
a word, and a translation appears in a hover box (according to the language currently 
selected in the dictionary). Using this tool, it is very easy to check the meaning of 
a word, without typing it into the dictionary or searching for it in a paper dictionary. 
The user simply clicks, and instantly sees the translation.

To supplement their studies, students at “lernu!” can practice their new knowl-
edge with the many different exercises found at lernu! Some exercises are linked to 
courses, but there are many other exercises on the topics of grammar, vocabulary, 
and so forth . Users can use the exercises to practice only those parts of the language 
that they find most problematic. There are many language-learning games available 
at “lernu!”, which students can use to practice the language in a fun atmosphere. The 
exercises and the games are available at several levels; both beginners and advanced 
speakers can benefit from them.

Language Resources

“Lernu!” offers several descriptions of Esperanto grammar. There are two gram-
mars available on the site. The first is a concise grammar, which is translated into each 
site language. The concise grammar describes basic topics of Esperanto grammar. The 
second is for higher-level students who are ready to learn the grammar in more detail . 
The detailed grammar is available only in Esperanto, and is an abridged version of the 
PMEG (Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko), originally prepared for “lernu!”. It 
has become so popular that it has been published in print in the meantime (Wenner-
gren, 2010). In addition to the grammar guides, there is also a page that has detailed 
descriptions of common difficulties in Esperanto grammar.

In the “lernu!” library there are many texts that students can use to practice read-
ing. There are many stories from the book “Vere aŭ Fantazie” by Claude Piron. For 
some of those texts there is a sound file, so students can not only read the story, but 
also listen to it and improve their ability to understand speech. For beginners, there 
are several texts that have a phrase-by-phrase translation, to help the student see more 
clearly how ideas in their language are translated into Esperanto . There are also writ-
ings (both in Esperanto and in other languages) about Esperanto history and culture, 
information about Esperanto publications, and summaries of Esperanto books, to in-
form students about the vast quantity of Esperanto literature that’s available. The li-
brary doesn’t just contain text; short films and music can also be found there.
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Communication

Part of the success behind “lernu!” is that it is not just a learning tool, but also 
a communications tool. It is difficult to learn a language without having an opportuni-
ty to practice it, so at “lernu!”, users can communicate with each other in many differ-
ent ways. Users can contact one another with private messages, to practice writing in 
a relaxed atmosphere. They can send e-cards, to congratulate other users on birthdays 
or holidays, or simply to say hi. There is also an instant messenger, that users can use 
to chat with other users who are on the site at the same time .

Many users use the “lernu!” forums to discuss various topics. There are some 
forums in different languages that beginners can use to ask questions about the lan-
guage, talk about the difficulties they are having, and get advice from experienced 
Esperanto speakers who also speak their native language . But most of the forums are 
in Esperanto, and the users use them to practice the language in a fun way. Sometimes 
the users use the forums to talk about the language itself, but usually they talk about 
various topics, including world politics, history, and favorite TV series. The forums 
are also frequented by experienced Esperanto speakers and several members of the 
“lernu!” team, who ensure that there is always an experienced speaker keeping an 
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eye on the discussions, who can answer complicated or difficult questions about the 
language .

There are also “virtual lessons” at “lernu!” In the virtual lessons, students meet 
with a tutor in a virtual classroom, which looks like a chat room, but with a web page 
visible at the side. The tutor guides a lesson; students can communicate with the tutor 
and with other students, just like in a real classroom. The tutor guiding the lesson can 
show the students various web pages as needed, to illustrate points and give examples. 
Virtual lessons are available at different levels, and are taught in several languages 
(both national languages and Esperanto, according to the level of the students).

Since 2008, physical meetings of “lernu!” users called Summer Esperanto Study 
attract 100 to 200 people every year for a week of intensive study and the possibility 
to personally interact with other users and creators of the website.

Statistics

Since November 1, 2004, when current counting began, “lernu!” has been visited 
by almost 10 million unique visitors who have made a total of 189 million hits (page 
views). Currently, there are 170,000 visitors and 4 million hits monthly.

Although registration in “lernu!” is free and required only to access the com-
munication tools, there are now more than 108,000 registered users and 50 new us-
ers register every day . Thousand users log in on any single day and in the last three 
months, around 20,000 users have logged in. Traffic generated by anonymous users 
can only been measured as the number of unique visitors, of which there are about 
6,000 every day.

62% of users indicate in their profile that they are beginners in Esperanto, 29% 
have a basic knowledge, 7% think they master Esperanto at a medium level and 2% of 
users call themselves fluent speakers.

Most of the registered users use “lernu!” in English (25%), followed by Spanish 
(12%), Portuguese (9%), French (6%), Russian (6%), Simplified Chinese (6%), Hun-
garian (6%), German (5%), and other languages.

Most users come from the United States (13%), followed by Brazil (9%), Hun-
gary (6%), Germany (4%), Russia (4%), France (4%), Spain (4%), Poland (3%), and 
other countries .

User of “lernu!” are relatively young: 42% of users are in the age category 16–25 
and 35% of users are between 26 and 40 years old. There are 15% of users in the age 
group 41–60. Five per cent of users are above 60 years old and three per cent are under 
15 years old. The median age of “lernu!” users is 27 years.

An analysis of the statistics of “lernu!” and a survey of 112 users have been per-
formed by Christophe Chazarein (Chazarein 2011).
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Experience

The creation and running of the website has naturally brought both negative and 
positive experience. Following are some remarks by the creators collected in 2003, 
soon after the project was launched:

Negative experience

Due to technical limitations and compatibility issues, it was difficult to imple-• 
ment truly interactive courses and exercises .

It needs a lot of effort to make balance between attractive and functional design • 
(in means of space, heaviness etc.).

People used the instant messenger mostly for chatting and not for communica-• 
tion about language issues.

Only 15–30% of people who began a course finished it.• 
People do not feel like reading clarifications and help pages.• 
Some parts of the website were left unnoticed in the first period.• 
It is not always easy to rely on volunteers when constant and instant reaction is • 

needed (tutoring) .

Positive experience

Unexpected number of people volunteered to translate the website into their • 
language and the translations were ready very soon .

Even without advertising, the website’s popularity was growing.• 
15–30% of people who began a course finished it.• 
Users regularly and actively participated in virtual lessons .• 
Some of the users after several months became tutors for beginners.• 
Personal contact between tutors and users was very appreciated.• 

Related Projects

Although it originated as an idea by a bunch of enthusiasts and has always been 
largely relying on the voluntary support of advanced users and other active members 
of the Esperanto community, as well as limited external funding, “lernu!” has now 
been existing for almost nine years and is one of the most complex free-of-charge 
language learning internet sites in the world .

The success of “lernu!” has inspired E@I, a non-governmental organization 
founded in 2005 which has since then been in charge of the website, to draft a project 
for a similar website aimed at on-line instruction of Slovak and to successfully apply 
for funding for it from the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of 
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the European Union (EACEA) . In spite of European Union’s declared support for 
multilingualism and in spite of the interest of the government of Slovakia in promo-
tion of Slovak language and culture, at the moment of creation there was no other 
similar project in existence and the only feasible way for a foreigner to achieve an A1 
or A2 level knowledge of Slovak was to attend a summer school offered on a com-
mercial basis by the Comenius University in Bratislava. Since its completion in 2011, 
Slovake .eu (www .slovake .eu) proposes free-of-charge content and tools similar in 
kind to those of “lernu!” to foreigners living in Slovakia, partners in mixed mar-
riages, inhabitants of border regions, ethnic Slovaks abroad, Slovakists and Slavists, 
immigrants, students, tourists and all other interested people. Moreover, many tools 
have been improved and new features created during the development of Slovake.eu, 
most of which are going to be introduced also in “lernu!” in the future (see the paper 
of Bala) .

An important byproduct of “lernu!” is the Translation area (“Tradukejo” in Espe-
ranto) which was originally created as an application through which volunteers can 
help translating the interface of “lernu!” into their languages. A dedicated translation 
area is still being used today for both “lernu!” and Slovake.eu, but a new project has 
been started at http://tradukejo.ikso.net/ that aims at providing such translation area as 
a generic service for anyone needing to organize multilingual and possibly collabo-
rative translation of a text, and in the future also for owners of website who want to 
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provide their content in many languages. In order to be available for translation, texts 
in “lernu!” and similar projects are not stored directly in the source code of web pages, 
but they are stored in a database and requested from a page dynamically by means of 
the associated ID. This makes it possible that at any moment, a translation into the re-
quired language is taken (if available) and that it is the most up-to-date version of that 
text chain . An administrator can manage access of users to the translation area or its 
specific parts and all changes in the translation are tracked and displayed in a fashion 
similar to that of a wiki. Distinguishing feature of the translation area is the possibility 
to quickly (by one click on a language code) look up an already existing translation of 
the source text chain in another language, which may provide the person searching for 
a proper translation into their language with an idea about what solutions have been 
adopted by other translators in their languages. This feature is particularly of help for 
close languages, such as Czech and Slovak, where texts may be copied and modified, 
instead of translated again from the source language (e .g . Esperanto or English) .
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Slovak Online – interreta paĝaro por lerni la slovakan 
lingvon

Abstract (Slovak Online – Website to Learn the Slovak Language). The international 
youth organization E@I (Education@Internet) used its several years of experience in cre-
ating websites and managing the largest website to learn/teach Esperanto: www.lernu.net – 
and a project appeared to learn the Slovak language: www .slovake .eu . If you are interested 
in the Slovak language, love to travel and explore new countries, or if you have moved to 
Slovakia – here you can find plenty of useful and practical information, suggestions, and 
interesting information about Slovakia and the Slovak language. Slovake.eu also creates 
a community of those who are learning or are interested in Slovak .

Abstrakt (Slovak Online – strona internetowa do nauki języka słowackiego). E@I 
(Education@Internet) jest młodzieżową organizacją o zasięgu międzynarodowym. Wyko-
rzystując lata doświadczeń w tworzeniu i zarządzaniu największą interaktywną stroną do 
nauki esperanto, stworzyła podobną witrynę, mającą służyć do nauki języka słowackiego: 
www.slovake.eu. Jeżeli interesuje cię język słowacki, uwielbiasz podróżować i poznawać 
nowe kraje lub przeprowadziłeś się do Słowacji, prezentowana strona jest źródłem przy-
datnych i praktycznych wskazówek, sugestii i ciekawych informacji na temat tego kraju 
i jego języka. Slovake.eu jest także miejscem spotkań osób, które interesują się Słowacją 
lub uczą języka słowackiego.

Enkonduke

Nuntempe lernado de fremdaj lingvoj per interreto estas ofta kaj populara 
lernomaniero. Bedaŭrinde, tia ebleco ne estis ĝis nun efektive utiligata por instrui 
kaj lerni la slovakan lingvon. Pluraj homoj, kiuj ekinteresiĝis pri la slovaka, povis 
ĝin lerni nur dum someraj kursoj (kiuj estas sufiĉe kostaj kaj okazantaj ne ĉiam en la 
plej taŭga loko kaj tempo) aŭ ili devis rezigni pri la lernado (aŭ provi memlernadon 
pere de lernolibroj, kiuj ankaŭ estas tre limigitaj kaj kutime ekzistas nur en la angla 
lingvo) .
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Rapida evoluo kaj populariĝo de komputikaj teknologioj ebligas krei multe pli 
simplajn, pli facile uzeblajn kursojn por fremdaj lingvoj. La teknologioj ebligas 
plibonigi ne nur teknikan estradon de la kurso, sed ankaŭ prezenton de la enhavo. Pro 
tiuj ĉi kialoj kreo de interreta kurso de la slovaka por eksterlandanoj estis taŭga kaj 
atendata paŝo.

Origino

La projekto Slovak Online (www.slovake.eu) ekestis surbaze de la internacia 
projekto „lernu!“ – multlingva retejo por lernado de Esperanto.

www.lernu.net estas interreta paĝaro por lerni Esperanton. Ĉi tiu projekto funkcias 
9 jarojn (ekde decembro 2002) kaj nuntempe ĝi estas la plej granda retejo en la mondo 
por lerni Esperanton. La retejo estas tradukita al 33 lingvoj kaj ĝi havas pli ol 150 
volontulaj kunlaborantoj (tradukantoj, instruantoj, korektantoj ktp.). En la retejo estas 
jam registritaj pli ol 100 .000 uzantoj .

Danke al la spertoj pri kreado de reta Esperanto-kurso (en teknika kaj ankaŭ enhava 
flanko) E@I ekhavis ideon plilarĝigi la retajn lingvo-projektojn ankaŭ sur kampo 
de naciaj lingvoj. Celo estis komenci videbligi precipe la malpli grandajn eŭropajn 
lingvojn, kiuj nuntempe ankoraŭ ne disponas pri ebloj de reta lernado. Krome, sidejo 
de E@I estas en Slovakio, do bonega kandidato estis ĝuste la slovaka lingvo.

Celpubliko

Por kiu estas la projekto celata?
Por ĉiuj, kiuj volas lerni la slovakan lingvon:

eksterlandanoj, loĝantaj en Slovakio –
anoj de miksitaj partnerecoj –
loĝantoj de ĉelimaj regionoj –
eksterlande loĝantaj slovakoj –
esploristoj de la slovaka kaj slavaj lingvoj –
enmigrantoj –
studentoj –
turistoj –

Por ĉiuj jenaj celgrupoj la nova reta paĝaro ofertas eblon konatiĝi kun la slovaka 
lingvo jam hejme – en ilia lando, eventuale ili povas lerni bazon de la lingvo ankoraŭ 
antaŭ alveno en Slovakion. Tiamaniere videbliĝas Slovakio kaj la slovaka eksterlande 
(la kurso ebligas al granda nombro de interesiĝantoj senpage konatiĝi kun la lingvo 
kaj kulturo de la lando), samtempe la reta kurso ebligas al homoj lerni la lingvon pli 
rapide, pli flekseble (en libera tempo), per amuza maniero (ludoj, testoj, konkursoj).
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Partneroj kaj subteno

La projekto estas internacia laboro de 6 partneraj organizoj el 5 landoj:

Edukado@Interreto – Slovakio (kunordiganto) –
Lingvistika instituto de Ľudovít Štúr ĉe Slovakia akademio de sciencoj –  –

Slovakio
Studio GAUS – Germanio –
Universitato en Vilno – Litovio –
Akademio de komputila scienco, manaĝeraro kaj administrado en Varsovio –  –

Pollando
Slovaka centro en Londono – Britio –

La projekto „Slovak Online“ estas finance subtenita de Eŭropa Komisiono. Ĝi 
eniras programon KA2-lingvoj, sub Tutviva Lernado de la agentejo EACEA (KA2-
Languages, Lifelong Learning Programme). La projekto estas kreata en la periodo 
2009–2011 .

Enhavo de la paĝaro

En la multlingva paĝaro www .slovake .eu oni povas facile, rapide kaj senpage 
lerni la slovakan lingvon. La retejo enhavas diversnivelajn lingvajn kursojn (A1 
kaj A2) kun multaj ekzercoj, amuzaj ludoj, vortaroj – ĉion por ke oni povu konatiĝi 
kun la gramatiko, lerni novajn vortojn kaj eĉ praktike komuniki en tiu ĉi lingvo kun 
aliaj uzantoj de la paĝaro aŭ utiligi forumon por diskutoj. Aldone oni povas tie trovi 
diversajn informojn pri Slovakio – mezeŭropa lando kun interesa historio, belega 
naturo kaj multaj turismaj lokoj .

Strukturo de la paĝaro

La ĉefa strukturo de la retej-enhavo estas jena:
Menuo

Ĉefpaĝo• 
Enkonduko• 

Pri la lingvo –
Pri Slovakio –
Interesaj faktoj –

Lernado• 
Lingvoprezento –
Kurso 1 –
Kurso 2 –

Gramatiko –
Ludoj –

Komunikado• 
Trovu amikojn –
Forumo –

Biblioteko• 
Libroj –
Publikaĵoj –
Filmoj –
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Enkonduko

En la „Enkonduko“ eblas trovi bazajn praktikajn informojn pri Slovakio, pri la 
slovaka lingvo kaj kelkajn interesajn faktojn en skiza formo .

Lernado

Temas pri la plej grava parto de la paĝaro. En tiu ĉi parto oni trovas ĉion eblan por 
lerni la slovakan lingvon: diversnivelajn kursojn kun multaj ekzercoj (por niveloj A1 
kaj A2), amuzajn ludojn kaj testojn, liston de utilaj frazoj kun prononcado por turistoj, 
kaj memkompreneble gramatikon en kiu estas klarigataj ĉefaj gramatikaj temoj de la 
lingvo .

Ekranprintaĵo de la hejmpaĝo

Muziko –
Ŝercoj –
Proverboj kaj diraĵoj –

Pri la projekto• 
Ĝenerale –
Novaĵoj –

Teamo –
Kontaktu nin –
Reguloj kaj kondiĉoj –
Privateco –
Paĝarmapo –
Informiloj –
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Komunikado

En tiu ĉi sekcio (uzebla nur por registritaj uzantoj) eblas konatiĝi kaj komuniki 
kun aliaj uzantoj de la paĝaro kaj tiamaniere profundigi siajn sciojn pri la slovaka 
lingvo kaj Slovakio. Por diskutoj uzeblas ankaŭ forumo, kiu enhavas diverstemajn 
fadenojn rilatajn kun la slovaka lingvo kaj Slovakio .

Biblioteko

En la menuero Biblioteko eblas trovi diversajn materialojn: slovakajn literaturajn 
verkojn, ŝercojn, slovakajn proverbojn, gazetojn, rekomendindan muzikon aŭ videaĵojn. 
Ĉiuj tiuj materialoj povas al lernanto helpi pli bone konatiĝi kun slovaka kulturo.

Pri la projekto

Tiu ĉi sekcio enhavas ĉiujn gravajn aferojn pri la paĝaro kaj ankaŭ projekto mem 
– ĝeneralan priskribon, arkivon de novaĵoj (publikigataj en la ĉefpaĝo), priskribon 
de la krea teamo, eblon kontakti la kreintojn, detalan priskribon de la reguloj kaj 
privateco, plenan paĝarmapon kaj informilojn pri la projekto.

Speciala tradukejo

Por la projekto estis kreita speciala traduk-sistemo. Surbaze de spertoj de lernu.
net pri multlingvaj projektoj aperis bezono krei similan tradukejon, kiun utiligas tiu ĉi 
paĝaro, sed pli modernan, kvalitan, kun specialaj bezonoj de tiu ĉi retejo.

Tradukejo de la retejo slovake.eu – tradukado en ĉenoj
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La tradukejo por slovake.eu ebligas facilan aldonadon de novaj lingvoj por la 
paĝaro. Aldone ĝi forigas kroman teknikan laboron, ligitan kun aldonado de novaj 
tradukoj. La sistemo estas preparita por aŭtomata aperigo de tradukitaj tekstoj, kio 
signifas, ke se oni tradukas iun konkretan tekston al koncerna lingvo, tiu ĉi tradukaĵo 
sekve aŭtomate aperas en la retejo (en konkreta lingvo-versio).

Aliron al la tradukejo havas nur kunlaborantoj – do „kutima“ uzanto ne vidas ĝin. 
Eblas tamen tre facile doni rajtojn uzi ĝin al tradukemaj helpantoj. Tiam post ensaluto 
oni vidos kroman menueron en la menuo tute sube: Adminejo, tra kiu eblas sekve eniri 
al la tradukejo .

Informado

Pri la projekto „Slovak Online“ kaj la retejo www.slovake.eu jam amase informis 
multaj amaskomunikiloj ene de Slovakio sed ankaŭ eksterlande. Ĉar simila projekto 
mankis en Slovakio, pluraj gravaj agentejoj, televidoj, radioj raportis pri la ekesto de 
la retejo. Aperigo de novaĵo en ĉefa vespera televida novaĵ-elsendo alportis multajn 
vizitojn (kaj sekve uzantojn) en la retejo .

Por pli vaste informi pri la projekto estis ankaŭ sukcese uzita Facebook 
(Vizaĝlibro), kie oni aperigas diversajn novaĵojn, rilatajn kun la paĝaro. Aldona eblo 
helpi daŭre disvastigi informojn pri la paĝaro ekzistas ankaŭ rekte en la retejo mem – 
en la sekcio „Pri la paĝaro“ estas submenuo „Informiloj“ (http://slovake.eu/eo/about/
information). En ĝi eblas trovi diversajn inform-materialojn por elŝuto kaj plia uzo: 
oficiala logotipo de la projekto, afiŝoj, flugfolioj, kaj reklamrubandoj – tio ĉio en ĉiuj 
retej-lingvoj .

Estonto

La EU-subteno por la projekto finiĝas en oktobro 2011. Post ĝia fino estas plano 
daŭrigi la funkciigadon de la retejo kaj serĉi novajn fontojn de la subteno por ĝi. 
Pri la projekto devintus havi intereson ekz . Ministerio de edukado kaj Ministerio de 
kulturo en Slovakio. Ekzistas ankaŭ plano denove monpeti ĉe EU por sekva paŝo de 
la projekto .

Krom la serĉado de plua financa subteno estas ankaŭ planoj por la enhava pliriĉigo 
– konstruo de sekvaj kursoj (niveloj B1 kaj B2), aldono de novaj ekzercoj, testoj, 
ludoj, aldono de pluaj lingvoj (ekz. la hungara kaj la rusa).

Relative amasa uzado de la retejo (ĉ. 12.000 vizitantoj monate) en ĝia komenco 
konfirmas, ke ekzistas reala interesiĝo pri la projekto kaj ke ĝi povas plu funkcii ankaŭ 
en la estonto – eĉ en pli granda kaj pli riĉa versio.
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SzaBolcS NéMeth

Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv 
oktatásban

Abstract (The Role of the Internet in Teaching Hungarian as a Second Language). 
Internet-based language teaching and e-learning are very popular topics nowadays. Many 
studies have been published on the subject, especially related to ESL. This article aims at 
describing internet-based resource materials that can be used in language class for learning 
and teaching Hungarian as a Second Language. It will  present two websites specifically 
designed for learning Hungarian and different e-learning projects in order to discuss the 
basic differences between text-based and network-based language teaching/learning and 
the difference of methods applied in different projects .

Abstrakt (Rola Internetu w nauczaniu języka węgierskiego jako drugiego). Bar-
dzo popularne obecnie zagadnienia to wspomagane internetowo nauczanie języka oraz  
e-learning. Opublikowano wiele artykułów na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do ESL 
(nauczania języka angielskiego jako drugiego). Celem artykułu jest opis materiałów inter-
netowych, które mogą być wykorzystane na zajęciach nauczania języka węgierskiego jako 
drugiego. Autor przedstawia dwie strony internetowe zaprojektowane specjalnie z myślą 
o nauce języka węgierskiego oraz inne projekty e-learningowe. Celem tej prezentacji jest 
dyskusja na temat podstawowych różnic między nauczaniem języka z wykorzystaniem 
podręcznika a nauczaniem opartym na materiałach internetowych oraz na temat różnych 
metod zastosowanych w przywołanych projektach.

Bevezetés

Technikai eszközök alkalmazása az idegennyelv-oktatásban nem új keletű dolog. 
Már Robert Lado is külön fejezetet szentelt a nyelvtanításban használt, illetve hasz-
nálható technikai segédeszközöknek, sőt, egy kísérleti számítógépes „oktató masiná-
ról” („computer-based teaching machine”) is ír 1964-ben megjelent, a nyelvoktatás 
szakirodalmában alapvetőnek számító művében (Lado 1964). A technika azóta nagy 
mértékben fejlődött, minek következtében nem csak a nyelvoktatás, hanem az álta-
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lános értelemben vett kommunikáció is átalakult. A korábbi évtizedekben az idegen-
nyelv-oktatásban kulcsszerepet játszó technikai berendezést, a nyelvi labort, valamint 
a diavetítőt, írásvetítőt felváltották az újabb technológiát használó, sok esetben hor-
dozható audiovizuális eszközök, egyedül a magnetofon szerepel még, bár nemsoká-
ra az audiokazettákat is teljesen leváltja az audio CD, amely sokkal jobb minőséget 
garantál, s többféle eszközön is lejátszható. Ma a tanár – ha szerencsés helyzetben 
van, – megteheti, hogy hordozható számítógéppel érkezik az órára, s azt csatlakoztatja 
a tanteremben lévő kivetítőhöz vagy multimédiás berendezéshez.

Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb technikai vívmánya az internet, mely roha-
mos fejlődésének és elterjedésének köszönhetően ma már szinte minden háztartásban 
jelen van – legalábbis a fejlett országokban. 2006-ban a felhasználók száma a világon 
valamivel több, mint egymilliárd volt, szemben a tíz évvel korábbi 36 millióval (Kiss 
2008). Az internet ilyen mértékű elterjedése az oktatás, azon belül a nyelvoktatás szá-
mára is új perspektívákat nyitott. Rengeteg eredeti anyag (szövegek, multimédiás fáj-
lok) vált hozzáférhetővé mind a nyelvtanárok, mind a nyelvtanulók számára, számos 
interaktív honlap készült kifejezetten nyelvtanítási céllal, vagyis megjelentek azok 
az oktatási formák, melyeket általánosan, e-tanulásnak (vagy e-learningnek) neve-
zünk. Ez az elnevezés tágabb értelemben minden olyan oktatási és tanulási formát 
magában foglal, melynek során valamilyen digitális médiumot használnak, szűkebb 
értelemben azonban hálózatba kötött számítógépek segítségével történő tanulási és ta-
nítási folyamatot jelent. Egyes kutatók különbséget tesznek a webalapú nyelvtanulás/
nyelvoktatás (web-based language learning/teaching), valamint az ún. számítógéppel 
támogatott nyelvtanulás (computer assisted language learning, röv . CALL) között 
(Chapelle 2000), mi az előbbit Kern és Warschauer nyomán az utóbbi egy fajtájának 
tekintjük (R. Kern, M. Warschauer 2000).

Azt már leszögeztük, hogy az idegennyelv-tanításban az internet mint a célnyel-
ven hozzáférhető anyagok forrása, tárháza nagy mértékben segíti a tanár munkáját, 
különösen, ha az oktatás nem célnyelvi környezetben folyik (mint például a külföldi 
oktatóhelyeken működő magyar szakok esetében). D.M. Chun és J.L. Plass tanulmá-
nyukban ezenkívül a következő alapvető, a hagyományos oktatási anyagoktól eltérő 
sajátosságait említik a világhálónak: a kommunikáció – akár egyéni, akár csoportos 
– aszinkrón és/vagy szinkrón jellege (tehát az egyidejűség, ill. késleltetett reakció 
pl . chat használata vagy e-mailezés esetén) valamint az információ-hozzáférés nem 
lineáris, hanem többirányú jellemzője, amelyre a hipermédia, hipertext fogalmak utal-
nak (Chun, Plass 2000). Kérdés, hogy nyelvtanárként mit kezdhetünk ezekkel a jel-
lemzőkkel, hogyan tudjuk az internet adta lehetőségeket kiaknázni, ugyanis – mint 
arra Klaus Brandl egy tanulmányában rámutatott –, bár az internetalapú nyelvoktatás 
kérdései rendkívül népszerűek, kevés empirikus tanulmány született arról, hogyan 
lehet az internet adta lehetőségeket hatékonyan kihasználni, valamint hogyan lehet az 
e-learninget integrálni egy adott tanmenetbe (Brandl 2002).
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Az internet használata a magyar mint idegen nyelv oktatásban

A magyar nyelvet tanító tanár sokszor irigykedve pillant valamely indoeurópai 
„nagy” nyelvet oktató kollégájára, aki adott esetben a bőség zavarával küzd, amikor 
tankönyvek, tananyag-csomagok, oktatási segédanyagok közül kell választania. Bár 
az utóbbi néhány évben sokat javult a helyzet a magyar nyelv oktatásmódszertaná-
val kapcsolatban a kiadványok terén – elindult a THL2, a magyar mint idegen nyelv 
tanításának módszertani folyóirata, megjelent Hegedűs Rita Magyar nyelvtan, Szili 
Katalin Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához c. könyve, hogy csak néhány 
példát említsünk –, még így is sok esetben, különösen felsőbb szintű nyelvtanulói 
csoportoknál, hiányzik egy olyan segédanyag a nyelvtanításhoz, mely megkönnyí-
tené bizonyos jelenségek megvilágítását – példaként említhetnénk egy gyakorisági 
szótár szükségességét. Segíthet-e az internet ilyen esetekben, megkönnyíti-e a tanár 
munkáját? Egyáltalán milyen lehetőségeket kínál a világháló a magyar nyelvet tanulni 
szándékozóknak, ill. az azt tanítóknak?

Az interneten található honlapok között meg kell különböztetnünk azokat, ame-
lyeket kifejezetten a magyar nyelv oktatására terveztek, illetve azokat, amelyeket 
másodlagosan lehet felhasználni a tanítás során . A második csoport gyakorlatilag 
minden magyar nyelvű, a magyar kultúrával kapcsolatos információt tartalmazó web-
oldalt magában foglalja, legyen szó akár adatbázisról (például a Magyar Elektronikus 
Könyvtárról) vagy multimediális fájlokat megosztó oldalakról (pl. Youtube). Nyilván-
valóan az első csoportba tartozó oldalak száma kisebb, mint a másodikba tartozóké. 
Zsubori Andrea Az internet mint a magyar nyelv tanulásának lehetséges terepe című 
tanulmányában részletesen elemzi szinte az összes internetes oldalt, amely a tanul-
mány megírásának idején (2005) elérhető volt (Zsubori 2005); mi ezekre részletesen 
nem térünk ki, annál is inkább, mert ezek a honlapok csak részben fedik le az oktatás 
területét, többségük valójában metainformációt tartalmaz a magyar nyelvről, nyelvi 
jelenségekről. A tanulmány megjelenése óta azonban létrejött két olyan weblap, ame-
lyeket kimondottan a magyar nyelv oktatására terveztek .

Az E-magyarul internetes magyart tanító program

Az E-magyarul a budapesti Balassi Intézetben készült 2008/2009-ben a Pécsi 
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának közremű-
ködésével, s a http://nemzetpolitika.gov.hu/data/html/article3980.html  címen érhető 
el (Nádor et al. 2008). Az E-magyarul egy két nagy részből álló interaktív felülettel 
rendelkező e-tananyag, nyelvi kurzus kezdőknek – ez azt jelenti, hogy a „tanfolyam” 
A2-es szinten ér véget . Az alkotók szándéka szerint az E-magyarul önálló tanulásra 
is alkalmas, azonban biztosított a tanári segítségkérés lehetősége is. Maga a tananyag 
két nagyobb részből áll, a részek pedig tizenkét modulból épülnek fel. A modulok egy-
másra épülnek, különböző témákat, élethelyzeteket dolgoznak fel (mint pl. vásárlás, 



SZABOLCS NÉMETH72

család, stb.), azokon keresztül mutatják be a nyelvtani és kommunikációs formákat; 
csakúgy, mint egy hagyományos nyelvtanfolyam esetében a nyelvleckék. A feladatok, 
gyakorlatok a nyelvtanításban jól ismert alapkészségek fejlesztését tűzik ki célul, bár 
kétségtelen, hogy a beszéd (és az olvasás is, amennyiben nem csak globális szöveg-
értést értünk alatta) tanításának a hatékonysága az e-learningnek ebben a formájában 
kérdéses lehet. Az E-magyarul felépítése, szerkezete a hagyományos, tankönyvalapú 
oktatásból indul ki, s a feladattípusok nagy része is hasonló a nyelvkönyvekben ta-
lálhatókhoz. Mégis mi akkor a lényegi eltérés, azon kívül, hogy a tananyag termé-
szetesen elektronikus formában van jelen? Hogyan használja ki az E-magyarul a szá-
mítógépes/internetes technológia adottságait (mint ahogy azt korábban említettük: 
egyebek között a hipertext/hipermédia előnyeit)? 

Az egyik lényeges jellemzője az oldalnak, hogy a feladatok mindegyike egyidejű-
leg áll rendelkezésre a tanuló számára, tehát ő maga dönti el, hogy melyik gyakorlatot 
szeretné megoldani, szabadon böngészhet közöttük. Igaz, ez még nem lenne annyira 
újdonság, hiszen egy nyelvkönyvben is „előre lehet ugrani” a leckékben. Amit vi-
szont nem lehet egy nyelvkönyvben megtenni, az a feladatok (akár korlátlan számú) 
ismételten történő megoldása. Az E-magyarulban ez lehetséges, hiszen a számítógé-
pes technológiának köszönhetően a feladat megoldása „törlődik”, amikor ismételten 
hozzákezdünk. Hasonló módon a hanganyagok is újrajátszhatók, illetve egy adott 
ponton megállíthatók/újraindíthatók egy gombnyomás segítségével. Az audioanya-
gok esetében az is pozitívumként értékelendő, hogy a hangzó anyag írott szövegként 
is megjelenik (vagy egyidejűleg az elhangzással vagy pedig késleltetve, a gyakorlat 
megoldása után – mintegy ellenőrzésképpen), így a diák számára hozzáférhetővé vá-
lik a szöveg, amivel azután hosszabb időn keresztül is foglalkozhat (kiszótárazhatja 
a szavakat, elmentheti a szöveget, stb.). Mivel internetes tanulás esetén nincs jelen 
a tanár, rendkívül fontos az ellenőrzés kérdésének a megoldása.

Az E-magyarul háromféle ellenőrzési módszert használ: szövegkiegészítéses gya-
korlatoknál a feladat elvégzése után a program megjeleníti a helyes megoldást külön 
sorban, így a tanuló összevetheti azt az általa beírt megoldással. A „kösd össze a ké-
peket a szöveggel” típusú feladatok esetében a hibák számát jeleníti meg a program 
(anélkül azonban, hogy jelezné, mi volt a hiba), s végül a feleletválasztós tesztek 
esetében azonnal értékeli válaszunkat – ha helyes, akkor zölddel emeli ki a választ, 
ha pedig helytelen, akkor pirossal, de egyidejűleg jelzi zölddel a helyes választ is. Az 
első módszer mindenképp hatékony, hiszen a diákot arra ösztönzi, hogy megnézze, 
és összevesse az általa beírt, valamint a gép által kiírt megoldást, így egyértelműen 
kiderül, mi volt a hiba: a formát nem sikerült megfelelően produkálni, vagy esetleg 
egy betűtévesztésről van „csak” szó? A második esetben már nem annyira lehet elé-
gedett a diák, hiszen nem tudja meg konkrétan, mi is volt a hiba (bár igaz, hogy ami-
kor „beillesztős” vagy „kösd össze…” típusú feladat van, akkor a program csak a jó 
megoldást fogadja el; vagyis ha be szeretnénk illeszteni egy képet vagy szövegrészt 
a nem megfelelő helyre, ezt nem tudjuk megtenni), s valamikor nem egyértelmű, mit 
ábrázol a kép, amelyet egy adott szöveghez kell társítani. S ez már átvezet egy másik 
problematikához, nevezetesen az utasítások megfogalmazásának kérdésköréhez. 
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A feladatokat bevezető utasításoknak egyértelműeknek kell lenniük, főként ha 
idegen nyelven adjuk meg őket, hiszen a diáknak pontosan kell tudnia, mi a teen-
dő – különösen érvényes ez egy e-tananyag esetében, amikor nincs jelen a tanár. Az 
E-magyarul első részében az egyszerű magyar nyelvű szöveges utasításokon kívül 
szimbólumokat találunk, amelyek a feladat típusát hivatottak jelölni (pl. ha szöveg-
hallgatás következik, akkor egy fület ábrázoló ikon jelenik meg, ha nyelvtani magya-
rázat, akkor egy § jel), a második részben csak szöveges utasítás található. A nyelvtani 
jelenségek bemutatása animált feliratokkal történik, képek és táblázatok segítségével, 
szöveges magyarázat nélkül. Ez arra utal, hogy a szerzők elsősorban a magyar nyelv-
ről már bizonyos alapvető ismeretekkel rendelkező nyelvtanulóknak szánták az E-ma-
gyarult, hiszen magyarázat nélkül eléggé kérdéses, hogy például a világ másik végén 
egy monitor előtt ülő diák – aki akkor találkozik először a magyar nyelvvel – megértse 
a nyelvtani jelenségek működését. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az E-magyarul mint online nyelvtanulási 
program elsősorban a számítógépes (és internetes) technológiának azt a lehetőségét 
használja ki, mely az adatok egyidejűleg való szabad sorrendű hozzáférését, vala-
mint többféle típusú fájl (kép, hang, szöveg) kombinálását és variálását teszi lehető-
vé. A nyelvi tartalom, a nyelvtani jelenségek tanítását és gyakoroltatását ugyanakkor 
a nyomtatott tankönyvalapú oktatásból veszi át, csak a „beviteli eszköz”, a számító-
gép jelenti az újdonságot, a módszer hagyományosnak mondható (szövegkiegészítés, 
párosítás, stb.).

A magyarora.com honlap a nyelvtanításban

A másik kifejezetten a magyar nyelv oktatására létrejött internetes oldal a ma-
gyarora.com (Szita et al.). Az E-magyarulhoz képest lényeges különbség, hogy itt 
nem online kell megoldania a tanulónak a feladatokat, hanem le kell tölteni és ki 
kell nyomtatnia őket (mindegyik feladathoz tartozik megoldás is). Az oldal magyar 
és angol nyelven egyaránt elérhető, a gyakorlatok egy részéhez angolul is megadják 
az utasításokat (például a csoportmunkához készített feladatlapokon mindig szerepel 
angolul és magyarul az instrukció). A „munkalapok” között témák és szintek (kezdő, 
középhaladó és haladó) szerint is böngészhetünk, valamint találhatunk csoportmun-
kához készült feladatokat, illetve a jogi szaknyelv alapvető fogalmaival foglalkozó 
néhány feladatot is. A nyelvtani magyarázatok külön fájlokban, külön munkalapokon 
találhatók, s az E-magyarullal ellentétben itt rövid magyar nyelvű magyarázó szöveg 
is kíséri a nyelvtani táblázatokat. 

A munkalapokon kívül az oldalon egy másik nagyobb részt találunk „Olvasás/
audio” címen. Ez a következő aloldalakat tartalmazza: „Kiejtés, Könnyebb szövegek, 
Rövid cikkek, Újságcikkek, Irodalmi szövegek, Beszélt nyelv, Tények és anekdoták” . 
A Kiejtés „menüpont” alatt találhatók a magyar ábécé hangjai egy-egy szón keresztül 
bemutatva azt, hangzó anyaggal kiegészítve az írásképet. Ugyanitt bizonyos hang-
párok (a ~ á, e ~ é, s ~ sz) közötti kiejtésbeli különbséget gyakoroltató feladatokat, 
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valamint rövid, játékos versikéket is találunk. A szöveg minden esetben „el is hang-
zik”, tehát mindegyik gyakorlathoz tartozik audiofájl. A Könnyebb szövegek rész ve-
gyes témájú és műfajú rövid írásokat tartalmaz, részben a „Tematikus feladatok és 
szólisták”-ból válogatva – nincs egységes koncepció ebben a részben, néhány szöveg 
háromnyelvű (angol-német-francia) szólistával van kiegészítve, az egyik szöveghez 
pedig (Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami) egy komplex nyelvtani gya-
korlatsor is tartozik . A Rövid cikkek rész – mint az elnevezés is mutatja – újságcikkeket 
tartalmaz, s annyiban „kakukktojás”, hogy a bevezetőben ötleteket adnak a nyelvta-
nulónak a szövegek feldolgozásával kapcsolatban, nem pedig kész feladatsorokat ad-
nak meg. A fájlok szerkeszthető formátumban vannak (ellentétben a többivel, melyek 
pdf fájlok), s ez lehetővé teszi olyan műveletek elvégzését is, mint például bizonyos 
szavak/részek törlése, majd kinyomtatás utáni beírása (ahogy azt az egyik javaslatban 
olvashatjuk is) . Gyakorlatilag itt jelenik meg a számítógépes szövegszerkesztésnek 
az a felhasználása, mely alapvetően megkülönbözteti azt a hagyományos, nyomtatott 
szövegektől. Az Újságcikkek rész abban tér el az előbbi cikkgyűjteménytől, hogy itt 
mindegyik szöveghez feladatsor is tartozik; ezek a feladatok a szövegértést ellenőrzik 
(pl. a szöveggel kapcsolatos állítások igaza/hamis voltának eldöntése, mondatátalakí-
tások), valamint nyelvtani gyakorlatokat tartalmaznak (természetesen a cikkben elő-
forduló szerkezeteket gyakoroltatják, mint pl. az összehasonlítás, melléknévfokozás). 
Ezek a gyakorlatok azonban egy nyelvkönyvben vagy munkafüzetben is előfordulhat-
nának, tehát nem interaktív, internethasználatot igénylő feladatokról van szó. Az Iro-
dalmi szövegek hez kapcsolódó gyakorlatok szintén a fenti módszereket alkalmazzák . 
Nagyon jó megoldás viszont, hogy a szövegek sorai meg vannak számozva, s a mar-
gón megadják bizonyos szavak, kifejezések magyarázatát vagy szinonimáját. A Be-
szélt nyelv című kis részben pragmatikai elemeket gyakorolhat a nyelvtanuló, többek 
között a kérés, preferenciák kifejezése, az egyetértés/elutasítás nyelvi kifejezésének 
néhány formáját sajátíthatja el kis szituációkon prezentálva használatukat. A bemu-
tatást szövegkiegészítéses feladatok követik . A Tények és anekdoták menüpont alatt 
a magyar kultúrával kapcsolatos rövid szövegeket találunk, feladatok nélkül.

Az ismertetett két internetes oldalról összegzésként elmondhatjuk, hogy bár meg-
jelenési formájuk és használatuk egyértelműen számítógépes környezetre és internet-
használatra alapszik, felépítésük, a nyelvi jelenségek, a grammatika, a nyelvhasználat 
bemutatása és a gyakorlattípusok egy hagyományos nyelvtanfolyam szerkezetét tük-
rözik . 

Egy amerikai és egy magyar projekt tanulságai

Dorothy M. Chun és Jan L. Plass korábban idézett tanulmányukban bemutatnak 
egy NetLearn nevű e-learning projektet, amelyet a californiai Santa Barbara Egyete-
men kezdtek el fejleszteni több mint tíz évvel ezelőtt (Chun, Plass 2000). A program 
másodéves németül tanuló diákok számára készült, s a hagyományostól eltérő mó-
don próbálja meg kiaknázni a számítástechnika, illetve az internet adta lehetőségeket. 
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A projekt célja, hogy olyan, a valós életből vett szituációkba helyezze a nyelvtanu-
lókat, ahol a partnerekkel együtt (akik egyrészt csoporttársak, másrészt pedig a cél-
nyelvet anyanyelvként beszélő partnerek) kommunikálva kell összetett feladatokat 
megoldani. A modellált alapszituáció egy éves külföldi tanulmányút megszervezése 
az azzal járó adminisztráció, szállásfoglalás, oda-és visszaút elintézésével (különböző 
dokumentumok megírása, igénylése, információkérés, stb.). A projekt egy a diákok-
nak elküldött levéllel kezdődik, amelyben gratulálnak az eddig elért nyelvtudásukhoz, 
egyúttal meghívják őket egy európai egyetemi képzésen való részvételre. Ezt a levelet 
írott, valamint hangzó formában is közvetítik, vagyis a nyelvtanuló meg is hallgat-
hatja azt (egy német anyanyelvű beszélő előadásában), a számára ismeretlen szava-
kat, kifejezéseket pedig ki is szótárazhatja, ugyanis a program felhasználó felületén 
található egy link online angol-német szótárhoz. Ezt követően a nyelvtanuló három 
feladatkategóriából választhat: 1. a külföldi egyetemmel való kapcsolatfelvétel, a ta-
nuláshoz szükséges dolgok elintézése, 2. a szállással kapcsolatos teendők elvégzése, 
3. az utazás megszervezése. Mindegyik feladatcsoporthoz különböző gyakorlatok tár-
sulnak; hallott/írott szöveg megértése, szövegalkotás, információkérés, partnerekkel 
való tárgyalás/egyezkedés. A szerzők fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a tanulók 
saját maguk választják ki az általuk legmegfelelőbbnek vélt kommunikációs formákat 
(chat, e-mail, videokonferencia, stb.) valamint ők maguk döntenek a konkrét feladatok 
elvégzésének sorrendjéről is. A hálózat (internet) segítségével tudnak kommunikálni 
egymással, illetve anyanyelvű partnereikkel, s információ megosztására is van lehető-
ség. A program felhasználói felületén különböző eszközök állnak a diákok rendelke-
zésére, melyek meghatározott kompetenciák fejlesztéshez kapcsolódnak. Ezek közül 
érdemes kiemelni a netRecord-ot, amely hangüzenetek felvételére és tárolására szol-
gál, valamint a netPack-et, mely egy jegyzetfüzethez hasonlítható, ahol a nyelvtanuló 
a feladattal kapcsolatos saját megjegyzéseit, összegyűjtött információit tárolhatja. 

Láthatjuk tehát, hogy az e-learningnek ez a formája sokkal inkább különbözik 
a hagyományos nyelvtanítási módszerektől, mint az előzőekben bemutatott internetes 
oldalak oktatási formái. A nyelvtanulónak nagyobb szabadságot biztosít, ugyanakkor 
nagyobb önállóságot is követel. A gyakorlatok, feladatok megoldása során az olyan 
kommunikációs formák alkalmazása, mint pl. audio-vagy videokonferencia, hangpos-
ta üzenet rögzítése, fórumokon való részvétel (chat) olyan kommunikációs közeget te-
remt, amelyben a nyelvtanulónak azonnal, a partner megnyilatkozásaitól (kérdéseitől, 
válaszaitól) függően kell reagálnia. Az ilyen típusú gyakorlatok kiváló lehetőséget 
biztosítanak a tanuló pragmatikai kompetenciájának fejlesztésére. 

Szerencsére hazai példa is akad az internetes nyelvtanulás hasonló formájára . 
2006-ban készült el az MKI Tutorálási kézikönyv (Glóner et al. 2006), amely egy 
részletesen kidolgozott e-learning projekt angolul tanulók számára, kezdő és közép-
haladó szintű feladatokkal. A „tutorált” tanulást „irányított önálló tanulás”-ként ha-
tározzák meg, melynek „alapja a nagyfokú tanulói aktivitás” (Glóner et al. 2006: 4), 
s ahol a tanár, vagyis a „tutor” általában a tanulás akadályainak elhárításáról gon-
doskodik, illetőleg tanulócsoport helyett sokkal inkább az egyes tanulók igényeihez 
igazodva nyújt segítséget. 
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A feladatok közül csak egyetlen példát ragadnánk ki, amely jól mutatja a különb-
séget a magyar mint idegen nyelv tanulása céljából létrehozott internetes oldalak és az 
önálló, kreatívabb tanulói aktivitást megkívánó program között. Az idézett feladatcso-
port a kezdő szint egyik nagyobb témakörébe, a Dátum és idő fejezetbe illeszkedik, 
az azon belül szereplő öt feladatcsoport közé (ugyanis a tanulók öt csoportba vannak 
osztva) . Az egész témakört egy a diákok által készített prezentáció (word vagy power 
point) zárja, melyet közös értékelés követ. Íme a feladatcsoport:

 

Napi program

1 . feladat 
Írja le egy hétköznapját naplószerűen, feltüntetve az időpontot
reggeltől késő estig, és hogy általában mikor mit csinál!
2 . feladat 
Színesítse a fentieket az adott tevékenységekhez tartozó képekkel,
fotókkal, esetleg vicces rajzokkal és írja le röviden, hogy melyik
kép mit ábrázol!
3 . feladat 
Írjon egy párbeszédet, amelyben barátnőjét / barátját kérdezi ki
napi rendjéről (mikor, mit szokott csinálni)!
4 . feladat 
Soroljon fel néhány olyan tevékenységet, amelyet szívesen
végezne (Pl. munka helyett pihenés, másfajta munka, stb.), de
esetleg nincs rá ideje. Keressen ezekhez is fotókat!

(Glóner et al . 2006)

Természetesen ezek a feladatok ugyanúgy képezhetnék egy hagyományos nyelv-
tanfolyam részét is, az újdonság egyrészt abban rejlik, hogy a feladat elvégzéséhez 
a számítógépet, az internetet kell használni (a tanárok linkeket is megadnak mind-
egyik feladatcsoporthoz), másrészt pedig az értékelés, a tanulók közötti kommuni-
káció is részben az interneten keresztül valósul meg. Azt azonban mindenképp meg 
kell jegyeznünk, hogy az internetes oktatás ezen formájában – a feladatok jellegéből 
adódóan – az ellenőrzés és hibajavítás a tanár feladata (nem pedig az alkalmazott szá-
mítógépes programé), tehát az ő szerepe kulcsfontosságú.

Záró gondolatok

A kutatók és nyelvtanárok többsége egyetért abban, hogy az újabb technológiák, 
különösen a számítógép és az internet alkalmazása az idegennyelv-oktatásban manap-
ság már szinte elengedhetetlen. Kétségtelen, hogy a technika fejlődése – ahogy azt 
tanulmányunk elején említettük – számos új, korábban ismeretlen lehetőséget nyújt 
az oktatás számára is. Az alapvető kérdés azonban az, hogy vajon mennyivel teszik 
hatékonyabbá a tanulási folyamatot ezek az újabb módszerek? Valóban jobban tudja-e 
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használni a nyelvet egy olyan diák, aki egy e-learning kurzus keretein belül sajátította 
azt el, szemben egy hagyományos nyelvtanfolyamot végzett tanulótársával? Ezekre 
a kérdésekre még nem tudunk pontos válaszokat adni, az e-tanfolyamok hatékony 
kiértékelése a jövő feladatai közé tartozik. A magyar mint idegen nyelv oktatásában 
egyelőre mindenképpen a hagyományos oktatási formák dominálnak, ennek okai el-
sősorban a tanárképzés sajátosságaiban (Kiss 2008), valamint egy e-learning projekt 
megvalósításához szükséges technikai feltételek (és természetesen azok finanszírozá-
sának) hiányában keresendők.
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O supletywizmie

Abstract (On Suppletion). The purpose of this article is to draw attention to the fact that 
suppletion is a particular case of a general law according to which there is a connection 
between frequency and differentiation of linguistic elements.

Abstrakt. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że supletywizm jest szczegóło-
wym wypadkiem ogólnego prawa, według którego istnieje związek między frekwencją 
a  zróżnicowaniem elementów językowych.

Supletywizm, tzn. tworzenie tematów fleksyjnych od różnych rdzeni, jest zjawi-
skiem bardzo rozpowszechnionym, które się spotyka we wszystkich językach flek-
syjnych i wszystkich okresach ich historii. Jest to zarazem zjawisko, które się bez 
porównania częściej konstatuje niż usiłuje wytłumaczyć. Jedną z prac poświęconych 
istocie supletywizmu był artykuł Konieckiej (1968) traktujący o tym zagadnieniu. Nie 
wdając się w analizę tego artykułu, należy stwierdzić, że do zrozumienia istoty suple-
tywizmu niewiele się może przydać operowanie modnymi dziś terminami w rodzaju 
„mikrosystem” czy „podsystem”, natomiast ważne jest, aby zjawisko to rozpatrzyć 
z naprawdę szerokiej perspektywy. Przede wszystkim uderzyć musi, że supletywizm 
jest zjawiskiem, które występuje mniej więcej paralelnie w różnych językach, o czym 
świadczyć mogą przykłady zamieszczone w tabeli 1.

Zastanawiając się nad przyczyną, która sprawia, że supletywizm występuje mniej 
więcej paralelnie w różnych językach, zwróciłem swego czasu uwagę na to, że su-
pletywizm jest ściśle związany z częstością użycia, a mianowicie jest on właściwy 
jedynie wyrazom najczęściej używanym. Ponieważ zaś wyrazy najczęściej używane 
są we wszystkich językach mniej więcej te same, nic dziwnego, że formom supletyw-
nym jednego języka często odpowiadają formy supletywne innych języków (Mań-
czak 1962: 118) .

Choć objaśnienie to jest niewątpliwie słuszne, do głębszego zrozumienia istoty 
supletywizmu konieczne jest uświadomienie sobie, że supletywizm nie jest niczym 
innym, jak szczegółowym wypadkiem prawa dotyczącego związku między zróżni-
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cowaniem a frekwencją elementów językowych. Prawo to przedstawiłem w odczycie 
wygłoszonym w 1965 r. w Paryskim Towarzystwie Językoznawczym, a brzmi ono 
następująco: elementy językowe częściej używane są na ogół bardziej zróżnicowane 
od elementów językowych rzadziej używanych (Mańczak 1966). A oto garść przykła-
dów wziętych z różnych dziedzin języka dla zilustrowania tego prawa.

1 . Fonetyka. O ile mi wiadomo, nie ma ani jednego języka, w którym by ilość 
samogłosek nosowych była większa od ilości samogłosek ustnych. Wszędzie samo-
głoski ustne są liczniejsze od nosowych, czyli innymi słowy – samogłoski ustne, które 
są częściej używane, są bardziej zróżnicowane. Spółgłoski bezdźwięczne są częściej 
używane od dźwięcznych i w wielu językach stwierdza się, że spółgłoski bezdźwięcz-
ne są bardziej zróżnicowane od dźwięcznych, np. w polskim [x], w niemieckim [š] 
(w słowach rodzimych) i [c], w hiszpańskim [č], we włoskim [š] nie mają odpowied-

T a b e l a  1. Przykłady supletywizmu w różnych językach

angielski francuski łacina niemiecki polski rosyjski włoski
I, me, we, us je, me, nous ego, me, nos ich, mich, 

wir, uns
ja, mnie, my, 
nas

ja, menja, 
my, nas

io, me, noi, 
ci

thou, you tu, vous tu, vos du, ihr ty, wy ty, vy tu, voi
he, they er, sie on, jego on, ego egli, essi
she, her, they sie, ihr ona, ją ona, eju ella, esse
it, they es, sie ono, je ono, ego
every, all chaque, tous jeder, alle każdy, 

wszyscy
každyj, vse ogni, tutti

man, people homme, gens Mensch, 
Leute

człowiek, 
ludzie

čelovek, ljudi

good, better bon, meilleur bonus, 
melior, 
optimus

gut, besser dobry, lepszy chorošij, 
lučšij

buono, 
migliore

bad, worse mauvais, 
pire

malus, pejor zły, gorszy plochoj, 
chudšij

malo, 
peggiore

duży, 
większy

velikij, 
bol’šij

grande, 
maggiore

petit, 
moindre

parvus, 
minor

mały, 
mniejszy

malyj, menšij piccolo, 
minore

much, more beaucoup, 
plus

multum, plus viel, mehr dużo, więcej mnogo, 
bol’še

molto, più

little, less peu, moins paulum, 
minus

wenig, 
minder

mało, mniej malo, meńše poco, meno

one, first un, premier unus, primus eins, erster jeden, 
pierwszy

odin, pervyj uno, primo

two, second deux, second duo, 
secundus

dwa, drugi dva, vtoroj due, secondo

am, be est, fut, été sum, fui bin, ist, war jest, był est’, byl è, fu, stato
go, went va, ira, aller idzie, szedł idet, šel vado, 

andiamo
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ników dźwięcznych. Tak samo rzecz się ma ze spółgłoskami twardymi i miękkimi. 
Nawet w takim języku jak rosyjski, który obfituje w spółgłoski palatalne, spółgłoski 
miękkie są mniej zróżnicowane od twardych. We wszystkich językach indoeuropej-
skich zwarte zębowe są używane częściej od zwartych wargowych lub welarnych 
(Mańczak 1959), co tłumaczy, czemu w hiszpańskim b i g mają po dwa warianty kom-
binatoryczne, podczas gdy zębowe d jest bardziej zróżnicowane, mając trzy warianty 
(por. wymowę d w de, padre i cantado) .

2 . Pisownia. Jeśli w jakimś języku istnieje stan inny niż w dzisiejszej polszczyź-
nie, gdzie duże litery dokładnie odpowiadają małym, małe litery, które są w częstszym 
użyciu, są z reguły bardziej zróżnicowane od dużych. Np. w grece obok σ, ς istniało 
tylko Σ, a w niemieckim obok ss, ß jest tylko SS. W rosyjskim są dwa sposoby pisania 
liter odpowiadających łacińskim małym t, d, podczas gdy litery odpowiadające du-
żym T, D pisze się tylko jednym sposobem. W niektórych krajach europejskich małe 
r pisze się dwojako, natomiast dużego R różnie pisać nie można. We włoskim różnica 
między apostrofem a akcentem zachodzi zawsze, gdy się używa małych liter, np. de’, 
ale tè, tymczasem przy użyciu wielkich liter różnica ta może nie występować, np. 
DE’, TE’. We francuskim małe litery zawsze się pisze ze znakami diakrytycznymi, 
natomiast przy dużych literach można je opuszczać, a wówczas np. duże E jest odpo-
wiednikiem pięciu małych liter: e, é, è, ê, ë. Zwyczaj nieopatrywania wielkich liter 
znakami diakrytycznymi spotyka się w różnych krajach i różnych epokach, cechuje 
on m .in . dawne druki polskie .

3 . Słowotwórstwo. Jeśli porównać wyraz częsty, np. dom, z wyrazem rzadkim, 
np . radar, łatwo zauważyć, że od wyrazu częstszego na ogół tworzy się wiele derywa-
tów i złożeń (domek, domowy, domostwo, domownik, zadomowić, domokrążca itp.), 
natomiast od wyrazu rzadko używanego derywatów i złożeń jest mało (od radar w po-
wszechnym użyciu jest tylko radarowy). Innymi słowy, rodzina wyrazu często używa-
nego jest bardziej zróżnicowana od rodziny wyrazu rzadkiego. Derywaty i złożenia są 
na ogół rzadziej używane od wyrazów podstawowych i to tłumaczy, czemu w słowni-
kach artykuły poświęcone wyrazom podstawowym są znacznie dłuższe od artykułów 
odnoszących się do derywatów i złożeń, np. w pewnym dokładnym słowniku pol-
sko-angielskim derywat człowieczy objaśniono za pomocą jednego wyrazu (human), 
podczas gdy wyrazowi podstawowemu człowiek poświęcono kilkanaście wierszy.

4 . Fleksja. W łacinie pod względem częstości użycia tryb oznajmujący znajduje 
się na pierwszym miejscu, tryb łączący na drugim, a tryb rozkazujący na ostatnim, co 
tłumaczy, czemu tryb oznajmujący ma sześć czasów, łączący – cztery, a rozkazujący 
– dwa. Podobny brak paralelizmu w zróżnicowaniu poszczególnych trybów można 
zaobserwować w wielu językach. Jeśli chodzi o czasy, w angielskim w czasie teraź-
niejszym trybu oznajmującego występują dwie różne formy (np. take, takes), pod-
czas gdy w czasie przeszłym tegoż trybu jest tylko jedna forma (took). W językach 
indoeuropejskich czasownik znaczący ‘być’ jest najczęściej używany i dlatego jego 
fleksja jest najbardziej zróżnicowana, czyli – jak się zazwyczaj mówi – najbardziej 
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nieregularna. Z punktu widzenia frekwencji porządek liczb jest następujący: liczba 
pojedyncza, mnoga, podwójna, co pozwala zrozumieć, dlaczego w staro-cerkiewno- 
-słowiańskim liczba pojedyncza, która ma specjalną formę wołacza, jest bardziej 
zróżnicowana od liczby mnogiej, a ta z kolei od liczby podwójnej, która wykazuje 
jedynie trzy różne formy (nom.-acc.-voc., gen.-loc. i dat.-instr.). Czas teraźniejszy 
jest używany częściej od czasów przeszłych i dlatego we francuskim w czasie teraź-
niejszym jest wiele typów odmiany (chante, finis, vends, veux itd.), podczas gdy czas 
przeszły zwany imparfait ma tylko jeden typ odmiany (chantais, finissais, vendais, 
voulais itd.). Czasowniki defektywne wykazują luki (czyli zupełny brak dyferencja-
cji) zwłaszcza w kategoriach rzadziej używanych, np. francuski czasownik defektyw-
ny frire ‘piec, smażyć’ nie jest używany w liczbie mnogiej. Derywaty i złożenia są 
używane rzadziej od wyrazów podstawowych i dlatego, jeśli zachodzi różnica między 
odmianą wyrazu podstawowego a fleksją derywatu lub złożenia, ta ostatnia na ogół 
jest mniej zróżnicowana, np. wołacz od człowiek brzmi człowieku lub człowiecze, 
natomiast wołacz od derywatu człowieczek jest tylko człowieczku. Na temat tego, czy 
czasownik dobyć jest złożeniem czy derywatem od być, zdania są podzielone, nato-
miast nie ulega wątpliwości, że odmiana czasownika podstawowego być jest bardziej 
zróżnicowana od koniugacji dobyć, np. jest – są, ale dobywa – dobywają. Jeśli w hisz-
pańskim rzeczownik rodzaju męskiego hijos znaczy nie tylko ‘synowie’, ale i ‘dzie-
ci’, podczas gdy rzeczownik rodzaju żeńskiego hijas znaczy tylko ‘córki’, to dlatego, 
że o mężczyznach się mówi częściej niż o kobietach, o czym się łatwo przekonać, 
zaglądając do pierwszej lepszej gazety. W polskim przymiotnik wykazuje większe 
zróżnicowanie w liczbie pojedynczej niż w rzadziej używanej liczbie mnogiej, por. 
acc . sg . dobrego (mężczyznę), dobry (stół), dobrą (kobietę), dobre (dziecko), ale acc. 
pl . dobrych (mężczyzn), dobre (stoły, kobiety, dzieci) .

5 . Składnia. Zaimki osobowe, które są przeciętnie używane częściej od rzeczow-
ników, mogą się łączyć z formami czasownikowymi we wszystkich trzech osobach, 
podczas gdy rzeczowniki mogą być określane jedynie przez formy trzeciej osoby (ja 
piszę, ty piszesz, on pisze, ale tylko człowiek pisze). Innymi słowy, użycie składnio-
we zaimków osobowych jest zróżnicowane bardziej od użycia rzeczowników. Formy 
czasownikowe trzeciej osoby, które są używane częściej od form czasownikowych 
pozostałych osób, mogą się łączyć zarówno z zaimkami, jak i rzeczownikami, pod-
czas gdy formy czasownikowe pierwszej i drugiej osoby mogą określać jedynie za-
imki. Tryb oznajmujący, który jest używany częściej od trybu rozkazującego, może 
się we francuskim łączyć zarówno z biernikiem, jak i mianownikiem, podczas gdy 
tryb rozkazujący łączy się tylko z biernikiem: tu l’aides ‘ty mu pomagasz’, ale aide-le 
‘pomóż mu’. Często używany przyimek w łączy się z dwoma przypadkami (w domu, 
w dom), podczas gdy rzadziej używany przyimek bez łączy się tylko z jednym przy-
padkiem (bez domu) .

6 . Słownictwo. Wyraz często używany, jak np. ręka, ma sporo znaczeń, podczas 
gdy wyraz rzadki, jak np. reflektor, ma ich mniej, nieraz tylko jedno. Inaczej mówiąc, 
im częściej jest wyraz używany, tym bardziej zróżnicowane jest jego znaczenie. 
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Na poparcie tezy, że supletywizm jest szczegółowym wypadkiem ogólnego prawa 
dotyczącego związku między frekwencją a zróżnicowaniem elementów językowych, 
łatwo przedstawić dane liczbowe. I tak, najrzadziej używane rzeczowniki żywotne nie 
wykazują zróżnicowania pod względem rodzaju (świadek, hipopotam), od częściej 
używanych rzeczowników rodzaj żeński tworzy się za pomocą sufiksu (konduktor-
ka, lwica), a od najczęściej używanych za pomocą odrębnego wyrazu (kobieta, kro-
wa). By udowodnić, że tak jest istotnie, zajrzałem do słownika Bucka (1949), który 
zawiera synonimy w kilkudziesięciu językach indoeuropejskich. Sprawdziłem hasła 
‘mężczyzna’, ‘kobieta’, ‘ojciec’, ‘matka’ (a więc słowa o bardzo wysokiej frekwen-
cji) i okazało się, że na 47 femininów znaczących ‘kobieta’ tylko 4 zawierają ten sam 
rdzeń co wyraz znaczący ‘mężczyzna’, podczas gdy wśród 35 wyrazów znaczących 
‘matka’ nie ma ani jednego, który by miał ten sam pierwiastek co wyraz znaczący 
‘ojciec’ (Mańczak 1996: 106–108).

Do bardzo podobnych wniosków się dojdzie, jeśli przeanalizować w tymże słow-
niku wiele innych haseł, przy czym szczególnie instruktywne jest porównywanie wy-
razów o różnej częstości użycia. Wiadomo, że liczebniki wyższe są na ogół używane 
rzadziej od liczebników niższych, że np. liczebnik znaczący ‘1’ ma frekwencję wyższą 
od liczebnika znaczącego ‘3’. W tym stanie rzeczy warto się przyjrzeć, jak są tworzo-
ne liczebniki porządkowe od liczebników głównych ‘1’ i ‘3’. Okazuje się, że związek 
między dyferencjacją a frekwencją jest najoczywistszy, gdyż we wszystkich językach 
reprezentowanych w słowniku, o którym mowa, liczebniki znaczące ‘jeden – pierw-
szy’ wykazują supletywizm, podczas gdy liczebniki znaczące ‘trzy – trzeci’ tworzone 
są od tego samego rdzenia. Przy okazji warto dodać, że liczebnik ‘2’ jest używany 
rzadziej od ‘1’, a częściej od ‘3’ i dlatego wykazuje on pod względem dyferencja-
cji charakter pośredni, a mianowicie w jednych językach wykazuje on supletywizm 
(pol . dwa – drugi), a w innych brak supletywizmu (niem. zwei – zweiter) . Wreszcie na 
uwagę zasługuje to, że wszystkie pozostałe liczebniki, oczywiście rzadziej używane 
od ‘3’, supletywizmu w językach indoeuropejskich nie wykazują.

Tego, że supletywizm jest tylko szczegółowym wypadkiem prawa dotyczącego 
związku między dyferencjacją a frekwencją elementów językowych, dowodzą także 
nazwy pokrewieństwa o różnej częstości użycia. Słowniki frekwencyjne informują 
o tym, że para wyrazów ‘syn – córka’ jest używana najczęściej, para ‘wuj – ciotka’ 
rzadziej, a para ‘wnuk – wnuczka’ najrzadziej. Zaś konsultacja słownika Bucka po-
zwala stwierdzić, co następuje:

a) para wyrazów ‘syn – córka’ wykazuje maksymalne zróżnicowanie, tzn. suple-
tywizm, w większości wypadków,

b) para ‘wuj – ciotka’ wykazuje supletywizm tylko w połowie wypadków,
c) para ‘wnuk – wnuczka’, najrzadziej używana, supletywizmu w ogóle nie wy-

kazuje .

O prawdziwości twierdzenia, że supletywizm nie jest niczym innym jak szczegó-
łowym wypadkiem prawa dotyczącego związku między dyferencjacją a frekwencją 
elementów językowych, można się przekonywać jeszcze inaczej, a mianowicie wyno-
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towując ze słowników frekwencyjnych wszystkie wyrazy wykazujące supletywizm. 
I tak, przejrzenie słownika Eaton (1961) pozwoliło mi ustalić rozkład form supletyw-
nych w paru językach (tab. 2).

T a b e l a  2. Rozkład form supletywnych w wybranych językach

Wyrazy
angielskie niemieckie francuskie

1. tysiąc 57 34 38
2. tysiąc 1 2 5
3. tysiąc 4 2 2
4. tysiąc – 1 1
5. tysiąc 2 1 1
6. tysiąc 2 – –

Jak z tego widać, w każdym z tych języków znaczna większość słów wykazują-
cych supletywizm rekrutuje się spośród tysiąca najczęściej w danym języku używa-
nych wyrazów .

Kończąc należy podkreślić, że supletywizm bynajmniej nie jest cechą języków 
indoeuropejskich. W rzeczywistości występuje on we wszystkich językach, w których 
istnieje fleksja. By poprzestać na jednym przykładzie, wystarczy się przyjrzeć stosun-
kom panującym w węgierskim, którego fleksja ma charakter regularniejszy od fleksji 
niejednego języka indoeuropejskiego. Pomimo to koniugacja najczęstszego czasow-
nika, tzn. czasownika ‘być’, także w węgierskim jest supletywna, np. ind. praes. brzmi 
vagyok, vagy, van itd., podczas gdy futurum brzmi leszek, leszel, lesz itd. Sufiksem li-
czebników porządkowych jest -dik, np. tíz znaczy ‘dziesięć’ – tizedik ‘dziesiąty’, pomi-
mo to się mówi egy ‘jeden’ i első ‘pierwszy’, kettő ‘dwa’ i második ‘drugi’. Liczebniki 
ułamkowe regularnie się tworzy za pomocą przyrostka -d, jednak w znaczeniu ‘pół’ 
używa się wyrazu fél. Podobnie sok znaczy po węgiersku ‘dużo’, ale stopień wyższy 
brzmi tőbb ‘więcej’. Wreszcie supletywizm jest właściwy niektórym zaimkom: én zna-
czy ‘ja’, mi ‘my’, a bennünket ‘nas’, podczas gdy ti zbaczy ‘wy’, a benneteket ‘was’ .
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The Rhetoric of Violence  
in Polish and English Soccer Reporting

Abstrakt (Retoryka przemocy w polsko- i anglojęzycznych relacjach z meczów pił-
ki nożnej). Przedmiotem niniejszego artykułu, napisanego w ujęciu kontrastywnym, jest 
zastosowanie metafor związanych z konfliktem w języku piłki nożnej. Analiza przepro-
wadzona została w oparciu o teorię metafory pojęciowej autorstwa Lakoffa i Johnsona 
(1980) i wykorzystuje metodologię badań ilościowych oraz jakościowych. Jej celem jest 
wykazanie, iż PIŁKA NOŻNA jako dyscyplina sportu nie jest pojmowana wyłącznie 
w kategoriach WOJNY, lecz również w kategoriach innych domen źródłowych. Dlatego 
też oprócz metafory MECZ PIŁKI NOŻNEJ TO WOJNA autor proponuje i omawia trzy 
inne metafory pojęciowe: PORAŻKA TO ŚMIERĆ, MECZ PIŁKI NOŻNEJ TO WALKA 
BOKSERSKA oraz PRÓBA STRZELENIA BRAMKI TO POLOWANIE. Wszystkie one 
w dużym stopniu wpływają na kształt dyskursu relacji z meczów piłki nożnej.

Abstract. This paper explores the use of conflict-related metaphors in soccer language in 
a contrastive perspective within the framework of Conceptual Metaphor Theory by Lakoff 
and Johnson (1980). The analysis, which involves both a quantitative and qualitative ap-
proach, aims to demonstrate that FOOTBALL is conceptualized not only in terms of WAR 
but also of other source domains. Thus in addition to the SOCCER MATCH IS WAR 
metaphor, the author proposes and discusses three other conceptual metaphors: DEFEAT 
IS DEATH, A SOCCER MATCH IS A BOXING BOUT and ATTEMPTING TO SCORE 
IS HUNTING, all of which, to a large extent, frame the soccer reporting discourse.

1. Introduction

Metaphors in sports language have been investigated from various perspectives. 
Underlying most of these studies is the conviction that the language of sport is perme-
ated with war metaphors. This is probably because sport is perceived as a substitute 
for war, especially in the time of peace. An extremely critical view on the connections 
between sport and war was once voiced by G. Orwell, who in 1945 wrote in the Trib-
une that sport ‘has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, 
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boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in 
other words it is war minus the shooting’ (after Beard 1998: 84) .

Extremist as this analogy may sound, it should not trigger too much controversy 
as war and sport do share a few features. As Charteris-Black (2004: 125–126) argues, 
both domains typically entail control of territory (with potential gains and losses), 
and require physical and mental strength as well as training. Sporting events and war-
fare are also, at least in theory, governed by rules and, generate worldwide interest. 
No wonder then that these two areas invariably permeate each other linguistically – 
a trend that has been observed by some metaphor scholars (cf. Charteris-Black 2004; 
Fabiszak 2007; Semino 2008). Not only does the domain of war contribute metaphori-
cal expressions to sporting language, but sport can also act as a source of metaphors 
that structure the war discourse – a process that Charteris-Black (2004: 114) calls the 
reversal of the domains of sports and war. In other words, war can be perceived in 
terms of sport, and sport can be conceptualized in terms of war. Charteris-Black (2004: 
114–116) and Semino (2008: 97) provide examples of studies that have demonstrated 
how sporting metaphors were used to justify military action in the Middle East .

In the present study we will be concerned with the reverse approach: i.e., the 
paper will focus on the use of conflict-related metaphors in the language of soccer1 . 
The study, which will draw on the material from Polish and English, will be based 
on the framework of Conceptual Metaphor Theory (CMT), proposed by Lakoff and 
Johnson (1980). They argued that ‘metaphor does not occur primarily in language but 
in thought’ and ‘that we actually understand the world with metaphors and do not just 
speak with them’ (Kövecses 2005: 2). The theory, having been pursued and developed 
by a number of metaphor scholars, including Kövecses (2002, 2005), Charteris-Black 
(2004) and Semino (2008) is still a highly popular approach in cognitive studies of 
metaphor .

This paper will address three research problems. Firstly, I will argue that even 
though the WAR metaphor is in fact pervasive in both Polish and English football 
language, there are also other metaphors of conflict structuring the language of soc-
cer reporting, which is thus permeated with the rhetoric of violence. Secondly, the 
study will aim to reconstruct the linguistic image of the world (LIW)2 generated by 
the metaphors in question. This will be done by discussing the mappings that hold be-
tween the source and target domains. Finally, thanks to a comparative analysis of the 
data from Polish and English football reporting, the paper will demonstrate whether 
the conceptual metaphors in the two languages exhibit any significant quantitative and 
qualitative differences.

1  The terms soccer and football will be used interchangeably for reasons of style.
2  The linguistic image of the world (Polish – językowy obraz świata) is one of the key frameworks 

in Polish cognitive linguistic and sociolinguistic research. The theory of LIW, drawing on the views of 
Humboldt and Weisberger as well as cultural anthropologists (Malinowski, Sapir, Whorf), sees language 
as a tool for interpreting reality and discovering new truths about the world. For more information see 
Bartmiński (2006). 
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2. Methodology

In order to collect a sufficient amount of material for a quantitative and qualita-
tive contrastive analysis, I constructed two text subcorpora: English and Polish. The 
English subcorpus comprises 136 texts with a total of 101,980 words. The Polish one 
is composed of 175 texts, whose overall number of words totals 89,8813 . In the con-
struction of both subcorpora I relied on a wide range of online sources which featured 
such sportswriting genres as: post-match reports, online minute-by-minute commen-
tary, player ratings, articles, blog postings, and interviews with coaches and players.

More specifically, the English texts were extracted from three football-related 
websites (FIFA, UEFA as well as goal.com) and the sports sections of the online edi-
tions of several British broadsheet and tabloid newspapers. The Polish corpus data 
also comes from a variety of sources, including the sports sections of domestic web 
portals and online dailies as well as soccer news websites. Below is a list of all sources 
with their abbreviations and website addresses (all of them were retrieved on 4 De-
cember 2010).

English sources:
FIFA – fifa.com
UEFA – uefa .com
GOAL – goal .com
DT – The Daily Telegraph, www.telegraph.co.uk
GU – The Guardian, www.guardian.co.uk
IND – The Independent, www.independent.co.uk
DM – The Daily Mail, www.dailymail.co.uk
TS – The Sun, www.thesun.co.uk

Polish sources:
INT – interia .pl
ONET – onet .pl
UEFA_PL – pl .uefa .com
GW – Gazeta Wyborcza, www.sport.pl
DZ – Dziennik Gazeta Prawna, www.gazetaprawna.pl
FA – Fakt, www.fakt.pl
SE – Super Express, www.se.pl
PS – Przegląd Sportowy, www.sports.pl
FUT – Futbol, www.futbol.pl

From the spectrum of interest I decided to exclude metaphorical expressions that 
are used as key terms in football language (sometimes their figurative status is hardly 
recognized) . Examples include: attack, defense, counter from English and atak, ob-

3  The English subcorpus features 10% more words than the English one since the English language 
is much more reliant on function words than Polish. However, in terms of their language content, the two 
subcorpora are equal and thus should yield relevant quantitative findings.
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rona, kontra from Polish . I focused only on the terms which were (more or less) con-
sciously invoked by sportswriters, and could well be replaced by words and phrases 
outside the investigated source domain .

3. Presentation and analysis

The discussion of every conceptual metaphor will be illustrated by several Eng-
lish and Polish sentences that have been derived from the relevant subcorpora, and in-
clude sample metaphorical expressions (these have been boldfaced) which constitute 
the conceptual metaphor in question. I will also provide quantitative data on the total 
number of the linguistic realizations of the metaphor. In the qualitative analysis I will 
try to reconstruct the linguistic image of the world, which is generated by a particular 
metaphor, focusing not only on the linguistic metaphors from the sample sentences 
but also on other words and phrases from the corpus underlying the metaphor in ques-
tion. The analysis will be conducted from an English language perspective. Polish 
equivalents, if they occur in the corpus, will be provided in parentheses in their base 
forms (nouns and adjectives in the singular or plural, while verbs in the infinitive).

A SOCCER MATCH IS WAR

There is no denying the fact that of all soccer metaphors, the WAR metaphor ex-
hibits the greatest degree of elaboration. The English subcorpus includes a total of 73 
expressions underlying this metaphor which have occurred a total of 285 times . The 
quantitative data for the Polish subcorpus are almost similar: there are 68 linguistic 
metaphors which have been invoked 258 times4. Given the wealth of data, it would 
be fair to say that the whole football match could be conceptualized in terms of war. 
Hypothetically, it would be possible to construct a match report in predominantly 
military rhetoric. Of course, some media do it consciously in order to build up fan 
excitement, especially in the previews of games pitting teams whose countries used 
to fight real wars (e.g., Germany vs. England). A similar point is made by Bishop and 
Jaworski (2003: 244), who argue that ‘in constructing the ‘nation’, the press resort 
to a number of discursive strategies constructing and reinforcing national unity by 
invoking stereotypes, generic references, shared sporting and military history, and the 
timelessness of the nation spanning mythical past and indefinite future’.

Due to its scope, the linguistic material has been subdivided into three sections. 
Let us look at the first set of sentences containing metaphorical expressions underly-
ing the WAR metaphor .

Diego Maradona got his World Cup (1) campaign off to a flier thanks to Gabriel Heinze. 
(TS)

4  By including some key football terms which are also metaphorical but for the reasons outlined in 
section 2 have been excluded from the analysis, the total number of the occurrences of the WAR metaphor 
would rise significantly (to 1309 in the English subcorpus and 1405 in the Polish one).
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At full-time in Cape Town, South Africa, the first of two semi-final (2) clashes has ended 3-2 
to the Netherlands . (GOAL)
Liverpool were installed as favourites after their first-leg success in Eindhoven although (3) 
expectations outside Anfield have since dimmed in the wake of Manchester United FC’s 
demolition of AS Roma and Chelsea FC’s impressive conquest of Valencia CF at their 
Mestalla fortress . (UEFA)

W ćwierćfinałach (4) MŚ 2010 dojdzie do wielkiej bitwy dwóch kontynentów, które 
zdominowały światowy futbol. Zobaczymy aż trzy starcia europejsko-amerykańskie. 
(PS)

The 2010 World Cup quarter-finals will feature a greata .  battle between the two 
continents which have dominated world soccer . We will see as many as three 
European-South American clashes .

Borussia (5) poległa we Frankfurcie 0:1 (DZ)
Borussia a . fell in battle in Frankfurt 0-15 .

Espanyol (6) broni nie składał, grał z otwartą przyłbicą . (GW)
Espanyol did not a . lay down their arms, and played with their visor up6 .

It is relatively easy to recreate the mappings that hold between the domains of 
WAR and FOOTBALL . The soccer match itself corresponds to a battle (bitwa or 
batalia), clash (starcie), encounter (potyczka) or war (wojna) . To achieve a more dra-
matic effect, Polish sporstwriters sometimes use the verb polec (Eng . fall in battle), 
especially when writing about spectacular defeats (see example 5). A series of games 
in domestic or international competition designed to achieve a particular aim (e.g., 
World Cup qualification, winning a trophy or avoiding relegation) is conceived of 
as a campaign (its Polish equivalent kampania is hardly ever used in this meaning) . 
Under this metaphor, a soccer match is played on a battlefield (pole bitwy). A stadium, 
in turn, is sometimes referred to as a fortress (twierdza) that has to be conquered (zdo-
byta) or breached by the visiting side. This usually is usually invoked to talk about the 
stadiums of football sides that have recorded long home unbeaten streaks.

We had all seen how good he [Sneider] was at Euro 2008. Inspired by their pocket general, (7) 
the Dutch dismantled both Italy and France at the group stage. (TS)
Heskey, the big, unglamorous football(8)  soldier, stayed on the battlefield until England were 
three goals clear . (IND)
Juventus coach Fabio Capello must have secretly admired the mobility and steel of Toure (9) 
and his defensive cohorts, particularly as his own back five cost £100 million – 20 times 
more than Wenger’s rearguard. (DT)
His own (10) Red Army, recreated over the last two years, is as good as any United have had 
in their rich and colourful history .(TS)

…po fantastycznym golu Robbena postanowiliśmy mocno(11)  uszczelnić obronne szyki 
(PL_UEFA)

… after Robben’s fantastic goal we decided to strengthen our defensive ranks .
Trzej (12) muszkieterowie Eto’o, Henry, Messi zdobyli 41 z 59 goli Barcy. (GW)

he three musketeers Eto’o, Henry and Messi scored 41 out of the 59 Barca goals.

5  A more natural-sounding but less precise equivalent would be Borussia trailed in Frankfurt 0-1. 
Noteworthy is the exaggerated and bombastic tone of this utterance. A marginal defeat is perceived as if 
were a disaster .

6  The sense conveyed by the translation of the Polish idiom is ‘to play with one’s guard down’.



MARCIN LEWANDOWSKI92

… a świetny boiskowy(13)  wojownik – Lisandro okazał się liderem zespołu, strzelającym 
zwycięskie bramki. (PL_UEFA)

… and Lisandro, a terrific warrior on the pitch, proved to be the team’s leader, scoring the 
winning goals .

The teams and players themselves can collectively be called soldiers, troops (their 
Polish equivalent żołnierze is used rather infrequently in this sense) or cavalry7 . A foot-
ball side is sometimes conceptualized as an army (armia) or cohorts (the latter can refer 
to a particular formation, e.g., defense or midfield). There is usually some cultural mo-
tivation for a team to be called an army. For instance, the Manchester United side in the 
example sentence is called the Red Army because of the color of their shirts (hence the 
team’s nickname ‘red devils’) . Armada (armada), in turn, is solely used with reference 
to the Spain national team. However, the use of the phrase trzej muszkieterowie (three 
musketeers) in the Polish corpus is not necessarily culturally motivated (it rather tends to 
be motivated by the number of players in the team’s offensive formation, which includes 
three players: the striker and two wingers). Senior and more experienced players, who 
have given long service to the team, are called veterans (weterani) or workhorses, while 
new acquisitions to the team – recruits (not in Polish, however).The corpus also con-
tains metaphorical terms for formations (which, incidentally, are a metaphorical concept 
as well) and key players on the field. The rearguard is a term frequently employed to 
refer to the team’s defensive formation. As the examples show, a commander (dowódca) 
usually denotes a defense leader, whereas a general, usually collocating with midfield8, 
is applied to a playmaker, i.e., a footballer in the team who is responsible for creating an 
offensive play (in many cases, he is also an informal leader of the team). In Polish, the 
coach’s right hand on the field can be referred to as adiutant (adjutant). Combative foot-
ballers, who give their all on the pitch, are conceptualized as warriors (wojownicy) .

But the truth of the matter is the goal-that-never-was would have been a (14) smokescreen for 
this dreadful display . (TS)
The in-form Villa only rarely found space on the left (15) flank in the early stages, while at the 
other end Nelson Valdez looked dangerous whenever made forays forward . (FIFA)
His personal contribution was again outstanding, not least when England were facing a few (16) 
minutes of Slovenian siege towards the end of the match . (GUA)
Goalkeeper James was (17) called into action after just four minutes, Mesut Oezil’s run 
through the defence, beating Ashley Cole to the ball and volleying from a tight angle, but 
the veteran was ready and saved well . (GOAL)
Carles Puyol stooped low to send a (18) bullet header just over the bar. (GOAL)

Siedem minut później (19) szarża Deco w polu karnym Turków – z jego lewej strony – 
zakończona strzałem zablokowanym przez Mehmeta Aurelio. (ONET)

Seven minutes later a Deco charge on the left side of the penalty area ended with a shot which 
was blocked by Mehmet Aurelio.

7  The Polish equivalent of cavalry, kawaleria, is practically non-existent in soccer language. How-
ever, in similar contexts, Polish sportswriters use the term husaria – the major type of the Polish cavalry 
from 16th to 18th century .

8  The Polish equivalent of general, generał occurs in a similar collocation, which seems, however, 
less common than in English football reporting. To refer to this position on the pitch, Polish uses a meta-
phorical expression from the THEATER domain, reżyser gry (playmaker; literally play director) .
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Sławomir Peszko, Semir Stilić i Siergiej Kriwiec w swym debiucie w Lechu [Poznań]. To (20) 
ma być artyleria, która zmusi do kapitulacji Polonię Warszawa. (GW)

Sławomir Peszko, Semir Stilić and Sergey Krivets in his debut for Lech [Poznań]. This is to be 
the artillery which will force Polonia Warsaw to surrender .

Od początku drugiej połowy Portugalczycy (21) ruszyli do prawdziwego natarcia . (ONET)
Right from the restart, the Portuguese launched an all-out assault .

Kiedy Austriacy (22) oblegali i ostrzeliwali jego bramkę, kiedy my i nasi piłkarze cierpieliśmy, 
on [bramkarz Boruc] wpadał w ten sam trans, który unieśmiertelnił go w Glasgow. (GW)

As the Austrians besieged and kept firing at his goal, as we and our players suffered, he 
[goalkeeper Boruc] would fall into the same trance that immortalized him in Glasgow.

Attacking (which is itself a metaphorical term) in a soccer game is compared to 
launching assaults, blitzes, charges, forays, onslaughts, raids and sorties. The Polish 
subcorpus contains fewer equivalent expressions in this lexical field (examples in-
clude szarża and natarcie) . All of these words are more expressive and emotionally 
loaded than attack (atak). They also evoke an image of a sudden and quick offensive 
against an enemy. Interestingly, there are hardly any metaphorical synonyms for de-
fending (practically the only one is the phrase to be under siege), probably because 
it is a less spectacular type of activity than attacking . The team’s attacking potential 
is conceived of as ammunition (amunicja) or artillery (artyleria) while continuous 
shooting at the goal is equated with bombing, bombarding (bombardowanie) and can-
nonade (kanonada, ostrzeliwanie) . Pressure exerted on the opposing team in their 
defending third is conceptualized as a siege (oblężenie) . Powerful shots are mapped 
as bullet shots (pociski, petardy), drives or headers (if they are hit with the head) . The 
image of warfare is also reinforced by the expression call into action, which can be 
used when a goalkeeper, who for most of the game time keeps a low profile, finally 
gets a chance to demonstrate his/her skills. A player who has been sent off for com-
mitting an offence is said to have received marching orders .

Concluding this part of the discussion, it should be said that the SOCCER MATCH 
IS WAR metaphor is a little bit more elaborated in English football reporting. Differ-
ences are primarily displayed at the level of metaphorical expressions (there are some 
mappings that are non-existent in Polish soccer language) but the overall linguistic 
image generated by them is practically identical. What the two subcorpora also share 
are references to the warfare of bygone ages, dating as far back as ancient (see the 
use of cohorts in example 9) and medieval times (e.g., shield, siege, warrior and their 
Polish equivalents: tarcza, oblężenie and wojownik) .

As the above examples show, the WAR metaphor is indeed pervasive in football 
discourse. However, the rhetoric of violence is also present in a few other conceptual 
metaphors, which to a smaller or greater extent echo the WAR domain. Let us discuss 
them one by one.

DEFEAT IS DEATH
Dutch fightback (23) buries Brazil . (FIFA)
David Beckham has decided not to make his acting debut as an (24) assassin who can 
miraculously bend bullets round corners. (UEFA)
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Jessica Wich scored twice in 60 seconds as Germany (25) recovered from a disjointed start to 
open their Group A campaign with a win . (UEFA)
With Villa on the counter, Stephen Ireland shot from distance and (26) stung the palms of Ben 
Foster in the Birmingham goal . (GUA)
The near miss (27) spurred Roma into life and in a furious final ten minutes of the half, CFR 
found themselves under siege . (UEFA)
Within just seven minutes the Albiceleste (28) rubbed salt into the open wounds by adding 
a second . (GOAL)
Germany (29) demolished Diego Maradona’s star-studded Argentina to march into the World 
Cup semi-finals. (TS)
England are out of the 2010 World Cup after being (30) thrashed by Germany at Free State 
Stadium . (GOAL)

Zastąpił go [Beenhakkera] „Doktor”, któremu nie udało się (31) wskrzesić... trupa . (PS)
He [Beenhakker] was replaced by ‘Doktor’, who was unable to resurrect … the corpse9 .

Katem(32)  Włochów okazał się Artjoms Rudnevs, który w dwóch meczach strzelił „Starej 
Damie” cztery gole . (PL_UEFA)

The Italians’ executioner turned out to be Artjoms Rudņevs, who scored four goals in two 
games against ‘the Old Lady’ .

W ostatnich minutach spotkania Didier Drogba precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego (33) 
dobił rywala . (ONET)

In the dying minutes of the game Didier Drogba finished off his opponents with a clinical free 
kick .

Najpierw w ciągu pięciu minut poznaniacy przyjęli dwa nokautujące ciosy, a kiedy wydawało (34) 
się, że nie mają prawa się podnieść, w ciągu trzech minut cudownie zmartwychwstali . 
(SE)

First, within five minutes the Poznan side were dealt two knockout blows, and when it seemed 
that they had no right to pick themselves up, they miraculously rose from the dead in just three 
minutes .

Bramka Maćka Szmatiuka (35) utrzymała nas przy życiu . (ONET)
Maciek Szmatiuk’s goal kept us alive .

Drużyna Smudy (36) została zmieciona z boiska. (GW)
Smuda’s team were swept off the pitch .

Drużyna Bayeru Leverkusen (37) rozgromiła na własnym stadionie VfB Stuttgart 4:0. 
(ONET)

On home soil Bayern Leverkusen routed VFB Stuttgart 4-0 .

The DEATH metaphor is employed a little bit more frequently in English than 
in Polish. The English subcorpus features 60 metaphorical expressions from this 
domain, which have occurred a total of 179 times. The Polish subcorpus, in turn, 
contains 54 terms whose total rate of occurrences is 160. As will be demonstrated, 
within this domain there are a few differences at the level of metaphorical expres-
sions .

The DEFEAT IS DEATH metaphor is indicative of a highly emotional attitude 
to soccer. Underlying the above set of metaphorical expressions is the finding that 
soccer is indeed a matter of life and death (to invoke part of a quote by Bill Shankly, 

9  Doktor (Eng . doctor) – the nickname of Stefan Majewski, caretaker coach of the Poland national 
team (referred to as the corpse in the example), which had given a very poor performance in the FIFA 
World Cup 2010 qualifiers under Majewski’s predecessor, Leo Beenhakker.
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the late FC Liverpool manager10) . Goalscoring is conceived of as inflicting a wound 
(zadawanie rany), sticking/twisting the knife (wbijanie noża), rubbing salt into the 
opposing team’s wounds or killing/finishing off (dobijanie) the opposing team . Most 
typically these expressions refer to victory clinching goals (not to any goals in gener-
al, let alone opening or consolation goals). A more universal metaphorical expression 
invoked to talk about goalscoring is the verb sting (ukąsić). In English football report-
ing this verb is also used in the phrase sting the hands/palms (of a goalkeeper), in the 
context of a shot on target deflected by the goalkeeper of the opposing team. Drawing 
yet another analogy, we could sum up this part of the discussion by saying that just 
like a series of wounds can lead to death, goals can contribute to defeat (though of 
course in many cases, a single wound or goal can bring about the same effects).

In English football language, players that contribute to their team’s success (by 
scoring winners or a few goals in the same match) are referred to as assassins, killers 
or slayers. This mapping figures much more prominently in English-speaking cul-
tures. It should also be noted that while in English soccer language assassin brings 
up an image of a ruthless striker, its Polish near equivalent, zabójca, refers to a tough 
player, who is not necessarily endowed with goal-scoring skills. In similar contexts, 
Polish sportswriters use the term kat (executioner) . A team that has suffered a series of 
defeats is conceptualized as the corpse (trup) . Death as a synonym for defeat also oc-
curs in two common phrases: sudden death (nagła śmierć) and group of death (grupa 
śmierci) . The former term denotes a method of deciding the winner in penalty shoot-
outs11; the latter is used to refer to a highly competitive preliminary group, in which at 
least one strong team will not advance to the next stage of competition .

If DEFEAT is conceptualized in terms of DEATH, we might expect the verb kill 
to be used in the sense of defeat. Interestingly, kill is not employed in this meaning 
in soccer reporting (nor its Polish equivalent zabijać). However, in the English sub-
corpus there are some metaphorical synonyms of the verb defeat which do evoke the 
concept of death . Examples include sink and bury, both of which frequently occur in 
headlines12 . Typical of headline language or lead sections are also sets of metaphorical 
expressions that echo the concept of destruction. They are often used to talk about re-
sounding or emphatic wins. This time, we can supply examples from both the English 
(blast, demolish, destroy, hammer, rip to shreds, thrash, thump) and Polish subcor-
pora (rozbić, rozgromić, roznieść, zgnieść, zmieść z boiska, zniszczyć) . This group of 
words confirms the findings made by Smith and Montgomery (1989), who argue that 
the category of destruction is frequently employed in verbs for winning and losing.

10  The full quotation is “Someone said to me ‘To you football is a matter of life or death!’ and I said 
‘Listen, it’s more important than that’” (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Shankly).

11  For some time sudden death was an official FIFA term for a method of deciding the winner in extra 
time. Due to its negative connotations, it was officially replaced with golden goal (http://en.wikipedia.org/
wiki/Golden_goal) .

12  This point stays in tune with what Semino’s finding that headlines, leads as well as first and last 
paragraphs of newspaper articles are typical contexts for original and elaborate metaphorical terms (Sem-
ino 2008: 144) . 
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However, defeats can be prevented by last-gasp efforts. In a way, the death 
analogy fails here because by scoring a last-gasp goal, you can avoid defeat. At the 
same time there is some religious metaphorics invoked: in both languages there are 
a number of references to the mystery of resurrection, one of the fundamental dog-
mas in Christianity . Examples include: clamber out of the grave, rise off one’s death 
bed (wrócić do świata żywych), resurrection (zmartwychwstanie), rise from the dead 
(zmartwychwstać). Thus death on a soccer pitch is not irreversible provided that the 
game is still underway and it is still possible for the losing team to reduce the arrears, 
to use a metaphorical expression from another domain. Thus better performance on 
the pitch and changing the course of events to one’s favor (e.g., by scoring an equal-
izer or a winner) can be equated with gaining a new life. This analogy is strengthened 
by a series of expressions in both languages, such as come alive (ożyć), spring to life, 
jolt or spur a team into life (odżyć). In English, improved performance is also per-
ceived in terms of the healing process (recover, recovery) .

A SOCCER MATCH IS A BOXING BOUT
But to their credit, Celtic refused (38) to throw in the towel . (FIFA)
“You can compare them with a wounded (39) boxer in the ring,” said the tall marksman, who 
left FC Salzburg for Enschede in the summer. “That can be when a fighter is at their most 
dangerous .” (UEFA)
Tonight at the Weserstadion (40) the bell rings again, pitting the two northern heavyweights 
together for the second of four meetings in the space of 19 days . (UEFA)
United outclass (41) lightweights . (DT)

Minutę przed końcem Niemcy zadali (42) finalny cios, który wprowadził Miroslava Klose do 
historii, który zdobył po dośrodkowaniu z lewej strony swoją 14. bramkę na MŚ. (GW)

A minute before the end the Germans delivered a final blow, which put Miroslav Klose down 
in history as he scored his 14th World Cup goal following a cross from the left .

Po chwili Argentyna (43) leżała jak po nokaucie! (INT)
After a while Argentina were lying down as if they had been knocked out!

Koreańczycy mogli jeszcze wyrównać na trzy minuty przed końcem meczu, ale strzał Lee (44) 
Dong-gooka sparował nogami Muslera . (F)

The South Koreans could still have equalized three minutes before the end, but a Lee- Dong 
Gook shot was parried away by Muslera using his legs.

In purely quantitative terms, the BOXING metaphor is more pervasive in English 
language soccer reporting. The English subcorpus contains 22 expressions from the 
domain in question, which have been invoked 66 times. In the Polish subcorpus there 
are 17 expressions, which have occurred a total of 47 times.

The BOXING metaphor was also discussed in a recent article of mine, (cf. Lewand-
owski 2009), in a different perspective. Of all sports domains, boxing was found to 
have contributed the greatest number of metaphorical expressions to the language of 
football. Under this metaphor, football sides are perceived as boxers or fighters (bok-
serzy, pięściarze), who step into the ring (ring), i.e., the stadium, to face each other. 
Top teams are conceived of as heavyweights (bokserzy wagi ciężkiej), while less re-
nowned sides can be called lightweights. Key moments in a soccer game (e.g., goals or 
sending offs) are conceptualized as blows or, less frequently, punches (ciosy) . Within  
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the two subcorpora there are also terms denoting superiority on the pitch (usually 
reflected by a large goal margin), which can be mapped as a knockout (nokaut) . This 
kind of rhetoric also sees a valiant team as a boxer who refuses to throw in the towel 
(rzucić ręcznik), and fights hard to change the unfavorable course of events. A far 
inferior side, in turn, is compared to a boxer leaning on the ropes (bokser na linach) . 
Given the above set of mappings that hold between the source and target, it can be ar-
gued that BOXING, which, as a combat sport, is commonly associated with physical 
strength and competitive spirit, has become a modern substitute for WAR. This image 
is reinforced by a number of linguistic expressions which echo war rhetoric.

ATTEMPTING TO SCORE IS HUNTING
The Ernst-Happel-Stadion is proving to be a happy (45) hunting ground for Fàbregas – it was 
his decisive penalty that defeated Italy in the quarter-final shoot-out. (UEFA)
Hernández, however, showed his(46)  predatory instincts four minutes later when he stabbed 
home Patrice Evra’s mishit shot . (GUA)
Michael Owen is proving again he is the Fantastic Mr (47) Fox In-The-Box . (TS)
the Wolves have (48) sharpened their teeth in midfield and attack by the addition of Thomas 
Kahlenberg. (FIFA)

Podolski (49) polował na hat-tricka. Posłał futbolówkę ponad poprzeczkę. (PS)
Podolski was hunting for a hat-trick. He sent the ball over the bar.

Muslera wybił piłkę przed siebie, ale tam (50) czyhał Thomas Mueller i z bliska nie miał 
problemów z umieszczeniem jej przy słupku. (GW)

Muslera spilled the ball to the feet of lurking Thomas Mueller, who had no problem tapping it 
inside the post from close range .

Of all conceptual metaphors discussed in this paper, the HUNTING metaphor 
exhibits the smallest degree of elaboration. From a quantitative perspective, it is far 
more salient in English than in Polish football reporting. The English subcorpus fea-
tures 15 metaphorical expressions with a total of 21 occurrences, while the Polish one 
just 5 terms, which have occurred 9 times.

Unlike the WAR and BOXING metaphors, the HUNTING metaphor does not 
structure the whole of a soccer match, but focuses mostly on attempts to score. Under 
this metaphor, the stadium is conceived of as a hunting ground, while the players in the 
attacking line, i.e., strikers, are conceptualized as hunters (or occasionally poachers), 
who go for the kill or go hunting (polować) . Thus attempting to score is compared to 
stalking a prey by hunters. Interestingly, the linguistic realizations of the HUNTING 
metaphor can refer to two sets of hunters: human beings and predatory animals. For 
example, a fox in the box (the Polish lis pola karnego, which as a semantic borrowing, 
is becoming widespread in football reporting) denotes a striker, who lurks (czyhać) in 
and around the penalty box, and is hardly involved in any other kind of work as his 
sole role is to score goals13. When strikers are conceptualized as human hunters, they 
can also exhibit predatory instincts . Thus the HUNTING metaphor sees strikers as 
ruthless, aggressive or greedy players, who behave in some ways like hungry animals. 

13  Another term from this field is a vulture (sęp), which used to be the nickname of Emilio Butrague-
ño, a former Spanish striker. The name is derived from the Spanish equivalent of vulture, i.e., buitre .
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This image is reinforced by the expression sharpen one’s teeth, which is synonymous 
with increasing the team’s attacking potential . A toothless team, in turn, is inefficient 
in attack, and thus lacking in the ability to score.

4. Conclusion

Our analysis has demonstrated that in addition to the WAR metaphor, which is 
frequently invoked by sportswriters (more or less consciously), there are other con-
ceptual metaphors which convey the idea of conflict. In quantitative terms, the Eng-
lish subcorpus features as many as 170 linguistic realizations of the four conceptual 
metaphors discussed in this paper, which have been invoked a total of 551 times. 
Polish sporstwriters use conflict metaphors less frequently as the relevant subcorpus 
includes 144 terms, which have occurred a total of 474 times. Hence it is legitimate 
to argue that the Polish and English football reporting discourses are permeated with 
the rhetoric of violence. This point to some extent stays in line with the findings of 
Charteris-Black (2004), who distinguished between metaphors of war and metaphors 
of survival, and postulated a higher order conceptual key SPORT IS A STRUGGLE 
FOR SURVIVAL . He argues that ‘there is evidence of a conceptualization of sport 
that goes beyond the notion of war to a sense of a sporting contest as a metaphor for 
existential struggle in which combat is essential’ (Charteris-Black 2004: 128). If we 
were to find a more general concept for the four metaphors discussed here: A SOC-
CER MATCH IS WAR, DEFEAT IS DEATH, A SOCCER MATCH IS BOXING and 
ATTEMPTING TO SCORE IS HUNTING, it would be fair to propose a superordi-
nate metaphor: SOCCER IS VIOLENCE .

Looking at the whole material from a contrastive perspective, the rhetoric of vio-
lence, as noted above, is more pervasive in English soccer reporting. Judging by the 
quantitative data, it can be argued that all four conceptual metaphors are more salient 
in English than in Polish soccer language. This is evidenced by the number of expres-
sions underlying the conceptual metaphors as well as by the total number of occur-
rences of conflict-related metaphorical terms. The HUNTING metaphor displays the 
greatest differences in terms of linguistic elaboration between English and Polish. 
Its greater salience in English soccer reporting could perhaps be attributed to socio-
cultural factors as hunting seems to be a more popular leisure activity on the British 
Isles than in Poland14. In general, however, the linguistic image of the world, which 
was reconstructed in our discussion of the mappings between the source and target 
domains, is very much the same.

Limitations of space do not permit a more in-depth analysis. There are, however, 
some other interesting questions that could be addressed in further studies of meta-

14  Such generalizations should, however, be treated as tentative. As Deignan (2003: 267) claims, 
“there is no clear reason why particular expressions should have developed and remained in one language 
and not the other. Until more is known about the development of metaphor and idioms, a degree of arbi-
trariness has to be accepted; cultural differences do not explain all linguistic differences”.
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phors in soccer language. First of all, it would be worthwhile to conduct a study of 
conflict metaphors in broadsheet and tabloid newspapers in order to find out if the two 
kinds of press exhibit any significant quantitative and qualitative differences (hypo-
thetically, conflict metaphors should be more pervasive in the tabloid press, but this 
might not necessarily be the case). What also deserves to be investigated is the exist-
ence of other ‘non-conflict’ metaphors in soccer language. Even though the violence 
metaphor is indeed pervasive in both English and Polish soccer language, there are 
also other conceptual metaphors structuring the football reporting discourse.
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O pewnych osobliwościach socjolektu rowerowego

Abstract (On Some Peculiarities of Polish Bike Sociolect). Out of numerous noteworthy 
features distinguishing the bike sociolect within the varieties of Polish, the author analy-
ses a section of an image of the world embedded in it which can be reconstructed with 
a paradoxically sounding conceptual metaphor RIDING A BIKE IS BEING STATIC. The 
discussion is illustrated with over fifty representations of the postulated metaphor pivoting 
around such lexemes as wisieć (hang), siedzieć (sit) and stać (stand) and their derivatives . 
Finally, the obtained results are interpreted within Paul Feyerabend’s concepts concerning 
the development of human perception .

Abstrakt. Spośród licznych i godnych uwagi cech wyróżniających socjolekt rowerowy 
wśród odmian języka polskiego autor omawia fragment zawartego w nim językowego 
obrazu świata, który można rekonstruować za pomocą paradoksalnie brzmiącej metafory 
pojęciowej JAZDA NA ROWERZE TO BEZRUCH. Rozważania ilustrowane są ponad 50 
uszczegółowieniami, takimi jak wisieć, siedzieć, stać i ich pochodnymi, a uzyskane wyniki 
interpretowane w ramach koncepcji Paula Feyerabenda dotyczącej historycznego rozwoju 
ludzkiej percepcji . 

Przez osobliwości socjolektu rowerowego rozumiemy te jego cechy o rozma-
itej naturze, które są niezwykłe i oryginalne w stosunku do odmiany ogólnej języka 
polskiego, a przez swą specyficzność godne osobnej uwagi. Jesteśmy jednocześnie 
zdania, że badanie języka, w tym przypadku jego socjalnego wariantu, pozwala wej-
rzeć w istotę zjawisk kulturowych, które stanowią o odrębności grupy użytkowników 
opisywanej odmiany, gdyż „Socjolekt jest jednocześnie tworem społecznym i języ-
kowym” (Piekot 2008: 39), a „(…) składnikami języka środowiskowego są wszelkie 
elementy leksykalne, które pozwalają precyzyjnie, ale też ekspresywnie i obrazowo 
przedstawić elementy świata środowisku bliskiego” (Wojtak 2000: 242). Podejście 
takie jest więc praktyczną realizacją postulatu Grabiasa (1997), aby badać język w za-
chowaniach społecznych, gdyż „(…) tylko szczegółowa analiza słownictwa i frazeo-
logii konkretnej subkultury wyznającej własny system norm i wartości i stawiającej 
sobie te a nie inne cele pozwala poznać kształt jej języka i gwarantuje wiarygodność 
badań naukowych” (Moch 2005: 176), a sam opis takich odmian „Wymaga też cha-
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rakterystyki językowej odkrywającej przynajmniej strukturę socjolektów, ich funkcje 
oraz sposoby tworzenia i wykorzystywania środków językowych” (Grabias 2001: 
238). Kieruje więc nami tutaj chęć udzielenia odpowiedzi na pytanie „Z jakiego typu 
zjawiskiem językowym mamy właściwie do czynienia w interesującym nas materiale 
sportowym” (Ożdżyński 1979: 5).

W tekście niniejszym zajmiemy się wyłącznie rekonstrukcją pewnego wybranego 
elementu struktury konceptualnej cyklolektu, ponieważ, jak pokażemy, „Znaczenia 
słów stają się (…) swoistymi interpretacjami rzeczywistości” (Tokarski 2001: 345), 
pominiemy tutaj natomiast takie godne osobnej uwagi zjawiska, jak odmienne w sto-
sunku do polszczyzny ogólnej składniowe modele konstrukcyjne (np. odejść komuś, 
zerwać kogoś), przypadki przekształceń wzorca fleksyjnego (np. zrobić stoła, gryźć 
kierownik) czy neologizmy strukturalne i znaczeniowe (np . rowerować, bikerstwo, 
młynek), które niewątpliwie również w istotny sposób odróżniają tę odmianę od in-
nych wariantów języka polskiego. Jednocześnie nie podzielamy w całości przekona-
nia, że „Podstawowym pojęciem (…) analizy socjolektu staje się innowacja leksykal-
na, czyli jednostka nowa w stosunku do dostępnych zasobów polszczyzny” (Piekot 
2008: 46), gdyż uważamy, że rekonstruowanie językowego obrazu świata zawartego 
w analizowanym socjolekcie jest nie mniej istotne, a poznawczo, być może, nawet 
bardziej inspirujące.

Ponieważ nasz świat jest konstytuowany przez sferę pojęciową, analiza zachowań 
językowych, a zwłaszcza zjawisk semantycznych, winna umożliwić wgląd w języko-
wy obraz świata zawarty, w tym przypadku, w wybranym socjolekcie. Tutaj zajmiemy 
się, jak zasygnalizowaliśmy na początku, wyłącznie wycinkiem tego zagadnienia, ale 
na tyle charakterystycznym, że wartym poświęcenia mu szczególnej uwagi. Na komu-
nikację ogólnie, a więc także w środowisku kolarskim, można spojrzeć przez pryzmat 
tzw. teorii metafory konceptualnej autorstwa Lakoffa i Johnsona (1980, 1999), która, 
pozwalając porządkować zebrany materiał językowy, daje jednocześnie wgląd w za-
warty w nim sposób pojmowania świata (por. np. Lewandowski 2009, Wiertlewski 
2008, 2009), będąc tym samym efektywnym narzędziem rekonstruowania określo-
nego sposobu interpretowania rzeczywistości (por. Bartmiński 2006: 12). Kluczowa 
w omawianej koncepcji metafora pojęciowa to „Schematyczna relacja odwzorowania 
między dwiema domenami, zwykle wyrażona w formule X TO Y, gdzie X to domena 
docelowa, a Y to domena źródłowa. Konkretne wyrażenia metaforyczne (…) stano-
wią uszczegółowienia metafor pojęciowych” (Taylor 2007: 708).

W dalszej części tekstu wykażemy, że konceptualizacja fragmentu rzeczywisto-
ści zapośredniczona w socjolekcie rowerowym przyjmuje, brzmiącą jak oksymoron, 
postać formuły JAZDA NA ROWERZE TO BEZRUCH. Zanim przystąpimy do ana-
lizy ponad pięćdziesięciu uszczegółowień, traktowanych jako tytułowe osobliwości, 
tak wyrażonej metafory pojęciowej, dodajmy, że rozumiemy przez nią nie tylko brak 
aktywności i stan spoczynku, ale również językowo przedstawione sytuacje statycz-
ne i bierność będące efektem podjętych określonych działań, które stoją w oczywi-
stej opozycji do dynamiki związanej z poruszaniem się na rowerze. Z tego właśnie 
względu ich status nie jest identyczny, gdyż część przywoływanych poniżej jednostek 
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leksykalnych jest usytuowana centralnie w obrębie postulowanej metafory pojęcio-
wej, a część – mniej lub bardziej peryferyjnie, ale w sposób podkreślający złożoność 
i różnorodność jej ustrukturyzowania. Wszystkie przywoływane w tekście przykłady 
pochodzą z kartoteki autora, a ich źródłem są teksty mówione i głównie pisane (lista 
tych ostatnich wymieniona jest na końcu artykułu).

Centralnie usytuowanymi leksemami, tworzącymi niejako jądro analizowanej 
metafory pojęciowej, są słowa siedzieć, wisieć i stać wraz z derywatami i połączenia-
mi wyrazowymi. Traktujemy je jako pewnego rodzaju słowa klucze tego fragmentu 
subkultury rowerowej, czyli te, „(…) które są dla niej w jakiś szczególny sposób waż-
ne i które mogą o niej wiele powiedzieć” (Wierzbicka 2007: 42). Niestety, rozpozna-
nie ich to w znacznej mierze kwestia intuicji, ponieważ „Nie istnieje coś takiego jak 
skończony zbiór słów kluczy danej kultury, nie ma też żadnych obiektywnych pro-
cedur umożliwiających ich zidentyfikowanie” (Wierzbicka 2007: 42). Jak pokażemy, 
wszystkie wymienione powyżej jednostki ewokują wyobrażenia stanów statycznych, 
gdy tymczasem faktycznie dotyczą ruchu, często dynamicznej jazdy ze sporą prędko-
ścią, która niejednokrotnie wymaga od kolarza znacznego wysiłku i poświęcenia.

Leksem siedzieć pojawia się w serii frazeologizmów odnoszących się do sytuacji, 
w której kolarz jedzie tuż za innym kolarzem lub grupą kolarzy w ich cieniu aerody-
namicznym, co pozwala z większą łatwością pokonywać opór powietrza i nie wy-
maga tak wielkiego wysiłku jak przy przewodzeniu stawce. Jazda w opisany sposób 
pozwala zatem zaoszczędzić nieco energii i trochę odpocząć, ale cały czas mamy tu 
niewątpliwie do czynienia z dzianiem się, a nie stanem statycznym. Przyjrzyjmy się 
kilku wybranym egzemplifikacjom potwierdzającym powyższe stwierdzenia. Seria 
frazeologizmów siedzieć na kole (Próbowali siedzieć na kole Ivanowi, ale ich urwał.), 
posiedzieć na kole (Myślę sobie, posiedzę mu na kole, a przed kreską spróbuję wyjść 
mu z koła.), usiedzieć na kole (Kątem oka na ostatnich sztywnych hopkach szukałem 
zawsze Jensa Voigta, tylko jak wypłaszczyło, to chłopak dociągał tych, co mu na kole 
byli w stanie usiedzieć.), usiąść na kole (Zdołał usiąść na kole na podjeździe samemu 
Terminatorowi – szacunek peletonu.), siedzieć na ogonie (Krzychu korzysta z okazji 
i siada trenującemu szosowcowi na ogonie .) i ich warianty przyimkowe w rodzaju 
posiedzieć w kołach itp., lub sam czasownik siedzieć (Dzisiaj siedzieli spokojnie w pe-
letonie. Żadnych skoków, zero emocji.) nie dotyczą siedzenia, a więc stanu spoczynku, 
ale w metaforyczny sposób pozwalają mówić o pewnym charakterystycznym sposo-
bie jazdy na rowerze. 

Podobne do powyższych sensy można również wyrazić za pomocą kolejnych jed-
nostek leksykalnych, które w analizowanej metaforze pojęciowej sytuują się poza jej 
bezpośrednim centrum, ale nadal odwołują się głównie do wyobrażenia stanu spoczy-
wania i bierności, choć faktycznie mówią o jeździe za kimś, tyle że nie odbywającej 
się przy maksymalnym wysiłku. Zaliczymy do tej grupy takie frazeologizmy, jak wo-
zić (się) na kole (Trasa jest interwałowa. Nie stwarza wielu sytuacji, aby wozić się na 
kole.), chwycić koło (Próbował jeszcze przed podjazdem chwycić koło Armstronga 
i nawet mu się udało.), łapać koło, łapać się na koło, łapać się za koło, załapać się 
na koło (Choć udało się nam załapać na koło Ewansa, to i tak pościg nas doszedł 
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tuż przed metą.), trzymać się koła (Martin trzyma się koła Voigta.), utrzymać koło 
(Utrzymać koło zawodowcom to jest wyzwanie nawet na płaskim.), odpocząć na kole, 
odsapnąć na kole (Tempo jest niskie, więc można odsapnąć na kole liderów .) itp .

Kolejne jednostki, sytuujące się raczej na peryferiach omawianej metafory po-
jęciowej, potęgują wrażenie, że jadący na rowerze w wyniku np. działań innych ko-
larzy, choć nie wyłącznie, jest biernym obiektem, niemal bezwolnym przedmiotem, 
który można np. odczepić, urwać, zgubić, ciągnąć czy odhaczyć, tak że ten odpada, 
co znowu przywołuje w następstwie wyobrażenia bezruchu. Stan rzeczy jest w tych 
przypadkach przedstawiany z punktu widzenia kolarzy najbardziej aktywnych, bę-
dących agensami działań, a językowy kształt wypowiedzi całkowicie pomija fakt, iż 
także druga strona, pewnie z niemałym zaangażowaniem, nadal przemieszcza się po 
trasie. Ilustracją mogą być następujące uszczegółowienia: odhaczyć (Na podjeździe 
mocno zaciągnęli i odhaczyli grupę.), odczepić (Lindner niewątpliwie byłby za tym, 
aby odczepić gdzieś Svoradę.), odpaść (Staram się nie odpaść od grupy, choć mocno 
czuję wczorajsze skoki.), odpaść z koła (Już tam Damiano odpadł z koła i ciężko mu 
było nasze tempo utrzymać.), urwać (Ale nie urwali mnie na podjeździe i tak zacząłem 
z nimi jeździć.), zerwać (Simoni mówił, że Basso powiedział, żeby on zjeżdżał powoli 
z Mortirolo i na niego czekał, a potem ten go zerwał na 2 km do mety.), zgubić (Choć 
podjazd był sztywny, mimo prób nie zdołali mnie zgubić.), holować (Tempo dyktowali 
kolarze Caisse d’Espargone, którzy holowali swego lidera.), ciągnąć (Ciągnęli głów-
nie Hiszpanie, reszta starała się jechać w kołach .) czy zamknąć (Damiano mówił, że 
na finiszu go tyci zamknęli.). Uszczegółowieniami potwierdzającymi dodatkowo po-
wyższe mogą być też liczne formy derywowane od przedstawionych powyżej, np. ta-
kie jak zgubiony (Merckx został zgubiony i nie miał sił, by się przed tym bronić .) i cią-
gnięcie (Ciągnięcie w żargonie kolarskim oznacza jazdę na czele peletonu i ochronę 
pozostałych zawodników przed wiatrem .) . 

Centralnie natomiast usytuowany w obrębie rozważanej metafory pojęciowej jest 
leksem wisieć wraz z derywatami. W socjolekcie rowerowym używany jest on meta-
forycznie w celu nazwania sytuacji, w której kolarz lub grupa kolarzy jedzie w mniej 
więcej stałej i nie zmieniającej się odległości między zawodnikiem lub zawodnikami 
stanowiącymi czołówkę wyścigu a główną grupą, peletonem, przy czym ci znajdują-
cy się w środku nie są w stanie dogonić czołówki, a jednocześnie peleton nie wkłada 
specjalnego wysiłku, aby dojść tych bezpośrednio przed sobą. Ewokowany tu obraz 
jest niewątpliwie statyczny i sugeruje bezruch, wbrew faktycznemu stanowi rzeczy, 
którym jest jazda i towarzysząca jej dynamika (Doszedłem grupę, spróbowałem prze-
skoczyć pod górę, zawisłem 100 metrów za pierwszymi, gdzie ciągnął mój klubowy 
kolega! To było dużo za dużo, wisiałem tak za nimi przez 20 km, dłużej nie było sen-
su.). W tym samym znaczeniu można wykorzystać kolejne derywaty, takie jak np. za-
wieszony i wiszący (Nie wiadomo, czy go peleton wchłonął, czy też jest zawieszony 
między grupami . Przewaga trójki uciekinierów nad wiszącą dwójką wynosi ponad 
3 minuty, a nad peletonem około 5 minut.). Leksem ten bywa również używany w nie-
co innych znaczeniach, choć nadal wywołuje wyobrażenia przedstawione powyżej. 
Fraza wisieć za peletonem znaczy tyle, co jechać na końcu, ledwo ledwo (Jeszcze wisi 



105O pewnych osobliwościach socjolektu rowerowego

za peletonem, ale pewnie zaraz stanie i zatrzyma karawan.), a zwrot wisieć na kole 
jest kolejnym z serii odnoszących się do jechania w czyimś cieniu aerodynamicznym 
(Próbował mi wisieć na kole, ale na podjeździe strzelił .) . 

Na marginesie zauważmy, że powyższy frazeologizm, wraz z grupą przedstawio-
nych wcześniej i także oznaczających jazdę tuż za kimś, stanowią jedynie wybór z bar-
dzo licznego i, jak się wydaje, otwartego zbioru środków językowych o podobnym 
znaczeniu (por. Wiertlewski 2007), ponieważ „W socjolektach, w przeciwieństwie do 
języka ogólnego, stopień skonwencjonalizowania jest mniejszy” (Kołodziejek 2006: 
203), co zachęca do kreatywności językowej, która jednak nie jest dowolna i nieogra-
niczona. Jak to pokazujemy, konieczne jest stosowanie się do określonego schematu 
pojęciowego, którego centralnymi elementami są w tym przypadku odniesienia do 
pasywności, bierności czy wręcz bezruchu, podczas gdy faktycznym stanem rzeczy 
jest jazda. Kolejną dobrą ilustracją tego jest wykorzystywanie w sygnalizowanym 
sensie takich leksemów, jak stać (Gdy z przodu co chwilę skaczą, peleton wręcz stoi 
spokojnie pokonując kolejne kilometry.), spać, drzemać i ich pochodnych (Przespali 
decydujący atak i stracili szanse na pudło . Prowadzący chyba się zdrzemnął, bo Hisz-
pan zbyt łatwo wyszedł mu z koła .) .

W czasie wyścigów, zwłaszcza szosowych, mocne drużyny przed metą próbują 
przemieszczać się na przód peletonu i tam zajmować czołowe pozycje, w taki spo-
sób, że kolarze z danej grupy jadą jeden za drugim w minimalnej odległości i współ-
pracując zmieniają się często na prowadzeniu, co pozwala rozwijać na tyle znaczne 
prędkości, że rywale nie są w stanie ich wyprzedzić. Najczęściej stanowi to próbę 
rozprowadzenia własnego lidera i takiego pokierowania ściganiem, żeby mógł on 
zacząć finiszować z uprzywilejowanej pozycji. Ponieważ jest to istotny element rze-
czywistości kolarskiej, nie powinno zaskakiwać, że wypracowane zostały środki ję-
zykowe, które w precyzyjny sposób pozwalają mówić o zasygnalizowanych właśnie 
sytuacjach. Tak się składa, że znowu są to metafory stanowiące kolejne uszczegóło-
wienia głównego tematu niniejszych rozważań. Konkretnie rzecz dotyczy czasownika 
ustawić oraz jego derywatów i połączeń wyrazowych z jego udziałem, których sens 
ponownie nakierowuje nas na wyobrażenia stanów statycznych będących skutkiem 
tak właśnie nazwanej czynności. Słowo ustawić sytuujemy w pewnej odległości od 
ścisłego centrum dyskutowanej metafory pojęciowej (Etap jest płaski, więc to grupy 
sprinterskie zaczynają przepychać się do przodu, żeby ustawić się do finiszu. Na koń-
cówce ustawiłem się tuż za Zablem.). Interesująco prezentują się też frazeologizmy 
w rodzaju ustawić peleton (Armstrong dwoi się i troi, żeby Discovery zdołało ustawić 
peleton do finiszu.), a zwłaszcza ustawić pociąg, zawierający element odwołujący się 
do ciągnięcia, o którym piszemy powyżej (Nikomu nie udaje się zaczepić do usta-
wionego przez Lampre pociągu. Zawodnicy starają się wyjechać na czoło peletonu 
i ustawić pociąg, czyli kilku zawodników jeden za drugim. Na końcu pociągu jedzie 
sprinter .) .

Innym istotnym aspektem kolarskiej rzeczywistości jest gonienie rywali, zwłasz-
cza uciekinierów, ale także peletonu, np. po usunięciu awarii lub upadku. Również tu-
taj dysponujemy szeregiem środków językowych odnoszących się do takich właśnie 
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sytuacji. Wszystkie one mają jedną wspólną właściwość – metaforycznie odwołują 
się do czynności łączenia rozdzielonych elementów i jednocześnie ewokują wyobra-
żenie bezruchu jako jej rezultat oraz okupują bardziej peryferyjne obszary przedsta-
wianej metafory pojęciowej. Zacznijmy od leksemu spawać, który znaczy tyle, co 
gonić uciekinierów lub grupę, ciągnąć za sobą peleton (Sami nie damy rady, ale jak 
spawać zacznie T-Mobile, to może się udać.). O powszechności i wadze opisywane-
go zjawiska może świadczyć również liczba zarejestrowanych derywatów, takich jak 
spawanie (Liczy się umiejętność jazdy w grupie, przepychania w peletonach i spawa-
nia do poprzedzających grup.), zespawać (Zacząłem podjazd z dalszej pozycji i zaraz 
od dołu jak pękło, zostałem w drugiej grupie. Marzio się zabrał, żeby zespawać.), 
przyspawać (Kiedy mówi się, że facet nie strzeli, znaczy, że grupa go nie nakryje. 
Chociaż może też oznaczać, że grupa nie przyspawa.), pospawać (To się wszystko na 
zjazdach pospawa.), dospawać (Trener krzyczał, żeby dospawać do peletonu.), spa-
wacz (Wczoraj chciał się wycofać, a dzisiaj jest za spawacza .)

W podobnych, jak powyżej, funkcjach i znaczeniach wykorzystywany jest rów-
nież leksem kleić (Bez wytrenowania szybkości nie będziesz zbyt przydatny liderowi, 
gdy ci każe kleić.). Identycznie rzecz wygląda również w przypadku jego derywatów, 
takich jak skleić (Skleić Martina obaj Polacy mogli na 1,5 kilometra do mety.), przy-
kleić (Po lotnej premii przykleili się Baskowi do koła.), odkleić (Mario jest w dobrej 
dyspozycji, nie da się nigdzie odkleić i wygra etap.). Dodatkowo używa się tego słowa 
w odmiennym znaczeniu, zwłaszcza w kolarstwie grawitacyjnym, gdzie owym termi-
nem określa się dobrze i poprawnie wykonane triki, co ilustrują np. frazeologizm kleić 
triki (Poluzuj śruby w kołach i korbach, a będzie ci się lepiej kleić triki .) czy derywat 
sklejony (Sędziowie oceniali sklejone triki, a więc przede wszystkim takie, które były 
ustane na lądowaniu .) . Natomiast wyraz spinać, ostatni z omawianej serii, wykazuje 
właściwości synonimiczne z jednostkami spawać i kleić (Podczas wyścigu krzyczysz 
spinam i doskakujesz do kogoś jadącego przed tobą.) i podobnie jak one przywołuje 
obraz bezruchu jako rezultat podjętego działania, a więc niezgodnie z faktycznym 
stanem rzeczy . 

Zakończmy część analityczną przywołaniem kilku połączeń wyrazowych, które, 
mimo że sytuować się będą bliżej granic rozważanej metafory konceptualnej, w prze-
konujący sposób dodatkowo pozwalają wejrzeć w jej różnorodność i złożoność, a tak-
że barwność. Kolarskie szachy oznaczają sytuację, w której zawodnicy podejmują 
przygotowania do zajęcia korzystnej pozycji w peletonie na chwilę przed przystą-
pieniem do ostatecznego finiszu. Może to polegać na udawaniu, że się opadło z sił 
lub nie jest zainteresowanym w danej chwili rywalizacją (Nikt nie chciał prowadzić, 
rozpoczęły się kolarskie szachy . To są szachy na ogromnej prędkości. Trzeba mieć 
potęgę w nogach, ale też być bardzo inteligentnym.). Gra w szachy nie kojarzy się 
z dynamiką, raczej z siedzącymi w bezruchu graczami. Podobne wyobrażenia wy-
wołują dwa kolejne połączenia wyrazowe: zostawić nogi, czyli opaść z sił (Gdy na 
hopku druga część peletonu dołączyła do pierwszej, ja właśnie w tym miejscu zosta-
wiłem nogi .) oraz wietrzyć nogi, czyli nie przykładać się (Dość już tego odpoczywania 
i wietrzenia nóg.). Gdy natomiast używamy czasownika kłaść, wyobrażamy sobie, że 
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efektem tej czynności będzie stan spoczynku, czyli np. leżenie. Jednak nie w socjo-
lekcie rowerowym, gdzie jego przywołania ewidentnie nie dotyczą takiego właśnie 
stanu, jak np. w przypadku kolejnych połączeń wyrazowych w rodzaju kłaść się na 
wirażu (Świetna technika pozwala mu kłaść się na wirażach, lizać zakręty i zyskiwać 
cenne sekundy nad rywalami .) czy położyć rower (Żeby zrobić stoła należy położyć 
rower w powietrzu po odpowiednim wybiciu się z dużej hopki .) .

Uderza nie tylko szczególność zrekonstruowanego powyżej fragmentu językowe-
go obrazu świata, ale również różnorodność i konsekwencja w jego budowaniu. Nie 
jest on więc jakimś okazjonalizmem czy też dziełem przypadku, choć rozpoznanie go 
wymaga znacznego wysiłku, związanego najpierw choćby ze zgromadzeniem obszer-
nego materiału językowego, a następnie zrozumieniem zawartego w nim sposobu per-
cepcji, co przypomina działania antropologa badającego nieznana kulturę. Podejście 
antropologiczne zalecane jest również przez Paula Feyerabenda (1996), który w pracy 
poświęconej metodologii nauk uważa je za najskuteczniejszą metodę zrozumienia 
niewspółmiernych teorii naukowych wyrażonych za pomocą pojęć funkcjonujących 
i mających sens w określonym paradygmacie i nie dających się mechanicznie przeło-
żyć na język konkurencyjnej teorii. Warto tej koncepcji poświęcić nieco uwagi, gdyż, 
jak się wydaje, dotyka ona również kwestii omówionych w niniejszym tekście. 

Feyerabend w swoich rozważaniach wykorzystuje m.in. przekonanie Whorfa 
(1982: 284), że języki i związane z nimi wzorce zachowań nie są tylko narzędziami 
do opisywania zdarzeń, lecz wręcz owe zdarzenia współtworzą. Przedmiotem reflek-
sji czyni Feyerabend m.in. etapy rozwoju ludzkiej percepcji, także w aspekcie histo-
rycznym na przykładzie analizy stylów malarskich i literackich oraz towarzyszące im 
zmiany systemów pojęciowych i środków ich reprezentowania. Wychodzi od prze-
konania, że aby zrozumieć np. styl artystyczny, należy „(…) odkryć jego elementy, 
zanalizować ich funkcję, porównać je z innymi zjawiskami tej samej kultury (styl lite-
racki, budowa zdania, gramatyka, ideologia) i w ten sposób dotrzeć do cech leżącego 
u jego podstaw poglądu na świat” (Feyeraband 1996: 171). Analizując malarstwo sta-
rożytnej Grecji, autor wykazuje, że ówczesne przedstawienia mają charakter agregatu 
parataktycznego, w którym poszczególne elementy są jednakowo ważne, a jedynym 
związkiem zachodzącym między nimi jest sekwencyjność, a nie hierarchiczność.

Podobnie rzecz ma się z poezją owego okresu, czego ilustracją może być chociaż-
by fragment Iliady (22.398), w którym Homer opisuje, jak to Achilles włóczy Hekto-
ra, którego głowa leżała w kurzu. Kluczowe tutaj słowo leżeć występuje w oryginale 
greckim i w tłumaczeniu angielskim, ale nie w przekładzie polskim (Feyerabend 1996: 
206). Poruszanie się człowieka Homer ujmuje w charakterystyczny dla owego okresu 
sposób addytywny, czyli „(…) proces włóczenia obejmuje stan leżenia jako niezależną 
część, która wespół z innymi takimi częściami stanowi ruch” (Feyerabend 1996: 176). 
Autor pokazuje dalej, jak w okresie późniejszym zachodzi fundamentalna zmiana po-
jęciowa, polegająca na przejściu od parataktycznego oglądu świata w okresie archa-
icznym do współczesnego widzenia świata, na który składają się substancje, zjawiska 
i zależności między nimi. W prezentowanym ujęciu addytywność ma być tylko eta-
pem w dziejach rozwoju ludzkiej percepcji i archaicznym, ze współczesnego punktu 
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widzenia, sposobem relacjonowania, w tym werbalizowania, danych obserwacyjnych. 
Oba te sposoby oglądu są niewspółmierne, przy czym nowszy wyparł ten archaiczny. 

Zauważmy jednak, że zmiana ta nie była bynajmniej ostateczna i kompletna. 
Przeanalizowany powyżej fragment językowego obrazu świata zawarty w socjolekcie 
rowerowym pokazuje, że nadal obecne są w nim składniki agregatu parataktyczne-
go, w którym jazda na rowerze, czyli pokonywanie dystansu, najczęściej ze znaczną 
dynamiką, metaforycznie obejmuje również, jak pokazaliśmy, m.in. stan siedzenia, 
wiszenia czy stania. Mamy tu więc, być może, do czynienia z pewnym archaizmem 
w sposobie językowego postrzegania rzeczywistości, który zatem tym bardziej zasłu-
guje na użyte tutaj miano osobliwości, a liczba przywołanych metafor wskazuje, że nie 
jest to zjawisko marginalne. Z drugiej strony, zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że 
„(…) poznanie przez pryzmat metafory jest poznaniem subiektywnym: metafora na-
rzuca sposób oglądu, uwypukla jedne cechy zjawiska, przesłaniając inne” (Kołodzie-
jek 2006: 204). Dodajmy, że uwzględnienie obserwacji Feyerabenda pozwala również 
ustalić źródło obecności we współczesnym języku owych metafor, a więc i sposobu 
pojmowania wywodzącego się z wcześniejszych w rozwoju ludzkiego konceptualizo-
wania charakterystycznych form. Jak pokazaliśmy, obecność tych cech w języku nie 
jest wyłącznie elementem przeszłości, a możliwość zrekonstruowania wycinka języ-
kowego obrazu świata zawartego w socjolekcie rowerowym przez pryzmat metafory 
pojęciowej JAZDA NA ROWERZE TO BEZRUCH, wraz ze zbiorem niezwykłych 
uszczegółowień reprezentujących domenę źródłową, jest najlepszym potwierdzeniem 
takiego właśnie stanu rzeczy. Trudno jednocześnie zakładać, że rzecz ogranicza się 
wyłącznie do kolarstwa i cyklolektu, ponieważ „(…) sport does not exist in a world of 
its own but reflects the world around it” (Beard 1998: 16).
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ALA‘ A . MATTI

Honorifics in Iraqi Arabic with Special Reference to English:  
A Sociopragmatic Study

Abstrakt (Wyrażenia honoryfikatywne w irackiej odmianie arabskiego odniesione 
do języka angielskiego: studium socjopragmatyczne). Artykuł dotyczy szeroko roz-
powszechnionego w językach naturalnych zjawiska honoryfikatywności, pod względem 
formy bardziej zróżnicowanego i pomysłowo wykorzystywanego niż wcześniej sądzono. 
Przed podaniem definicji pojęcia honoryfikatywności należy najpierw wyróżnić językowe 
wyrażenia honoryfikatywne, będące tematem niniejszego artykułu, ponieważ szacunek 
może być okazywany nie tylko w mowie czy piśmie, ale także za pomocą gestów wyraża-
jących uprzejmość, takich jak klękanie czy kiwnięcie głową.
Autor zwraca również uwagę na kwestię tworzenia wyrażeń honoryfikatywnych i rolę 
morfologii w formowaniu niektórych spośród nich. Ponadto przedstawia różne typy leksy-
kalnych tytułów honoryfikatywnych. Formy honoryfikatywne zostają najpierw podzielone 
na dwie kategorie: wyrażenia religijne i niereligijne, a następnie jest pokazane, jak są one 
używane przez Irakijczyków w codziennych interakcjach. Autor podejmuje również próbę 
ustalenia tożsamości osoby honorującej i honorowanej. Artykuł ostatecznie wskazuje, że 
to religia i konwencja odgrywają istotną rolę w odnoszeniu tytułów honoryfikatywnych do 
symboli religijnych.

Abstract. This paper tackles the phenomenon of honorifics which is widespread in the 
world’s languages, more various in form, and more creatively deployed, than was once 
supposed. Before moving to the definition of honorifics we have to specify linguistic hon-
orifics, our concern in this paper, since deference may be conveyed in ways other than 
speaking and writing, such as kneeling or nodding to express courtesy.
Also, the study focuses on how honorifics are formed and the role of morphology in for-
mulating some honorific items. It tries to show different types of lexical honorific titles 
as well. Then, honorifics are divided into two types: non-religious and religious ones and 
it is shown how they are employed by the Iraqi speakers in day-to-day interactions. It, 
also, attempts to uncover the identity of the honorer and the honoree. However, the study 
shows how religion and conventions have a vital role in directing honorific titles towards 
religious symbols.
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Instruments and procedures

The data in this research paper have been partially collected by interviewing 
reliable native informants to get the required authentic data, because our study focuses 
on the honorifics which the Iraqis employ in real face-to-face interactions. Besides, 
some references have been used to complement those gathered from the informants 
and to provide a panoramic presentation of Iraqi honorifics. Accordingly, a reference 
has been made to instances form both standard and colloquial Arabic.

Why Honorifics

Linguistic honorifics are conventionalized forms which are used by the speakers 
of a community to indicate social deference . Brown and Levinson (1987: 179) stated 
that honorifics are “direct grammatical encodings of relative social status between 
participants and persons or things referred to in the communicative event” . All 
languages provide the means for speakers to express respect for other persons, but not 
all languages have the specially conventionalized forms we call honorifics.

Irvine (1995: 2–22) supported the idea that we have to make a distinction between 
honorification and politeness: honorification is a convention of linguistic form and 
belongs to sentence-meaning, for example one addressing a king should use a certain 
linguistic form of honorification. Politeness is a communicative effect, for example 
one addressing an ordinary person may or may not use polite expressions, depending 
on person’s comportments, in that particular social interaction, which indicates that 
politeness belongs to utterance-meaning. However, this study is going to focus on 
honorifics when used to show politeness and/or honorification.

Some languages include a system of pejoratives (derogatory forms) while other 
languages have no conventional pejorative system other than the derogation implied 
in the absence of honorifics. This point will not be explained in this paper because our 
focus is honorific titles.

Honorifics, like other deictic forms, show aspects of an interactional arena, i.e. 
the social forces and speakers’ interpretation of such forces, in addition to the social 
positions to which they may aspire, formulate the speakers’ selectivity of a particular 
honorific system for the arena in question (Irvine 1995: 2–22). It is clear that honorific 
systems inhabit many different kinds of societies and participate in different kinds of 
social dynamics .

Brown and Levinson (1987: 180) suggested that there are three main types of 
honorifics depending on the axes on which the systems are built: the speaker-addressee 
axis, the speaker-referent axis, and the speaker-bystander axis. Here, we are going to 
focus on referent honorifics which convey respect to things or persons actually referred 
to (i.e. with direct reference to them), but not addressee honorifics which convey 
respect to the addressees by selecting certain linguistic items, without directly referring 
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to them (Sifianou 1992). Shibatani (2006: 381–390) showed that “referent honorifics, 
the most widely used grammatical form of honorifics, are used to show deference 
toward the nominal referents”. Sometimes there is a kind of convergence between 
the reference honorific function and the addressee honorific function, but certain 
languages such as Tagalog and Thai have special addressee-oriented honorific forms.

Comparing honorific forms

Linguistic honorific forms vary according to the different sociological systems in 
the world. Some languages utilize particular honorific titles and terms; other languages 
recruit only personal pronouns; other systems have repertoires, large or small, of 
lexical honorifics; still other systems have honorific particles or affixes; and some 
systems present combinations of these types. In Arabic, honorifics are coined either 
morphologically (by pronouns, nouns, and verbs) or lexically (by conventionalized 
honorific titles). These various types of honorification will be presented as follows:

1. Standard Arabic recruits pronouns to achieve honorification, that is second per-
son plural pronoun which functions as honorific singular pronoun though it is plural, 
e .g . antum → you (male/pl.). Here, this pronoun is usually used to address a king, 
minister, pope, patriarch or an official, etc. especially in interviews; therefore this 
pronoun is context-bound honorific item. The other point is that this pronoun is not 
gender-bound that is to say it can be used interchangeably when addressing kings or 
queens, male-ministers or female-ministers and so forth; though there is a gender-spe-
cific pronoun in Arabic used to refer to females and differ (phonologically and mor-
phologically) from that used to refer to males, e.g. antunna → you (female/pl .) . The 
other pronoun recruited here is not the first person singular ana → I (male + female) 
but the first person plural naḥnu → we (male + female) which is not gender-specific. 
The scheme bellow illustrates this: 

naḥnu → we (male + female) [sg.] honorific usage
naḥnu → we (male + female) [pl.] ordinary usage

Seemingly, Arabic has no system of honorific affixes, i.e. Arabic does not rely 
heavily on morphology to express honorification, though, the second person plural 
pronoun antum is derived from the second person singular pronoun /anta/ by adding 
the pluralization morpheme (m). Such affix cannot be considered as a system of 
honorific affixes because:

The same pronoun  – antum is used to indicate both honorification and 
familiarity; 

Affixes do not always indicate honorification. To put this another way, the  –
pluralization morpheme does not always provide an indication of honorifics, because 
in case of the second person plural pronoun (female) antunna - which is derived from 
the singular pronoun anti: by adding the pluralization morpheme /n/ - no honorification 
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is achieved because this pronoun cannot be used when addressing a queen, female-
minister, etc.; 

The first person plural pronoun  – naḥnu indicates honorifics without the aid of 
morphology .

2. Not only plural pronouns are used to indicate honorification but also verbs in 
certain contexts (i.e. addressing a king, a queen, a superior, etc). They are pluralized 
by adding the plural morpheme /u/ to indicate present tense and the morpheme /m/ to 
indicate past tense. Notice the examples below: 
 Ordinary Honorific Tense

Have a look at taṭṭalicū taṭṭalicū present
Had a look at iṭṭalactum iṭṭalactum past

Again, the plural form of the verb can be used to indicate honorification or 
familiarity depending on the situation in which the utterance is uttered. However, 
the honorific plural verbs can be used in formulating questions and requests as the 
examples below illustrate:

hal tacmalūna laylan → Do you work at night? (standard)
halla zurtum baladana → Would you visit our country! (standard)

So far we have discussed honorific pronouns in Arabic. Now we turn to another 
point which is the lexical items or honorific titles. These can be divided into two 
subsets: non-religious and religious.

Non-religious honorifics

Honorific titles which are used for such honorification are used before titles indi-
cating profession when addressing superiors (a manager, a principal, etc.), but such 
titles can also be used in everyday life when addressing people of the same social 
status . They are more familiar in written language than spoken . The use of the same 
honorific title in both cases shows that it is a double-duty title (i.e. it can convey both 
messages: formal and informal). Here, the widely used honorific title is ḥaḥra which 
originally meant ‘closeness’, ‘presence’ or ‘yard’ (an area outside a building) and 
due to language change it has gained a different semantic value. Consequently, it has 
become an honorific title used of someone who has attendees at his home regularly be-
cause of his eminence (Ar-Rāzī 1981). Concisely, it is culture-specific and thus has no 
English counterpart. Therefore, we are going to use approximate English titles where 
possible and keep the Arabic title where necessary. Consider the following examples:

ḥaḍrat al-mudī:r → Mr. manager (Standard & sub-standard)
ḥaḍrat al-’aẖ al-muḥtaram → Respected brother (Standard & sub-standard)

Al-Basha (1957: 262) stated that this honorific title was formerly used in the 4th 
century when addressing the Muslim caliphs and judges . It was also used to indicate 
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religious honorification (in standard Arabic) whether by Muslims or Christians. 
Furthermore, this honorific title was used to indicate different degrees of honorification 
when referring to Christian kings, for example:

“al-ḥaḍra al-’āliya → The High
al-ḥaḍra as-sāmiya → The Sublime
al-ḥaḍra al mukarrama → The Venerated
al-ḥaḍra al-muwaqqara” → The Revered 

However, no such degrees were used when writing to Muslim caliphs i.e. they 
were used interchangeably according to various countries.

“al-ḥaḍra al-mucaẓẓama → The Supreme 
al-ḥaḍra al-mukarrama → The Venerated 
al-ḥaḍra al-imamiyya → The Imam
al-ḥaḍra aš-šari:fa” → The Honourable 

The scalability of Arabic standard titles is shown again in the following examples 
depending on the adjective following the honorific title. Again, ǧanāb has deviated 
form its original meaning and got an honorific usage. It has originally meant ‘the side’ 
(Al-Adā’ 1997) or ‘the yard’ (Ar-Rāzī 1981):

al-ǧanāb aš-šarīf al-cālī → The High Honorable 
al-ǧanāb al-karīm al-cālī → The High Generous 
al-ǧanāb al-cālī → The High 

Nowadays, this honorific title is not followed by an adjective, but morphology 
interferes again, i.e. the first person singular pronoun /k/ is added and the pluralization 
morpheme /m/ can be added, but still can be treated as singular to show a higher 
degree of deference:

ǧanābak (sg .) → honorific (sub-standard)
ǧanābakum (sg .– pl .) → honorific (sub-standard

It is worth noting that the honorific title mawlāy, which was formerly used to ad-
dress a caliph or a king, is nowadays obsolete. However, it is still informally utilized 
by Shiite in-group when addressing each other, irrespective of social rank, to show 
politeness. Also, it can be used to refer to females by adding the feminine morpheme 
/tī/ and thus having mawlātī .

There are other honorific titles which were used by Arabs hundreds of years ago 
and some of them are still in use. Etymologically, sayyid is an Arabic title of honorific 
and is restricted to the members of Prophet Muhammad’s clan. Its connotation differs 
from its homonym - the non-religious title used in day-to-day interactions . As we will 
see below, the religious title, which is widely used by the Shiites to honour or talk of 
their clerics, can stand alone or can be followed or preceded by a noun unlike the non-
religious one which cannot stand alone. Notice the examples below:

as-sayyid ar-ra’īs or siyādat ar-ra’īs → Mr . President (standard)
as-sayyid al-wazīr → Mr . Minister (standard)
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In modern Arabic this honorific title is changed into sayyidī → Sir and sayyidatī 
→ Madam (standard) and it is used when addressing presidents or military leaders . 
The former unlike the latter can be used alone when the plural pronoun /na/ is added 
and thus we get sayyidna or sayyidna as-sulṭān (sub-standard). As a result, an element 
of overlap between religious and non-religious honorifics emerges as far as morphol-
ogy is concerned. Besides, as-sayyid → Mr. can be used to talk to or of superiors and 
is followed by the name of the honoree. In case of sayyidatī, the honoree is not neces-
sarily a queen or a military leader because the honorer can utilize it when talking to 
or of a woman of high social rank. Also, we have other honorific titles which are used 
only to address kings and presidents. These honorific titles are employed in standard 
Arabic and vary according to the country in which they are used, for instance:

siyādat ar-ra’īs → Mr . President (addressing a president)
ṣāḥib al-ǧalāla and ǧalālat al-malik → His Majesty (addressing a king)
ṣāḥibati al-ǧalāla and ǧalālat al-malika → Her Majesty (addressing a queen)
ṣāḥib as-sumuww al-malakiyy → His Royal Highness (addressing a prince)
ṣāḥibati as-sumuww al-malakiyy → Her Royal Highness’ (addressing a princess)
faẖāmat ar-ra’īs → His Highness (addressing a king)
faẖāmat ar-ra’īs → Her highness (addressing a queen)

When addressing ambassadors, ambassadresses, governors or officials a particular 
honorific title is used: sacādat as-safīr, sacādat as-safīra → His/Her Excellency (stan-
dard). Judges have also certain honorific titles by which they are addressed: faḍīlat al-
qāḍī → His/Her Honour (standard). Undeniably, this honorific title is male-oriented 
in toto i .e . it is used even when the addressee is a female judge .

Apparently, Arabic non-religious honorific titles differ from their English coun-
terparts in that they can stand alone depending on morphology. Thus, the word ṣāḥib 
which indicates possessiveness can be deleted and what is left consists of a part of 
the honorific title + third person singular pronoun (i .e . which is again morphologi-
cally justified). Notice the following standard examples: ǧalālatuhu, summuwwuhu, 
siyādatuhu, sacādatuhu, etc. Some English honorific titles have no Arabic counter-
parts because they are culture specific, such as: Right Honorable is used when refer-
ring to members of the Privy Council and House of Lords, and The Noble Lord / 
My Noble Friend is utilized when talking to or of a member of the House of Lords 
(Rundell 2007: 1012). Also, The or My Honorable is used by Members of Parliament 
when talking to each other during a debate (Hornby 2004: 624).

Religious Honorifics

Here, we are going to elucidate how religion plays a significant role in honor-
ific phenomenon cross-societal sects and castes. In Iraq, on the one hand, the minor 
Christian sect uses a different system of honorifics from that utilized by Muslims. 
On the other hand, the religious honorific titles utilized by the Christians have a dif-
ferent scale from that used by Muslims. The Christian hierarchy is of different levels 
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which range from the Pope or the Patriarch, who represent the top of the pyramid, 
down to priests and deacons. The hierarchy is shown below, and then scalability is 
easily decided. The Scalability is clearly shown (in the following standard instances) 
when addressing Patriarchs, Popes, or Bishops, etc., depending on the noun follow-
ing the honorific title. For example: ṣāḥib al-qadāsa → ‘Your Holiness’ is used to 
honour both the Pope and the Patriarch. Similarly, al-ḥabr al-acẓam → ‘The Supreme 
Pontiff’ is equally used to address the Pope and the patriarch. Another honorific title 
ṣāḥib al-ġibṭa → ‘His Beatitude’ is also used to honour the Patriarch but not the Pope. 
However, this honorific title is more widely used in The Eastern than The Western 
Churches simply because this honorific title is used to honour the head of any of the 
autocephalous Eastern Churches (The Living Webster 1961). His Beatitude is for-
merly used as a title of Clergy of Orthodox Church of Patriarchal rank, but nowadays 
is used to honour the Pope as well . It is worth noting that ṣāḥib an-niyāfa → ‘His 
Eminence’ is used to honour a cardinal or bishop. Moreover, ṣāḥib an-niyāfa in Arabic 
is a hypernym since it covers the semantic space of two different lexemes . In other 
words, ṣāḥib an-niyāfa is used to honour both a bishop and an archbishop whereas in 
English ‘Your Eminence’ is used as a title of a bishop and ‘Your Grace’ is used as an 
honorific title when speaking to or of an archbishop. It is clear that ‘Your Eminence’ 
and ṣāḥib an-niyāfa are solely used in a religious context but ‘Your Grace’ is used 
religiously and secularly when talking to a Duke or Duchess .

Muslims (Sunnis and Shiites) have a different system of honorific titles in which 
scalability is clearly shown in the following standard examples. The honorific title 
āyatu al-lāhi al-cuẓma → ‘Great Sign of God’ is used by the Shiites to refer to the 
senior Muslim religious leader who is usually one in Iraq. It should be made clear here 
that the religious honorific titles used by Iraqi Shiites are similar to those used in Iran 
due to the shared creed . The next lower clerical rank is āyatu-l-lāh → ‘Sign of God’ 
and is used to refer to those who are experts in Islamic studies such as jurisprudence, 
ethics, philosophy, etc. After that, we have ḥuǧǧatu al-islām → ‘Proof of Islam’ or 
‘Authority on Islam’ which is given to middle-ranking clerics of Shiites . Sometimes 
a kind of overlap is noticed when one honorific title is used to honour two different 
Islamic officials; hence the title faḍīlat is utilized when talking to or of both Mufti and 
Sheikh. In the past, Muslims depended heavily on Mufti, who was a legal authority, 
later recognized by Sunnis only, to provide them with a formal legal opinion (fatwā) 
which would answer their inquiries. However, “The development of civil codes in 
most Islamic countries, however, has tended to restrict the authority of mufti to cases 
involving personal status, such as inheritance, marriage, and divorce; and even in 
this area, the prerogatives of the mufti are in some cases circumscribed by modern 
legislation” (The New Encyclopedia Britannica 2003: 349). Then, samāḥat al-imām 
→ ‘His Eminence’ is another honorific title used to refer to those versed in canon law 
or leaders of prayers in the mosques (i.e. imam). Likewise, faḍīlat aš-šeyẖ → ‘His 
Honour’ is used to honour Islamic theologians and anyone who has memorized the 
whole Qur’an, however young he might be. It is so important to explain the fact that 
some honorific titles are interchangeably used, for example: samāḥat as-sayyid → 
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‘His Eminence’ is utilized to honour a Shiite religious chief or leader. Besides, ‘Mul-
lah’, who has also studied the Islamic religious law and doctrine, is usually honored 
by using the honorific title mawlānā → ‘Our Master’ (sub-standard).

Both Christians and Muslims share a feature of morphological relevance i .e . a fea-
ture utilized by both. This device cannot be added to the previous devices of forming 
honorifics because Christians and Muslims are incompatible when using the morpho-
logical device. This title of honorification is formed by adding the pronoun /na/ to the 
end of the honorific title in question. Further, this pronoun shows plurality and that 
the honoree has supremacy over us. For example, the honorific title sayyidna can be 
used (alone or accompanied by a noun) to honour the Pope, the Patriarch, Archbishop 
and Bishop, viz. sayyidna al-pāpā → ‘Our master the Pope’ (sub-standard). Muslims 
apply the same technique when the honored person is ‘Mullah’ as explained above. 
Noteworthily, there is no one-to-one correspondence between English and Arabic as 
far as some religious honorific titles are concerned due to the cultural variance. Also, 
Christians use a special honorific title to honour a priest, i.e. adding the pronoun (na) 
which shows plurality and possessiveness to the noun abun → Father and ābun → 
Father of the Church, and thus having abūna al-qass → ‘Our Father priest’ (sub-stan-
dard) in which alqass → ‘priest’ is an optional element as the case is with mawlāna 
and sayyidna. However, having optional element in such honorific structures (utilized 
by Christians and Muslims) is an Arabic-specific feature that would help the listener 
infer the meaning from the context in which it occurs. In English, the priest is hon-
oured by using the honorific title ‘the Reverend’, but this title is not used to honour 
the priest only. It is used to achieve honorification on different levels depending on 
the item which precedes and/or follows it. Accordingly, the most Reverend is an hon-
orific title used of an archbishop, the right Reverend is used of a bishop, the Reverend 
Father is used of a Roman Catholic priest, and Reverend Mother is used to honour 
a Mother superior of a convent. Consequently, Unlike English, Arabic is biased to-
wards men as far as religious honorifics are concerned.

Some honorific items can be used sarcastically, i.e. uses whose purpose may be 
quite the opposite of polite ones. Although some signal of deference is necessarily 
‘in play’ when an honorific form is deployed, that signal can be framed in ways that 
displace from the speaker’s comportment, and make it not actually count as deference 
in the interaction at hand. Such pejoratives are context bound, for example:

ḥaḥratuka kunta ġā’iban → You were absent (standard).
ǧanābak kunt ġiyāb → You were absent (sub-standard).
ḥaḥrat ǧanābak kunt ġiyāb → You were absent (sub-standard).

Linguistic Borrowing

The other kind of honorific items is linguistic borrowing which is of two types 
either lexical or phonological. In case of Arabic language we can only find examples 
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of lexical borrowing from various sources, for example: bēk/g/ which is of Turkish 
origin meaning ‘Lord’ (Moin 2003: 439) . Due to the never-ending process of language 
change this honorific title has acquired additional meaning like ‘king’ or ‘prince’. In 
addition, ẖātūn is another Turkish loan word used to address a princess. Nowadays, 
this borrowed honorific title is sarcastically used to address a lazy girl. Also, ẖānim is 
a loan word borrowed from Turkish as well and is used to address a woman of high 
social rank” (Ibid., 982). Conspicuously, this borrowed title is still utilized by Kurd-
ish speaking community when talking to or of a married or single girl. Interestingly, 
this honorific title does not reflect the social rank of the addressee and it is utilized 
in written language only, though it is sometimes sarcastically used when talking to 
or of a girl who is vain or lazy. However, Kurds utilize ẖān which is an abbreviated 
form of the original ẖānim when addressing a female in spoken language. Nowadays, 
the aforementioned honorific titles are no longer used in the Iraqi community except 
sarcastically in some informal contexts .

Honorification role and participants’ roles

Honorification implies a role structure in which we have the honorer (deference 
giver) and the honoree (deference recipient) . The interlocutor toward whom deference 
is directed may be termed the focus of honorification. This role structure must be 
mapped onto the social situation in which the act of speaking occurs. Usually, the 
honorer is the speaker who shows deference to someone else, but other mappings are 
also possible, such as when a speaker temporarily takes on someone else’s point of 
view (i .e . performing the deference someone else owes) (Irvine 1995: 11) .

Concerning the focus of honorification, sociolinguistic systems differ as to how 
it is normally mapped onto a speech situation . The focus is either the referent of 
the honorific expression or the addressee. In Arabic, the honorific system focuses 
on the honoree i.e. neither the referent nor the bystander. It is clear that when using 
the royal ‘we’, the speaker automatically becomes the focus of honorification, but 
the accumulated respect to the speaker of honorifics is not explicit but indirect, as 
a byproduct of usage. An Arabic speaker when uses the royal pronoun ‘we’ is able to 
display his/her own refinement through this delicacy of comportment and knowledge 
of special linguistic forms .

Deployment of Honorifics

What are the kinds of communities and social relations in which honorific systems 
occur? Honorific system is not haphazardly deployed, because certain honorific titles 
are court-bound others could be used by those who have the highest social status 
and commoners as well. Succinctly, religious honorifics, for example, are widely 
used by Shiite Muslims. In short, there are no restrictions as to who uses a certain 
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honorific title, though eulogistic system has to do more with men than women. It is not 
a prerequisite that honorific titles are to be found in hierarchical societies, aristocracies, 
or triggered by the social dynamics of royal courts, for example: the plural pronoun 
(you) can be used in day-to-day interactions to show respect and distance. In addition, 
the pluralization suffix can be used to indicate that linguistic honorifics are not limited 
to complex or stratified societies but also occurs in egalitarian contexts.

Honorifics, like other deictic forms, show aspects of an interaction arena, i.e. 
the social forces and speakers’ interpretation of such forces, in addition to the social 
positions to which they may aspire, formulate the speakers’ selectivity of a particular 
honorific system for the arena in question. It is clear that honorific systems inhabit many 
different kinds of societies and participate in different kinds of social dynamics .

Conclusion

In Arabic language, traditions have an important role to play in achieving honorific 
system, because the speaker’s deferential attitude toward a particular addressee or 
referent obliges him to invoke respectful behaviour. This is already justified because 
traditions oblige the Iraqis, just like any other Arab speaking community, to use 
certain honorific titles when addressing a king, judge, superiors, etc. as an expression 
of deference and social distance. Further, religious honorifics are male-oriented, but 
no such orientation is noticed when the religious factor is excluded, viz. males and 
females share almost the same ratio of honorification. We have noticed that Arabic 
has no independent system of affixes or pronouns, though morphology has a key 
function in forming some honorific items. Arabic is characterized by having a number 
of lexical honorific expressions which varies from one place to another and which 
is used differently by different speakers of the society. Also, we have noticed how 
religious honorifics are male-oriented (i.e. patriarchal) whereas the non-religious ones 
are to some extent both male and female-oriented.

To achieve deference and social distance people use special honorific titles which, 
in this case, differ from religious and non-religious ones which are used by inferiors 
when addressing or talking of superiors but not vice versa, or by people from the same 
social stratum to achieve politeness. On the one hand, some honorific titles, such as: 
ḥaḍrat al-aẖ al-muḥtaram, are used informally in spoken or written language among 
people from the same stratum. On the other hand, ḥaḍrat as-sayyed ra’īs al-ǧalsa, for 
example, can be used formally among officials.
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Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych

Abstract (Social Proofreading post-OCR in Digital Libraries). Increasing numbers of 
libraries are converting their collections to digital form. The digital images are obtained 
through a process of scanning, and are searched based on metadata which is entered into 
the system. To enable full-text searching, it is necessary to make use of Optical Character 
Recognition (OCR) technology. Unfortunately, automatic recognition of text in historical 
publications is very difficult. This is due to several factors, including low quality of the 
input due to imprecise printing (smudged characters, duplicated letters, small font size), 
and the thinness of the paper, which causes the reverse side to show through during scan-
ning . Poor storage conditions (humidity) cause the paper to wrinkle . Improper storage 
also means that the text is not scanned in a straight line. One of the basic methods used 
to support the text recognition process is dictionary-based correction (often in real time). 
More and more often, electronic libraries are making use of public collaborative OCR text 
correction . This offers a high level of accuracy at low cost .

Abstrakt. Biblioteki coraz częściej dokonują konwersji swoich zbiorów do postaci cyfro-
wej. Otrzymywane w procesie skanowania obrazy rastrowe są przechowywane na serwe-
rze, a ich wyszukiwanie odbywa się dzięki wprowadzanym do systemu metadanym. Aby 
umożliwić przeszukiwanie pełnotekstowe niezbędne jest wykorzystanie technologii OCR 
(ang. Optical Character Recognition). Niestety, automatyczne rozpoznanie tekstów wielu 
publikacji jest bardzo utrudnione. Wpływa na to kilka czynników: niska jakość materia-
łu wejściowego spowodowana nieprecyzyjnym drukiem (zamazane znaki, duplikowane 
litery, niewielki rozmiar czcionki) czy papier o niskiej gramaturze, co powoduje efekt 
przebijania strony odwrotnej podczas skanowania. Złe warunki przechowywania (wilgot-
ność) powodują marszczenie papieru, falowanie jego powierzchni, co z kolei sprawia, że 
tekst nie jest skanowany w linii prostej. Jednym z podstawowych sposobów wspomagają-
cych proces rozpoznania tekstu jest korekta słownikowa (często w czasie rzeczywistym). 
Biblioteki coraz częściej korzystają ze społecznej, zbiorowej korekty danych post-OCR 
(collaborative OCR text correction). Cechuje się ona m.in. wysoką trafnością oraz niskim 
nakładem kosztów.
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OCR – opis technologii

Optyczne rozpoznawanie znaków to technologia, która pozwala na konwersję do-
kumentów z postaci obrazu rastrowego do przeszukiwalnego i edytowalnego tekstu. 
Proces ten odbywa się przy użyciu oprogramowania OCR, które przypisuje wizu-
alizacji graficznej określonego symbolu jego kod z tablicy znaków – w przypadku 
tekstów polskich są to najczęściej standardy ISO-8859-2 lub UTF-8. Wynik może być 
zapisany w pliku tekstowym lub tylko wyświetlony na ekranie komputera. Współ-
czesne programy OCR potrafią również zachować więcej informacji o OCR-owanym 
dokumencie – krój czcionki, rozmiary marginesów oraz układ wszystkich elementów 
na stronie. Wynikowy tekst jest zapisywany wówczas w formacie DOC lub PDF.

Współczynnik prawidłowego rozpoznania tekstu jest uzależniony m.in. od jako-
ści materiału wejściowego. Ważnym parametrem jest rozdzielczość – do większości 
zastosowań wystarcza 300 dpi. W wybranych przypadkach, kiedy skanujemy obraz 
zawierający detale lub tekst drukowany małym rozmiarem czcionki (6 punktów typo-
graficznych lub mniej), wymagana jest wyższa rozdzielczość.

Częstokroć OCR jest procesem bardzo kosztownym, wiele instytucji jednak po-
dejmuje się tego zadania, ponieważ dane po OCR-owaniu:

dają możliwość generowania indeksów, dzięki czemu pełne teksty publikacji  –
mogą stać się przeszukiwalne,

są znacznie mniejsze w porównaniu do wejściowych danych rastrowych. Do  –
przechowywania dokumentów będziemy potrzebowali mniej miejsca na pamięciach 
masowych. Również ich przesyłanie będzie trwało znacznie krócej,

stają się edytowalne – możemy zmieniać ich zawartość, dopisywać, usuwać  –
treści.

OCR publikacji o niskiej jakości

Większość zasobów polskich bibliotek cyfrowych stanowią materiały historycz-
ne. Wynika to głównie z chęci zachowania i udostępnienia dziedzictwa narodowego. 
Pragniemy ocalić dla potomności zbiory, które często stopniowo ulegają degradacji. 
Wiele zasobów nie jest również udostępnianych czytelnikom ze względu na możli-
wość wyrządzenia dodatkowych szkód zbiorom. Zamiana na postać cyfrową i ich 
udostępnienie w Internecie daje możliwość dostępu znaczącej rzeszy czytelników. 
Liczącym się powodem są z pewnością również prawa autorskie i wydawnicze, któ-
re w stosunku do publikacji historycznych wygasły. Dużo łatwiej, bez dodatkowych 
formalności i związanych z tym kosztów, publikacje historyczne zamienić na postać 
cyfrową i udostępnić czytelnikom.

Stan publikacji historycznych jest niestety bardzo niski, co wywołuje często nie-
zadowalający współczynnik rozpoznania OCR. Wśród głównych czynników wpły-
wających na taki stan rzeczy należy wymienić:
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proces zwany zakwaszaniem papieru, którego powodem są dwa „udoskonale-• 
nia” wprowadzone w XIX w. – nowy sposób zaklejania papieru oraz zmiana surowca, 
z którego papier był wytwarzany. Od 1996 r. nie produkuje się już kwaśnego papieru, 
pozostaje jednak problem wielu publikacji historycznych, które ulegają powolnej de-
gradacji. Z jednej strony, wydawnictwa rozpadają się w rękach, z drugiej – należy je 
utrwalić dla potomnych. O skali problemu świadczy chociażby fakt, że w Bibliotece 
Jagiellońskiej 82% druków zwartych, czyli ok. 1 500 000 pozycji, zostało wydruko-
wanych na kwaśnym papierze (Barański 2006),

niska gramatura papieru używanego w druku gazet (poniżej 80 g/m• 2) powoduje 
podczas skanowania powstawanie zjawiska przebijania zawartości strony odwrotnej 
(Bednarek 2008),

nieprecyzyjny druk – wiele gazet, szczególnie regionalnych, wydawanych • 
w małych miejscowościach, było drukowanych na wysłużonych maszynach drukar-
skich. Już wkrótce po wydrukowaniu treść była mało czytelna. Dodatkowe szkody 
poczyniła degradacja powodująca powstawanie przerwań (nieciągłości) w literach. 
Do występujących często błędów drukarskich zaliczyć można również podwójne od-
bicie tekstu, niedodrukowane miejsca i zafarbowania,

niewłaściwe przechowywanie. Jak zauważa Grzegorz Bednarek (Bednarek • 
2008): „Zwyczajowo, roczniki gazet oprawione w sztywną oprawę przechowywa-
ne są tak, że grzbiet oprawy widoczny jest dla oczu bibliotekarza. Jest to normalne 
z punktu widzenia konieczności stałego odszukiwania w bibliotece określonego wo-
luminu. Zaś z punktu widzenia nie obniżania jakości przechowywanych gazet, grzbiet 
musiałby być u góry, by nie dopuścić do trwałych odkształceń arkuszy. Aby ocenić 
jak w danej bibliotece przechowywany jest zasób czasopism, wystarczy ogląd części 
strony przeciwległej do zszytego boku. (...) Niestety, testy wykazały, że takie od-
kształcenia znacząco obniżają jakość rozpoznania tekstu OCR.”,

pofalowana powierzchnia gazet i książek. Powodem może być wysoka kwa-• 
sowość papieru lub zmiany wilgotności pomieszczenia, gdzie przechowywane były 
publikacje. Pofalowanie stanowi poważny problem dla oprogramowania OCR,

czcionki nieużywane obecnie. Do niedawna poważnym problemem było rozpo-• 
znawanie tekstów drukowanych historycznymi czcionkami (np. Gotykiem). Obecnie 
systemy OCR coraz lepiej radzą sobie z tym utrudnieniem,

zniszczenia powstałe podczas użytkowania, m.in. poplamienia publikacji, ich • 
przedarcie lub wytarcie.

Niska jakość publikacji historycznych wpływa na niezadowalający stopień ich 
rozpoznawania przez aplikacje OCR. Świadczą o tym badania przeprowadzone w Bri-
tish Library na dwóch historycznych bazach danych gromadzących gazety pochodzą-
ce z XIX oraz XVII i XVIII w. (Tanner 2009). Badaniami objęto ok. 1% z 2 mln stron 
zasobów. Wybierano fragmenty najwyraźniejsze, z ponadprzeciętną jakością. Wyniki 
pokazały bardzo niską rozpoznawalność tekstu na poziomie słów znaczących, a więc 
najbardziej cennych jednostek leksykalnych podczas indeksowania. W bazie The 19th 
Century Newspaper Project było to 68,4%, natomiast w przypadku starszych czaso-
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pism, pochodzących z bazy Burney, trafność na poziomie słowa znaczącego wyniosła 
zaledwie 48,4%, co oznacza, że ponad połowa słów znaczących została rozpoznana 
niepoprawnie .

Wspomaganie procesu rozpoznawania tekstu

Aby zwiększyć stopień rozpoznania tekstu stosuje się kilka metod, które podzie-
lić możemy na dwie podstawowe grupy: programowe oraz korektę.

Metody programowe są stosowane bezpośrednio po skanowaniu, a przed proce-
sem rozpoznawania tekstu. Mają one za zadanie polepszenie jakości materiału rastro-
wego, a tym samym zwiększenie współczynnika rozpoznania tekstu. Do podstawo-
wych metod programowych należą:

Poziomowanie (ang . de-skew)
Metoda ta jest stosowana do materiałów, które zostały zeskanowane ukośnie. Po-

wodem może być nieprecyzyjne ułożenie materiału w skanerze, ale tego typu błąd może 
również powstać podczas druku. Procedura ta musi być wykonana przed OCR-em  
– w przeciwnym wypadku współczynnik rozpoznania tekstu będzie obniżony.

Usuwanie szumów (ang . noise-removal)
Podczas skanowania mogą powstawać różnego rodzaju „szumy”, wywołane 

m.in. przez kurz, brud lub inne zanieczyszczenia znajdujące się na szybie skanera lub 
obiektywie kamery cyfrowej. Wiele zanieczyszczeń może się znajdować na samym 
dokumencie – uwaga ta dotyczy szczególnie dokumentów historycznych . Szumy 
można oczywiście usuwać ręcznie, jest to jednak proces bardzo czaso- i kosztochłon-
ny. W automatyczną eliminację zanieczyszczeń są wyposażone programy graficzne 
(np. Adobe Photoshop). Istnieje również grupa algorytmów odszumiających, które 
wykorzystuje oprogramowanie OCR .

Analiza układu strony (dokumentu) (ang . document layout analysis)
Zapis rastrowy nie przechowuje informacji o strukturze dokumentu, dlatego 

przed wykonaniem OCR-u konieczne jest dokonanie analizy układu dokumentu. Etap 
ten zawiera automatyczną identyfikację i klasyfikację elementów występujących na 
stronie .

Binaryzacja (ang. binarization)
Etap ten polega na zamianie obrazu rastrowego z odcieni szarości na obraz binar-

ny (wartość piksela zapisywana jest na 1 bicie).

Korekta post-OCR

Korekta post-OCR bazuje na słownikach. Część systemów OCR (ABBYY Fine 
-Reader, ExperVision TypeReader & OpenRTK, OmniPage) jest wyposażona w słow-
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niki w różnych językach. Do innych musimy dołączyć słownik zewnętrzny. Jakość 
korekty jest determinowana przez jakość słownika. Systemy OCR porównują każdy 
wyraz z rozpoznawanego tekstu z wystąpieniami w słowniku. Może się zdarzyć, że 
wyraz zostanie błędnie rozpoznany, a jego wystąpienie zostanie znalezione w słowni-
ku. Zjawisko to określane jest mianem „false friend”. Idealny (czysto hipotetycznie) 
słownik to taki, który zawiera wyłącznie wyrazy znajdujące się w sprawdzanym tek-
ście. Jeżeli będzie liczył ich mniej, wówczas część wyrazów nie zostanie rozpoznana. 
Jeśli zaś słownik będzie zbyt obszerny – sprawdzanie wydłuży się. Dodatkowo zbyt 
duża liczba podpowiedzi może spowodować, że zostanie wybrana nieodpowiednia 
propozycja .

Korekta post-OCR może odbywać się w dwóch trybach (Hauser 2007):

1 . Półautomatyczna – tekst jest rozpoznawany i porównywany ze słownikiem, 
a następnie wyrazy nierozpoznane zostają wyróżniane. W kolejnym etapie dla wyra-
zów nierozpoznanych są wyświetlane propozycje. Konieczna jest ingerencja operato-
ra (człowieka), który wybiera odpowiednie wyrażenie.

2 . Automatyczna – w pełni automatyczna korekta nie wymaga obecności czło-
wieka. Zaletą takiego rozwiązania jest szybkość działania – duże zbiory danych mogą 
zostać poprawione w krótkim czasie. Automatyczna korekta post-OCR odbywa się 
w trzech etapach: tokenizacja – system OCR generuje wyrazy, wyszukiwanie słów 
w słowniku, korekta – zostają podstawione odpowiednie terminy ze słownika.

Crowdsourcing

Coraz częściej do pracy w sieci wykorzystuje się społeczności. Jeff Howe użył 
w czerwcu 2006 r. w artykule do magazynu „Wired” neologizmu „crowdsourcing”. 
Oznacza on przypisywanie tradycyjnych obowiązków pracowników najemnych gru-
pie (crowd – z ang. tłum; sourcing – z ang. czerpanie źródeł) ludzi czy społeczności 
(Crowdsourcing, 2011).

Podstawowe korzyści płynące z crowdsourcingu:

problemy mogą być rozwiązane przy względnie niskich kosztach, na ogół bar- –
dzo szybko,

płaci się w zależności od rezultatu, czasem wręcz nagradzanie się pomija, –
organizacja dociera do szerszego grona talentów niż tylko członkowie samej  –

organizacji,
poprzez słuchanie społeczności organizacja zyskuje informacje z pierwszej  –

ręki o potrzebach i pragnieniach klientów,
społeczność może poczuć, że współtworzy markę. –

Crowdsourcing wykorzystują w swoich działaniach coraz częściej firmy komer-
cyjne i instytucje, w tym biblioteki – również do prowadzenia korekty post-OCR.
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Korekta społeczna

Distributed Proofreaders

Do pionierów, którzy w swoich działaniach wykorzystywali społeczności, nale-
żą twórcy projektu Distributed Proofreaders (http://www.pgdp.net/c/) (Distributed 
Proofreaders, 2011). Celem rozpoczętego przez Charlesa Franksa w 2000 r. projektu 
było wsparcie Projektu Gutenberg. Publikacje o statusie „Public Domain” są najpierw 
skanowane, a następnie OCR-owane. Ich jakość jest często niezadowalająca, dlatego 
teksty przed publikacją muszą być korygowane. Dokonują tego wolontariusze, pra-
cując nad książkami w sieci. W przeglądarce internetowej obok zeskanowanej strony 
pojawia się tekst do korekty. Projekt Distributed Proofreaders posiada własne opro-
gramowanie, a także forum i wiki. Każda strona jest sprawdzana wielokrotnie, a na-
stępnie udostępniana w Internecie.

Nad jedną książką pracuje jednocześnie wielu korektorów. W projekcie mogą 
uczestniczyć osoby, które się zarejestrują. W procesie rejestracji należy podać swo-
je imię, nazwisko, wybrać nazwę użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail. Po 
weryfikacji adresu e-mail można przystąpić do partycypacji w projekcie. Distributed 
Proofreaders wyróżnia trzy fazy korekty publikacji:

Pierwsza faza, brązowa, obejmuje korektę publikacji, które trafiły do systemu 
po optycznym rozpoznawaniu znaków. Każdy z tekstów jest trzykrotnie korygowany 
(Proofreading Round 1-3), a następnie trafia do etapu formatowania. Po jego ukoń-
czeniu publikacje przekazywane są do drugiej fazy, srebrnej (ang . Completed Silver 

Ryc. 1. Projekt Distributed Proofreaders: strona publikacji w dwóch wersjach: rastrowej (skanu strony) 
oraz tekstu w postaci znakowej do poprawki
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E-Texts). W trakcie tej fazy wolontariusz przeprowadza ostateczną kontrolę tekstu 
w celu sprawdzenia jego spójności i poprawności. Ostatnia faza to „ukończone zło-
te teksty elektroniczne” (ang. Completed Gold E-Texts). Status ten otrzymują pu-
blikacje, które przeszły wszystkie fazy: korektę, formatowanie oraz przetwarzanie 
końcowe. W takiej postaci są przekazywane do Projektu Gutenberg i mogą zostać 
wyświetlone przez użytkowników w przeglądarce internetowej oraz załadowane do 
komputera .

Każdemu zalogowanemu użytkownikowi, po wyborze etapu, pojawia się na ekra-
nie komputera lista dostępnych publikacji z podstawowymi informacjami bibliogra-
ficznymi (tytuł, imię i nazwisko autora, język publikacji), a także informacje o już 
skorygowanych lub sformatowanych stronach oraz ogólnej liczbie stron w publikacji.

Po kliknięciu na tytule pojawia się strona publikacji w dwóch wersjach: rastro-
wej (skanu strony) oraz tekstu w postaci znakowej do poprawki. Użytkownik może 
zmieniać układ obu elementów składowych, w zależności od tego, jakim monitorem 
dysponuje. Dla coraz popularniejszych monitorów o stosunku boków 16:9 wygod-
niejszy będzie układ poziomy, gdzie zeskanowana strona jest po lewej stronie, a tekst 
do poprawki po prawej .

Korektor może korzystać z dodatkowych narzędzi. Dostępna jest lista rozwijalna, 
z której wybiera się znaki diakrytyczne niedostępne na standardowej klawiaturze ze 
znakami alfabetu łacińskiego. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość korzystania 
ze słowników wspomagających korektę. Są one dostępne nie tylko w języku angiel-
skim, ale również w 21 innych językach. Korektor można również powiększać lub 
pomniejszać rozmiar zeskanowanej strony. Dostępnych jest wiele dokumentów po-

Ryc. 2. Projekt Distributed Proofreaders: lista publikacji przygotowanych do korekty
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mocniczych, które wspomagają proces korygowania z podstawową regułą: „Don’t 
change what the author wrote!” Zawierają one liczne przykłady poprawnie skorygo-
wanych stron . 

Do końca stycznia 2011 r. w systemie zarejestrowało się ponad 101 tys. użytkow-
ników, którzy skorygowali 19541 publikacji. Warto wspomnieć, że obok ebooków 
w języku angielskim korygowane są teksty w kilkudziesięciu innych językach, w tym 
również w języku polskim.

Projekt IMPACT

Instytucje europejskie również zauważyły problem optycznego rozpoznawania 
tekstów. Jedną z inicjatyw finansowanych przez Komisję Europejską jest projekt IM-
PACT, który położył nacisk na zwiększenie efektywności procesu korekty poprzez 
udział wolontariuszy. W jego ramach utworzono platformę bazującą na przeglądar-
kach internetowych o nazwie CONCERT – COllaborative eNgine for Correction of 
ExtRacted Text (Neudecker, Tzadok 2010). System posiada własne narzędzia OCR. 
Po zeskanowaniu dokumentów oraz rozpoznaniu tekstu zostaje on zaprezentowany 
w postaci tzw. carpets session. Platforma CONCERT wyróżnia trzy poziomy korek-
ty. Jako pierwsze na ekranie zostają wyświetlone wszystkie wystąpienia określonego 
znaku. Są to litery, które zostały przez system oznaczone jako „podejrzane”, a więc ta-
kie, które mogły zostać niepoprawnie rozpoznane. W oknie przeglądarki internetowej 
użytkownik może zobaczyć wszystkie wystąpienia określonego znaku i zaznaczyć te, 
które zostały błędnie mu przypisane. Tym samym zaznaczone przez operatora znaki 

Ryc. 3. Platforma CONCERT: operator zaznacza błędnie rozpoznane znaki  
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zostają odrzucone, pozostałe natomiast zostaną zaaprobowane i przyjęte do publikacji 
jako poprawne. Działania operatora są również traktowane jako wskazówki dla ada-
ptacyjnego silnika OCR dla określonego fontu1 .

Może się jednak zdarzyć, że znak jest bardzo nieczytelny i operatorowi trudno 
jest rozstrzygnąć, z jakim znakiem ma do czynienia. Wówczas przenosi się na kolejny 
poziom: ‘word session’, na którym może wyświetlić wystąpienie znaku w określo-
nym kontekście (wyrazie). Po rozpoznaniu wyraz jest dodawany do słownika, który 
ułatwia korektę dokumentu.

Trzeci, najwyższy poziom to pełna strona. Jeżeli cały wyraz jest nieczytelny, 
wówczas operator może wyświetlić pełną, zeskanowaną stronę. Ten poziom jest 
szczególnie przydatny w przypadku błędnie połączonych lub rozdzielonych jedno-
stek leksykalnych .

System ma również wykrywać „żartownisiów”, którzy podczas korekty celowo 
wprowadzają błędy do tekstów, oraz motywować najbardziej zaangażowanych w pro-
jekt wolontariuszy. Zaplanowano również wprowadzanie celowych błędów do syste-
mu, aby zidentyfikować wolontariuszy, którzy sumiennie podchodzą do pracy, oraz 
tych, którzy pozostawiają w tekście wiele błędów.

reCAPTCHA

Na szczególną metodę korekty tekstów post-OCR wpadli twórcy projektu  
reCAPTCHA (Ahn 2008, Science). Postanowili zmodyfikować technologię stosowa-
ną do weryfikacji osób i maszyn – CAPTCHA (Completely Automated Public Turing 
test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA stosowana jest często podczas 
przesyłania danych za pomocą formularzy. Test ten chroni przed masowym przesyła-
niem wiadomości przez automaty. Spotykamy go przy zakładaniu kont w serwisach, 
forach dyskusyjnych, wysyłaniu wiadomości czy wpisywaniu komentarzy. CAPT-
CHA stosowana jest najczęściej w postaci wyświetlanych znaków (cyfr, liter) lub wy-
razów w postaci rastrowej. Jest ona poddana zniekształceniom, co ma chronić serwis 
internetowy przed użyciem oprogramowania OCR. System ten jest używany ponad 
100 milionów razy dziennie .

ReCAPTCHA spełnia identyczną funkcję co wspomniana wyżej CAPTCHA, do-
datkowo jednak pomaga w korekcie OCR-owanego tekstu. Zamiast jednego proszeni 
jesteśmy o przepisanie dwóch wyrazów. Jeden z nich jest wyrazem kontrolnym, słu-
żącym weryfikacji, drugi natomiast – wyrazem pochodzącym z korekty post-OCR.

Twórcy projektu do rozpoznania tekstu na etapie OCR-u wykorzystywali dwa 
niezależne programy OCR. Każdy wyraz, który został rozpoznany różnie przez każdy 
z dwóch programów, albo taki, którego nie ma w słowniku języka angielskiego, został 
oznaczony jako „podejrzany”. Wedle statystyk 96% wyrazów podejrzanych jest roz-
poznawana nieprawidłowo przynajmniej przez jeden z programów OCR. Podejrzany 
wyraz jest zapisywany jako obraz i podsyłany z drugim wyrazem, którego znaczenie 

1  Neudecker, C., Tzadok A., User Collaboration for Improving Access to Historical Texts, Liber 
Quarterly 20(1), September 2010.
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jest znane. Użytkownik jest proszony o wpisanie dwóch wyrazów: kontrolnego oraz 
wyrazu nieznanego. Ten sam wyraz nieznany jest wysyłany do różnych użytkowni-
ków, za każdym razem z innym zniekształceniem. Jeżeli trzy pierwsze osoby rozpo-
znają wyraz tak samo, staje się on wyrazem kontrolnym. W przeciwnym wypadku 
(jeżeli zaistnieją rozbieżności) system przesyła wyraz nieznany kolejnym użytkow-
nikom. Jeżeli sześciu użytkowników zażąda nowej pary wyrazów, wówczas wyraz 
zostaje oznaczony jako „nieczytelny”.

System reCAPTCHA okazał się być bardzo skuteczny. Do celów statystycznych 
wybrano 50 przypadkowych artykułów z czasopisma „New York Times” z różnych lat 
(1860, 1865, 1908, 1935 i 1970). Ogólna liczba słów do rozpoznania wyniosła 24080. 
Po podliczeniu wyników okazało się, że system działa ze skutecznością 99,1% (216 
błędów na 24080 słów). Skuteczność systemu OCR (bez korekty) wyniosła 83,5% 
(3976 błędów). Po roku funkcjonowania systemu użytkownicy rozpoznali 1,2 miliar-
da CAPTCHA, pomagając rozszyfrować ponad 444 milionów podejrzanych wyra-
zów, co daje średnio 17600 książek.

Australian Newspapers Digitisation Program

Rose Holley w artykule „Many Hands Make Light Work: Public Collaborative 
OCR Text Correction in Australian Historic Newspapers” (Holley 2009) opisuje spo-
łeczną korektę tekstu post-OCR wykonywaną w ramach projektu ANDP (Australian 
Newspapers Digitisation Program) . Celem projektu jest digitalizacja australijskich 
czasopism historycznych datowanych na lata 1803–1954. Nie są one obciążone pra-
wami autorskimi, dzięki czemu można udostępnić czytelnikom pełne teksty. Uczest-
nicy projektu od początku borykali się z niską jakością materiałów wyjściowych. 
Pierwsze australijskie gazety były drukowane na maszynach drukarskich, które zosta-
ły wycofane z użycia w Anglii. Problemem był również brak odpowiedniego papie-
ru. Wyniki projektu zostały udostępnione w wersji beta w lipcu 2008 r. Zasób liczył 
wówczas 3,5 miliona artykułów (360 tys. stron czasopism). Docelowo w 2011 r. ma 
być przygotowanych 40 mln artykułów (4,4 mln stron czasopism). Dzięki zastosowa-

Ryc. 4. Projekt reCAPTCHA – użytkownik przepisuje dwa wyrazy: wyraz kontrolny służący weryfikacji 
oraz wyraz pochodzący z korekty post-OCR
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niu korekty społecznej udało się poprawić część tekstów. Początkowo grupa społecz-
nych korektorów liczyła 1300 osób. W ciągu pierwszych 6 miesięcy istnienia systemu 
skorygowali oni 2 miliony wierszy tekstu w 100 000 artykułach. Skorygowane dane 
opublikowano w styczniu 2009 r. Holley zwraca uwagę na istotnej zalety, ale również 
zagrożenia związane ze społeczną korektą tekstów: 

potencjalny wandalizm tekstu (korektorzy będą celowo wprowadzali błędy do  –
tekstu),

duże zużycie bazy/zasobów serwerów z powodu masowego dostępu, –
użytkownicy nie zechcą korygować tekstów i czas przeznaczony na korektę  –

będzie zmarnowany,
użytkownicy nie zrozumieją koncepcji korygowania tekstu post-OCR, –
użytkownicy „wystraszą się” pełnego błędów, niekiedy mało zrozumiałego  –

tekstu .

Zakończenie

Wiele bibliotek boryka się z problemem poprawnego, optycznego rozpoznania 
publikacji. Jedną z najbardziej obiecujących metod jest korekta społeczna. Zapewnia 
bardzo wysoką skuteczność, może być tania czy wręcz darmowa. Czytelnicy są nie 
tylko biernymi użytkownikami zbiorów, ale czynnie angażują się w ich powstawanie. 
Działania te z pewnością przyczyniają się do szybszego powstawania pełnowartościo-
wych bibliotek cyfrowych. Również w Polsce warto rozpropagować tę ideę.
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Abstract (The Value of Literature Cited in Polish Journals in the Field of Linguistics 
(2000–2009). In Poland in the recent years there has been a significant increase in the 
popu-larity of parametric evaluation of journals not only with regard to science but also 
to humani-ties.  Authors of this article examine how the abovementioned fact corresponds 
to the litera-ture cited in humanities journals. Does the journal ranking influence on the 
journal’s level of citation – the answer to this question, according to the authors, should 
indicate whether this conviction Polish among scholars is real or remains a declaration. 
They submit a thesis that if the relation between a cited journal and its ranking is directly 
proportional, then the parametric methods should be the considered as are well grounded 
in the minds of Polish humanities. To reach the goal citations of articles in the best Polish 
linguistic journals, with regard to their value, have been analyzed. The indicator of the 
value was defined as scores given by the Polish Ministry of Science and Higher Education 
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). The research showed that the ranking of 
a journal does not influence on the level of its citation. The analysis result can drive to 
a conclusion that the humanities attachment to the parametric value of the literature cited 
is rather declarative.

Abstrakt. W ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie wzrosła w Polsce popularność pa-
rametrycznej oceny czasopism naukowych. Uwaga ta dotyczy nie tylko nauk przyrodni-
czych oraz ścisłych (podstawowych i stosowanych). Wydaje się, że parametryczne oceny 
publikacji coraz częściej stosowane są także w naukach społecznych i humanistycznych. 
Autorzy artykułu postanowili zbadać, jak świadomość ta przenosi się na cytowaną w pol-
skim czasopiśmiennictwie humanistycznym literaturę. Odpowiedź na pytanie: czy ranga 
czasopisma wpływa na poziom jego cytowalności powinna wskazać – zdaniem autorów 
artykułu – na ile przekonanie to znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, a na ile ma 
charakter deklaracji. Stawiają oni tezę, że wprost proporcjonalna zależność cytowalności 
czasopisma od jego rangi powinna być dowodem na rzeczywisty stopień ugruntowania się 
metod parametrycznych w świadomości polskich humanistów. W tym celu zanalizowano 
cytowania artykułów w najlepszych polskich czasopismach naukowych z zakresu języko-
znawstwa pod kątem wartości czasopisma, w którym zostały opublikowane. Za wskaźnik 
wartości czasopisma przyjęto punktację czasopism naukowych stosowaną przez polskie 
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z przeprowadzonych badań wynika, że ran-
ga periodyku nie wpływa na poziom jego cytowalności. Taki wynik analizy pozwala wy-
ciągnąć ważny – jak się wydaje autorom artykułu – wniosek o wyłącznie deklaratywnym, 
a nie rzeczywistym, przywiązywaniu przez humanistów wagi do parametrycznej wartości 
cytowanej literatury .

Wstęp

Świat nauki od dawna zajmuje się doskonaleniem metod oceny publikacji nauko-
wych. Łatwo można zauważyć, że popularność zyskują parametryczne metody oce-
ny, dzięki którym czasopismom naukowym można nadawać czytelne i jednoznaczne 
wagi odzwierciedlające ich wartość. Pozwala to na precyzyjną ocenę piśmiennictwa 
naukowego pod kątem jasno zdefiniowanych, uniwersalnych (opartych na cytowa-
niach) kryteriów. Metody parametryczne mogą służyć także do porównywania warto-
ści naukowej różnych prac i tworzenia w taki sposób wielu grup dokumentów o zróż-
nicowanym poziomie merytorycznym. Parametryzowanie piśmiennictwa naukowego 
służy różnym celom – znajduje ono zastosowanie w ocenie badaczy, finansowaniu 
badań, tworzeniu polityki wydawniczej etc.

Dominujący wkład w rozwój metod oceny piśmiennictwa naukowego mają oczy-
wiście kraje o największej skali rozwoju nauki. Siłą rzeczy metody te właśnie w tych 
krajach są najszerzej wykorzystywane. Coraz popularniejsze staje się parametryzo-
wanie publikacji naukowych także w tych krajach, w których nauka rozwija się mniej 
dynamicznie. W tej chwili znaczna grupa instytucji naukowych w Polsce, reprezen-
tująca przede wszystkim nauki przyrodnicze i ścisłe (zarówno podstawowe, jak i sto-
sowane), warunkuje awanse oraz przyznawanie dotacji osiąganiem określonego po-
ziomu rozwoju pracowników, który mierzy się osiąganiem określonego poziomu ich 
publikacji wyrażanego w skali punktowej. Wydaje się wobec tego, że parametryczna 
ocena wartość pracy naukowej staje się coraz bardziej akceptowana, tym samym pra-
ce wysoko oceniane traktuje się jako paradygmat danej dyscypliny i są one najczę-
ściej cytowane także w polskim czasopiśmiennictwie humanistycznym.

Cel badań

W artykule tym proponujemy weryfikację powyższej tezy przez analizę warto-
ści parametrycznej literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym 
z zakresu językoznawstwa. Zasadniczym celem badań, których wyniki przedstawio-
ne zostaną poniżej, było sprawdzenie, jak istotna dla polskich badaczy jest wartość 
piśmiennictwa cytowanego przez nich we własnych publikacjach. Naszym zdaniem 
powinno to pozwolić odpowiedzieć na zasadnicze w kontekście popularyzowania 
parametrycznych metod oceny piśmiennictwa naukowego pytanie: na ile akceptacja 
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tych metod przez środowiska polskich humanistów jest rzeczywista, na ile zaś tyl-
ko deklaratywna. Wyniki analizy umożliwią jednocześnie weryfikację podstawowej 
w parametrycznej ocenie czasopism tezy, że wartość czasopisma zależeć powinna 
przede wszystkim od jego cytowalności. Wprawdzie badaniom poddano wyłącznie 
cytowania zamieszczane w polskim czasopiśmiennictwie naukowym, nie wydaje się 
jednak prawdopodobne, aby polskie humanistyczne czasopiśmiennictwo naukowe 
cytowane było w istotnym statystycznie stopniu za granicą.

Materiał badawczy

Analizą objęto najwyżej oceniane polskie czasopisma językoznawcze. W latach 
2000–2009 sposób oceny czasopism ulegał zmianom, dlatego w badaniach posłużono 
się dwoma różnymi narzędziami. Pierwsze z nich stanowi Wykaz wybranych czaso-
pism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. Część A. 
Czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports. Część B. Pozostałe czasopisma 
zagraniczne i polskie [1]. W Części A Wykazu znajduje się 8231 czasopism, natomiast 
Część B zawiera 1403 czasopisma. Dokument ten opublikowany został przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2009 r. W chwili przeprowadzenia ba-
dań (październik–grudzień 2009) stanowił on podstawę oceny jednostek naukowych 
w Polsce za rok 2008 .

Drugi wykorzystany w badaniach wykaz czasopism opublikowany został w mar-
cu 2003 r. przez Zespół Nauk Humanistycznych KBN. W tamtym okresie była to 
część A tzw. Listy czasopism wyróżnionych .

W opinii specjalistów dokumenty te nie były tworzone transparentnie [3] i z pew-
nością są dyskusyjne. Nie zdecydowano się jednak na wykorzystanie w badaniach 
jakichkolwiek zagranicznych baz danych z uwagi na ich niereprezentatywność w od-
niesieniu do polskiego czasopiśmiennictwa z dziedziny humanistyki.

W europejskiej bazie SCOPUS indeksowanych jest zdecydowanie więcej pol-
skich czasopism humanistycznych niż w SSCI, jak się jednak okazuje – nie ma tam 
wszystkich najwyżej ocenianych przez MNiSW tytułów.

Ze wspomnianego Wykazu wybranych czasopism… wyekscerpowane zostały 
dwie listy czasopism:

Pierwsza obejmuje czasopisma analizowane pod kątem występujących w nich • 
cytowań i – zdaniem autorów – reprezentuje czasopisma o najwyższej randze w po-
szczególnych dyscyplinach humanistycznych. Zawiera tytuły z Części B Wykazu cza-
sopism opublikowanego w maju 2009 r., które uzyskały maksymalną punktację, czyli 
po 6 punktów, skonfrontowane z tzw. Listą A czasopism opublikowaną przez Komitet 
Badań Naukowych w marcu 2003 r. Z tych dwóch rejestrów wyekscerpowano listę 
czasopism, odrzucając tytuły czasopism wyróżnionych w 2003 r., które w Wykazie 
z 2009 r. nie uzyskały maksymalnej oceny 6 punktów.
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Druga obejmuje obie części (zarówno • A, jak i B) Wykazu czasopism… opu-
blikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogółem liczy ona 
9634 tytuły, którym nadana została wartość od 1 do 30 punktów.

Technika badań

Pierwszym krokiem w postępowaniu badawczym było zarejestrowanie wszyst-
kich cytowanych artykułów w czasopismach z pierwszej ze wspomnianych list. Cy-
towań innych dokumentów, takich jak np. książki, materiały konferencyjne, strony 
WWW nie będące stronami czasopism naukowych, nie brano pod uwagę. Następ-
nie każdemu cytowaniu nadano wagę wynikającą z wartości czasopisma (wyrażaną 
w punktach nadanych mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Otrzy-
mane wyniki przedstawione zostały w postaci:

cytowań czasopism figurujących w  – Części A listy;
cytowań czasopism figurujących w  – Części B listy;
cytowań czasopism nie parametryzowanych; –
uśrednionej wartości cytowanego czasopisma w danej dziedzinie (wyrażonej  –

w punktach stosowanych w Wykazie czasopism… opublikowanym w 2009 r.).

Wyniki

Wyniki badań przedstawione zostały w tabelach 1–2 oraz na wykresach 1–4.

Tabela 1. Wartość zacytowanych czasopism

Biuletyn PTJ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 13,00 14,00 16,00 15,00 20,00 12,00 16,00 22,00 19,00 16,00
Liczba cytowań z IF 2,00 7,00 1,00 5,00 7,00 0,00 1,00 1,00 8,00 0,00
Liczba cytowań z części B 14,00 16,00 23,00 17,00 27,00 29,00 22,00 55,00 28,00 31,00
Wartość cytowań 9,31 18,71 9,50 13,00 13,95 13,50 9,63 15,45 15,95 11,00
Wartość cytowań IF 3,00 12,00 1,25 6,60 5,95 0,00 1,50 0,91 7,74 0,00
Wartość cytowań z części B 6,31 6,71 8,25 6,40 8,00 13,50 8,13 14,55 8,21 11,00
Liczba samocytowań 0,00 2,00 2,00 4,00 13,00 4,00 6,00 10,00 5,00 6,00
Wartość samocytowań 0,00 0,86 0,75 1,60 3,90 2,00 2,25 2,73 1,58 2,25
Liczba tytułów IF 2,00 1,00 1,00 4,00 3,00 0,00 1,00 1,00 6,00 0,00
Liczba tytułów B 7,00 11,00 11,00 10,00 5,00 7,00 7,00 12,00 14,00 10,00
Język Polski 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 27,00 35,00 32,00 24,00 25,00 32,00 32,00 33,00 37,00 35,00
Liczba cytowań z IF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liczba cytowań z części B 28,00 47,00 54,00 37,00 38,00 49,00 70,00 39,00 62,00 64,00
Wartość cytowań 5,85 7,94 9,88 8,42 8,96 8,31 13,00 6,91 9,78 10,86
Wartość cytowań IF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość cytowań z części B 5,85 7,94 9,88 8,42 8,96 8,31 13,00 6,91 9,78 10,86
Liczba samocytowań 4,00 31,00 29,00 16,00 16,00 20,00 43,00 13,00 17,00 27,00
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Wartość samocytowań 0,89 5,31 5,44 4,00 3,84 3,75 8,06 2,36 2,76 4,63
Liczba tytułów IF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liczba tytułów B 13,00 7,00 9,00 12,00 11,00 9,00 12,00 11,00 14,00 10,00
Linguistica Silesiana 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 14,00 15,00 16,00 14,00 12,00 13,00 14,00 19,00 17,00 19,00
Liczba cytowań z IF 6,00 6,00 15,00 39,00 20,00 10,00 28,00 28,00 30,00 38,00
Liczba cytowań z części B 2,00 3,00 0,00 1,00 6,00 5,00 7,00 4,00 9,00 6,00
Wartość cytowań 9,21 10,13 18,94 61,57 40,75 19,69 51,64 31,89 40,06 41,95
Wartość cytowań IF 8,36 9,07 18,94 61,14 37,75 17,85 48,93 30,74 37,00 40,05
Wartość cytowań z części B 0,86 1,07 0,00 0,43 3,00 1,85 2,71 1,16 3,06 1,89
Liczba samocytowań  2,00   3,00  5,00 1,00 2,00 2,00
Wartość samocytowań 0,00 0,80 0,00 0,00 1,50 0,00 2,14 0,32 0,71 0,63
Liczba tytułów IF 4,00 3,00 5,00 15,00 14,00 4,00 16,00 19,00 12,00 12,00
Liczba tytułów B 2,00 2,00 0,00 1,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00
Poradnik Językowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 43,00 45,00 50,00 47,00 56,00 55,00 80,00 61,00 62,00 61,00
Liczba cytowań z IF 5,00 1,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,00 0,00 3,00
Liczba cytowań z części B 72,00 78,00 73,00 67,00 78,00 99,00 72,00 117,00 133,00 71,00
Wartość cytowań 12,07 10,62 8,64 9,51 8,96 10,95 5,35 13,93 12,52 7,77
Wartość cytowań IF 2,26 0,53 0,00 1,17 0,86 0,44 0,00 2,56 0,00 0,95
Wartość cytowań z części B 9,81 10,09 8,64 8,34 8,11 10,51 5,35 11,38 12,52 6,82
Liczba samocytowań 25,00 43,00 25,00 33,00 33,00 41,00 29,00 40,00 55,00 23,00
Wartość samocytowań 3,49 5,73 3,00 4,21 3,54 4,47 2,18 3,93 5,32 2,26
Liczba tytułów IF 4,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 4,00 0,00 2,00
Liczba tytułów B 13,00 11,00 12,00 12,00 11,00 13,00 9,00 12,00 16,00 19,00
Rocznik Orientalistyczny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów  10,00 6,00 12,00 22,00 6,00 4,00 17,00 10,00 38,00
Liczba cytowań z IF  1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00
Liczba cytowań z części B  2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 6,00 5,00 3,00 9,00
Wartość cytowań  2,20 1,00 1,67 0,45 0,00 23,00 2,59 1,40 1,58
Wartość cytowań IF  1,00 0,00 0,83 0,45 0,00 14,50 1,41 0,00 0,63
Wartość cytowań z części B  1,20 1,00 0,83 0,00 0,00 8,50 1,18 1,40 0,95
Liczba samocytowań   1,00 1,00   3,00  1,00 2,00
Wartość samocytowań  0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 4,50 0,00 0,60 0,32
Liczba tytułów IF  1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00
Liczba tytułów B  2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 4,00 1,00 2,00 6,00
Polonica 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 18,00 19,00  28,00  24,00 22,00 15,00 16,00  
Liczba cytowań z IF 15,00 11,00  10,00  26,00 3,00 1,00 5,00  
Liczba cytowań z części B 51,00 57,00  96,00  61,00 77,00 41,00 49,00  
Wartość cytowań 33,22 29,74  25,61  39,54 22,09 16,53 24,31  
Wartość cytowań IF 17,33 11,95  5,82  25,63 2,64 1,60 6,44  
Wartość cytowań z części B 15,89 17,79  19,79  13,92 19,45 14,93 17,88  
Liczba samocytowań 10,00 12,00  13,00  14,00 12,00 8,00 8,00  
Wartość samocytowań 3,33 3,79  2,79  3,50 3,27 3,20 3,00  
Liczba tytułów IF 6,00 4,00  6,00  8,00 2,00 1,00 3,00  
Liczba tytułów B 16,00 10,00  18,00  17,00 19,00 10,00 11,00  
Prace Filologiczne 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 83,00 64,00 26,00 26,00 30,00 12,00 37,00 40,00 29,00 22,00
Liczba cytowań z IF 3,00 6,00 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16,00 1,00
Liczba cytowań z części B 120,00 109,00 69,00 92,00 84,00 30,00 88,00 87,00 79,00 43,00
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Wartość cytowań 8,43 11,44 18,50 23,38 15,93 13,00 13,51 12,75 25,90 11,55
Wartość cytowań IF 0,72 1,75 3,35 2,85 0,00 0,00 0,00 0,25 10,66 0,45
Wartość cytowań z części B 7,71 9,69 15,15 20,54 15,93 13,00 13,51 12,50 15,24 11,09
Liczba samocytowań 21,00 20,00 22,00 25,00 30,00 2,00 15,00 17,00 6,00 14,00
Wartość samocytowań 1,52 1,88 5,08 5,77 6,00 1,00 2,43 2,55 1,24 3,82
Liczba tytułów IF 1,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 1,00
Liczba tytułów B 26,00 22,00 19,00 16,00 13,00 15,00 17,00 23,00 19,00 10,00
Slavia Occidentalis 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 19,00 20,00 16,00 8,00 15,00 10,00 13,00 26,00 9,00 20,00
Liczba cytowań z IF 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00
Liczba cytowań z części B 50,00 31,00 20,00 12,00 15,00 3,00 17,00 20,00 23,00 12,00
Wartość cytowań 15,26 8,20 7,88 8,25 5,20 4,20 8,62 5,23 13,56 3,40
Wartość cytowań IF 1,26 0,00 1,25 0,00 0,00 2,40 2,31 0,92 0,00 0,00
Wartość cytowań z części B 14,00 8,20 6,63 8,25 5,20 1,80 6,31 4,31 13,56 3,40
Liczba samocytowań 5,00 2,00 3,00 2,00 3,00   2,00 2,00 1,00
Wartość samocytowań 1,58 0,60 1,13 1,50 1,20 0,00 0,00 0,46 1,33 0,30
Liczba tytułów IF 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00
Liczba tytułów B 21,00 11,00 12,00 7,00 9,00 2,00 10,00 11,00 12,00 10,00
Stylistyka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Liczba artykułów 28,00 34,00 36,00 22,00 23,00 40,00 25,00 40,00 21,00 20,00
Liczba cytowań z IF 5,00 44,00 5,00 1,00 16,00 2,00 14,00 2,00 3,00 0,00
Liczba cytowań z części B 9,00 20,00 28,00 26,00 29,00 31,00 33,00 35,00 23,00 25,00
Wartość cytowań 5,04 27,50 7,47 7,32 20,39 5,43 16,24 5,75 9,10 6,60
Wartość cytowań IF 3,18 24,15 2,86 0,68 13,61 0,98 8,80 0,75 2,81 0,00
Wartość cytowań z części B 1,86 3,35 4,61 6,64 6,78 4,45 7,44 5,00 6,29 6,60
Liczba samocytowań 5,00 2,00 12,00 7,00 3,00 24,00 11,00 14,00 6,00 5,00
Wartość samocytowań 1,07 0,35 2,00 1,91 0,78 3,60 2,64 2,10 1,71 1,50
Liczba tytułów IF 5,00 24,00 5,00 1,00 12,00 2,00 6,00 2,00 3,00 0,00
Liczba tytułów B 5,00 10,00 8,00 11,00 11,00 5,00 13,00 15,00 10,00 12,00

Uwaga: z analizy wyłączone zostały roczniki mające charakter wydań specjalnych (najczęściej były to 
tzw . festschrifty) .

Tabela 2. Najczęściej cytowane czasopisma polskie w obrębie badanej grupy (bez samocytowań)

 Tytuł Liczba cytowań

Język Polski 512

Poradnik Językowy 353

Biuletyn PTJ 181

Prace Filologiczne 168

Polonica 153

Slavia Occidentalis 38

Linguistica Silesiana 7

Stylistyka 5

Rocznik Orientalistyczny 0

Cytowań łącznie 1417
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 średnia wartość cytowań z Impact Factor za lata 2000–2009

Ryc. 2. Średnia wartość zacytowań czasopism z części A Wykazu czasopism… (posiadających IF)

 średnia wartość cytowań za lata 2000–2009

Ryc. 1. Średnia wartość wszystkich zacytowań
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 średnia wartość cytowań z części B za lata 2000–2009

Ryc. 3. Średnia wartość zacytowań czasopism z części B Wykazu czasopism… (nieposiadających IF)

 średnia wartość samocytowań za lata 2000–2009

Ryc. 4. Średnia wartość samocytowań
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Wnioski

1. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają hipotezę o wyłącznie dekla-
ratywnym (a nie rzeczywistym) przywiązywaniu przez humanistyczne środowiska 
naukowe wagi do wartości cytowanej literatury. Przekonuje o tym przede wszystkim 
niewielki udział cytowań czasopism mających IF.

2. Obserwujemy wysoki odsetek cytowań czasopism figurujących na Liście B . 
Wyniki wskazują wyraźnie na taką sytuację w Biuletynie PTJ, Języku Polskim, Po-
radniku Językowym czy Pracach Filologicznych . Generalnie tylko Linguistica Sile-
siana z wysokimi wartościami cytowań IF, niższymi z listy B i niewielką wartością 
samocytowań przeczy tej tezie.

3. Powyższa sytuacja jednoznacznie wskazuje na to, że autorzy artykułów publi-
kowanych w analizowanych przez nas czasopismach nie przywiązują większej wagi 
do bibliometrycznych metod oceny piśmiennictwa.

4. Uwaga ta nie dotyczy jedynie autorów. Najwyraźniej w procesie przyjmowania 
prac i ich recenzowania także redakcje czasopism nie przywiązują wagi do wartości 
cytowanej w publikowanych przez nie pracach literatury.

5. Wykonane badania wskazują również na to, że do druku przyjmowane są pu-
blikacje z licznymi samocytowaniami. Ma to z pewnością negatywny wpływ na wi-
zerunek czasopisma oraz sztucznie podwyższa wartość własnych cytowań. Podejście 
to jest sprzeczne z obowiązującymi w nauce światowej trendami.

6. Uniwersalność problematyki podejmowanej na łamach czasopisma jest wprost 
proporcjonalna do liczby cytowanych czasopism posiadających IF i odwrotnie propor-
cjonalna do czasopism nieposiadających IF. Z pewnością ma to związek z pojęciem 
tzw. lokalności dyscypliny. Ma ona zresztą wyraźną korelację z samocytowalnością, 
ponieważ periodyki poświęcone językoznawstwu polonistycznemu osiągają pod tym 
względem najwyższy poziom.
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