
JĘZYK SŁÓW KLUCZOWYCH 
JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO -  
PRÓBA CHARAKTERYSTYKI

I. Języki stów kluczowych mają niezbyt długą historię. Ich początki sięgają 
początku lat 50. XX wieku. Wtedy bowiem w związku z pojawieniem się kompu
terów zaistniały nowe możliwości techniczne dla systemów informacyjno-wy- 
szukiwawczych. Pojawiły się nowe typy języków informacyjno-wyszukiwaw- 
czych. Języki słów kluczowych stanowią pierwszą fazę rozwoju języków opar
tych na indeksowaniu współrzędnym1. Ich genezy, podobnie jak indeksów 
słów kluczowych, można doszukiwać się w średniowieczu w idei konkordan- 
cji, czyli zestawiania słów albo zwrotów wyrazowych tekstów literackich, a tak
że -  podobnie jak w języku haseł przedmiotowych2 -  w indeksach wyrazów 
głównych tytułu, chętnie stosowanych w bibliotekarstwie3. Przeniesienie kon
cepcji wyizolowania z kontekstu słów kluczowych do informacji naukowej wią
że się z pracami H.P. Luhna, dotyczącymi indeksu typu KWIC (Index Key 
Words in the Context). Od połowy XX wieku równolegle do języków deskryp- 
torowych języki te rozwijają się z mniejszą lub większą dynamiką. Odmianę ję
zyka słów kluczowych stanowi język swobodnych słów kluczowych, który obe
cnie chętnie jest stosowany w wielu systemach informacyjno-wyszukiwaw- 
czych. Ten rodzaj języka słów kluczowych opiera się na słowniku niejawnym, 
a zasadniczą rolę w wyborze słownictwa pełni odpowiednia instrukcja, której 
przykład może stanowić Instrukcja indeksowania prac badawczych za pomocą 
swobodnych stów kluczowych w Centralnym Specjalistycznym Systemie Infor
macji o Pracach Naukowo-Badawczych, Rozwojowych i Ekspertyzach Nauko
wych SYNABA. Niezależnie od tej odmiany języka pojawiają się języki słów klu
czowych oparte na słowniku jawnym (słownictwo w pewnym stopniu kontrolo
wane) lub słowniku mogącym pełnić funkcję słownika wzorcowych słów klu
czowych. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku tworzeniem słowników dla takich 
języków zajmowała się Pracownia Informacji Naukowej OIN PAN w Krakowie. 
Rezultatem prac tego Zespołu było opublikowanie 13 słowników słów kluczo
wych dla różnych dziedzin nauk społecznych, medycznych i przyrodniczych4. 
Podobne słowniki powstały w Oddziale OIN PAN w Poznaniu Słownik stów klu
czowych z metodologii nauk społecznych (1990), na Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie Słownik słów kluczowych w logopedii (1993), czy w Bibliotece 
Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Słownik języka informacyjno- 
wyszukiwawczego biblioteki społeczno-ekonomicznej (1997). Ostatnio na ryn
ku księgarskim pojawił się Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawi

1 E. Ścibor: Klasyfikacja piśmiennictwa. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1996, s. 66,
2 Uważa się, że języki słów kluczowych podobnie jak języki deskryptorowe byty modelowa

ne na językach haseł przedmiotowych. Por. J. Ćwiekowa: Opracowanie tematyczne piśmiennic
twa. Warszawa: PWN 1988, s. 32.

3 Tamże, s. 52-53.
4 Omówienie prac tego Zespołu zawiera artykuł: A. Fitowa: Z doświadczeń krakowskiej Pra

cowni OIN PAN nad tworzeniem słowników stów kluczowych nauk społecznych. „Zagadnienia In
formacji Naukowej” 1989 nr 1(54) s. 167-179.
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stycznego (1999J5, opublikowany przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie 
i Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN. Publikację 
tę opiniowali do druku prof, dr hab. Bożenna Bojar i prof, dr hab. Janusz Siat
kowski. Stanie się ona przedmiotem naszego szczegółowego omówienia.

II. Przygotowany przez Zofię Rudnik-Karwatową i Hannę Karpińską z Instytu
tu Slawistyki PAN w Warszawie słownik ma być „przydatnym narzędziem pra
cy slawistów i językoznawców” (Wstęp, s. 10). Został on określony jako „dzie
dzinowy słownik specjalistyczny” (Wstęp, s. 5). Obszerną charakterystykę 
słownika i zbudowanego języka słów kluczowych zawiera wzorowo opracowa
ny Wstęp. Spróbujmy przeprowadzić jego analizę w celu określenia charakte
rystycznych cech tego wydawnictwa. Za cechy dystynktywne tego opracowa
nia przyjmujemy:

• rodzaj wydawnictwa. Jest to dziedzinowy słownik specjalistyczny będą
cy słownikiem języka słów kluczowych dla językoznawstwa slawistycznego. 
Może on być również traktowany jako kontrolowana lista słów kluczowych;

• zakres słownika. Językoznawstwo slawistyczne;
• zawartość słownika. „Słownik nie podaje wszystkich stow kluczowych 

odnoszących się do językoznawstwa slawistycznego, lecz jedynie te, które 
odzwierciedlają tematy reprezentatywnej liczby obecnie tworzonych dokumen
tów” (Wstęp, s. 7). Słownik zawiera około 2500 słów kluczowych (artykułów 
słownikowych);

• przeznaczenie słownika. Słownik ma stanowić lingwistyczne narzędzie 
indeksowania dokumentów [i zapytań użytkowników -  dop. BW] w systemie 
informacyjno-wyszukiwawczym z zakresu językoznawstwa slawistycznego;

• języczność słownika. Jest to słownik jednojęzyczny, ale ze swej natury 
przekładowy, tj. dwujęzyczny, co oznacza że występujące w nim słowa kluczo
we są w planie wyrażania równokształtne z odpowiednikami słownymi (termi
nami) języka naturalnego, w tym wypadku języka polskiego, a szczególnie 
podjęzyka specjalistycznego, którego zasób leksykalny stanowi terminologia 
danej dziedziny;

• metoda opracowania (wyboru słownictwa). W celu zgromadzenia słow
nictwa zastosowano metodę korpusową6, która polega na ekscerpcji słownic
twa z reprezentatywnego dla bieżącego piśmiennictwa danej dziedziny korpu
su tekstów w języku naturalnym i/lub ich opisów dokumentacyjnych, a następ
nie uzupełnianiu zasobu leksykalnego i jego organizacji w oparciu o istniejące 
w danej dziedzinie źródła leksykograficzne, encyklopedie, tezaurusy, słowniki 
terminologiczne, gramatyki akademickie. Przyjęte metody gromadzenia i opra
cowania słownictwa, tworzące metodę indukcyjno-dedukcyjną (zwaną również 
metodą mieszaną) budowy nowego języka, zapewniają aktualność słownictwa 
z uwzględnieniem innowacji terminologicznych oraz odzwierciedlenie całego 
zasobu terminologicznego, co stanowi gwarancję kompletności słownictwa. 
Przy wyborze terminów kierowano się następującymi kryteriami: frekwencja, 
poprawność terminologiczna, aktualność, rodzimość, zwięzłość, wyrazistość 
strukturalna;

5 Z. Rudnik-Karwatowa, H. Karpińska: Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycz
nego. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 1999, 109 s.

6 Nazwa pochodzi z pracy W. Babika: Generowanie języków informacyjno-wyszukiwawczych 
ze słowników terminologicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996, s. 41.
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• kompletność słownictwa. W słowniku uwzględniono również terminolo
gię z dziedzin pokrewnych. Słownik ma charakter otwarty, co oznacza możli
wość rozbudowy zasobu o kolejne słowa kluczowe. Zbiory słów kluczowych 
zawartych w strukturze artykułów słownikowych stanowią klasy otwarte w tym 
sensie, że nie zawierają wszystkich możliwych elementów tych klas;

• szczegółowość elementarnych jednostek leksykalnych. Starano się za
pewnić wysoki stopień szczegółowości słów kluczowych, co ma pozwolić na 
precyzyjne odwzorowywanie treści dokumentów w ich charakterystykach wy
szukiwawczych i co wpływa na szczegółowość indeksowania i wyszukiwania 
informacji. Jak zapewniają nas Autorki słownika, „dokładne zasady indekso
wania zostaną opracowane po zapoznaniu się indeksatorów i twórców bazy 
danych SYBISLAW z proponowanym słownikiem” (Wstęp, s. 8);

• metoda kontroli słownictwa. Słowa kluczowe są jednoznaczne. Wprowa
dzono odsyłacze, za pomocą których zostały wskazane słowa kluczowe jako 
elementarne jednostki leksykalne języka słów kluczowych, reprezentujące 
w tym języku terminy powiązane w języku naturalnym relacją synonimii lub bli- 
skoznaczności. Zastosowany w słowniku wskaźnik relacji zob. odsyła od ter
minu języka naturalnego do słowa kluczowego równokształtnego z terminem 
języka naturalnego W słowniku uwzględniono zjawisko polisemii wynikające 
z faktu, że w piśmiennictwie językoznawczym te same terminy bywają wyko
rzystywane do opisu różnych zjawisk. Preferowanie więc dotyczy tu języka na
turalnego, a nie języka słów kluczowych;

• prezentacja słownictwa. Słownik słów kluczowych stanowi alfabetyczna 
lista (wykaz) słów kluczowych, podanych czcionką prostą i słów nie-kluczo- 
wych, podanych kursywą, na przykład: alofon kombinatoryczny zob. alofon po
zycyjny. Słowa nie-kluczowe to terminy nie posiadające statusu słów kluczo
wych. Polisemiczne słowa kluczowe zostały opatrzone cyframi arabskimi oraz 
uzupełnione (w nawiasie) dopowiedzeniem precyzującym zakres znaczenio
wy, na przykład: anafora 1 (w składni)

anafora 2 (figura retoryczna)
Cyfra i dopowiedzenie stanowią część słowa kluczowego i wraz z nim bę

dą znajdować się w charakterystykach wyszukiwawczych. Słowa kluczowe wy
stępują w formie mianownika liczby pojedynczej W liczbie mnogiej są podane 
tylko pluralia tantum. W złożonych (wielowyrazowych) słowach słów kluczo
wych zachowano obowiązujący w języku polskim szyk wyrazów składowych;

• struktura pola semantycznego języka. Struktura pola semantycznego ję
zyka, którego słownik został opublikowany, jest płaska, co oznacza że w słow
niku nie zostały uwzględnione żadne relacje słownikowe, a więc relacje para- 
dygmatyczne pomiędzy słowami kluczowymi, w tym relacje hierarchiczne. Je
dyną relacją zachodzącą między jednostkami leksykalnymi jest relacja współ- 
występowania, która jest relacją syntagmatyczną, a ze względu na miejsce wy
stępowania -  relacją tekstową;

• źródła leksyki. Słownik zawiera wykaz wykorzystanej literatury;
• typ gramatyki. W języku będzie stosowana gramatyka niepozycyjna, 

oparta na regułach indeksowania współrzędnego. Każde słowo kluczowe mo
że pełnić w charakterystyce wyszukiwawczej dokumentu funkcję samodzielne-^ 
go klucza wyszukiwawczego (systemy postkoordynowane);

• autorstwo słownika/języka. Jest to wspólne dzieło dwóch Autorek: Zofii 
Rudnik-Karwatowej (terminy z zakresu fonetyki i fonologii, morfologii, słowo- 
twórstwa, składni, semantyki, pragmalingwistyki, leksyki, frazeologii i onoma-
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styki) i Hanny Karpińskiej (terminy z zakresu stylistyki, kultury języka, popraw
ności językowej, socjolingwistyki oraz zagadnień ogólnych). We wstępnym 
etapie ekscerpcji słownictwa z zakresu fonetyki i morfologii uczestniczyła Mał
gorzata Kornacka.

Przyjęty tu schemat prezentacji cech języka i jego słownika może być wy
korzystany również do opisu innych języków informacyjno-wyszukiwawczych.

III. Niewątpliwą zaletą Słownika słów kluczowych językoznawstwa slawi
stycznego jest zawarty w jego Wstępie, a nie spotykany w dotychczas opubli
kowanych słownikach słów kluczowych, opis wszystkich elementów nowego 
języka słów kluczowych dla językoznawstwa slawistycznego, to jest słownika 
(słownictwa), gramatyki oraz reguł interpretacji. Wrażenie pewnego niedosytu 
może budzić fakt, że nowy język słów kluczowych będzie służył do opisu tre
ści literatury z zakresu językoznawstwa slawistycznego. Brak wzmianki, że ję
zyk ten może również służyć do opisu formy (cech formalnych) dokumentów. 
Potwierdza to także brak w zasobie leksykalnym słów kluczowych do odwzo
rowywania formy opisywanych dokumentów. Osiągnięciem współczesnej teo
rii języków informacyjno-wyszukiwawczych jest m.in. zwrócenie uwagi na to, 
że języki te stanowić mogą również narzędzie odwzorowywania cech formal
nych dokumentów, a czasami tylko elementów formalnych, czego przykładem 
mogą być języki opisu bibliograficznego. Nie wiadomo też, czy proponowany 
słownik będzie służyć do opisu pytań użytkowników, czy tylko dokumentów, 
a może jednych i drugich. Obecnie istnieje bowiem możliwość tworzenia od
powiednich dialektów danego języka informacyjnego zależnie od tego, kto bę
dzie użytkownikiem słownika: bibliotekarz indeksujący dokumenty czy użyt
kownik systemu, wyrażający w tym języku swoją potrzebę informacyjną. 
Wspomniane odmiany języka mogą różnić się od siebie zarówno pod wzglę
dem słownictwa, jak i gramatyki7. Poczynione tu uwagi w niczym nie umniej
szają wartości i pionierskiego charakteru opublikowanego dzieła, zresztą pew
ne korekty do zaprezentowanego języka z pewnością wniesie praktyka jego 
stosowania.

Wiesław Babik

7 E Chmielewska-Gorczyca: Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyjne użytkowników 
„Zagadnienia Informacji Naukowej” 1991 nr 1(58) s. 14.
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