
Biogramy zostaną opublikowane w języku polskim oraz w językach, z których przekła-
dał dany tłumacz, co pozwoli na umiędzynarodowienie wyników badań oraz stworze-
nie zalążków cyfrowych słowników biobibliograficznych w wybranych parach języka 
polskiego i obcego.

Interaktywny Słownik tłumaczy będzie zawierał hasła i związane z nimi treści kontek-
stowe. Wszystkie istotne elementy haseł zostaną oznaczone przy pomocy wybranej 
specjalnie na potrzeby projektu wersji standardu TEI (Text Encoding Initiative), co 
umożliwi złożone indeksowanie i fasetowe przeszukiwanie haseł, by słownik stał się 
nie tylko bazą wiedzy, ale i narzędziem badawczym. Dzięki wykorzystaniu znaczników 
TEI powstanie też możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji doty-
czących tego samego tekstu, przez co w słowniku, którego zasadnicza konstrukcja 
opiera się na biogramach i bibliografiach, z łatwością będzie można przejść do pełnej 
historii tłumaczeń poszczególnych dzieł.

Oprogramowanie zaprojektowane specjalnie na potrzeby słownika umożliwi publika-
cję haseł wedle zaplanowanej struktury, otoczonych „konstelacjami” treści konteksto-
wych, a także wprowadzanie odpowiadających sobie różnych wersji językowych 
biogramów. Podczas jego projektowania i tworzenia zespół opierać się będzie na 
doświadczeniach i rozwiązaniach z wcześniej zbudowanych platform – NPLP.PL do 
publikacji naukowych kolekcji cyfrowych oraz TEI.NPLP.PL do publikacji naukowych 
edycji cyfrowych. 

Powstanie nowe, „hybrydowe” rozwiązanie, stanowiące pierwsze tego typu oprogra-
mowanie stworzone specjalnie dla realizacji wielojęzycznego kompendium słowniko-
wego. Ze względu na niezbędne w humanistyce komentarze, także o charakterze 
interpretacyjnym oraz możliwość włączania do haseł fragmentów tekstów, słownik 
tłumaczy musi mieć charakter hybrydowy, łączący cechy cyfrowego słownika z funk-
cjami charakterystycznymi dla kolekcji cyfrowych i naukowych edycji cyfrowych.

TŁUMACZE ARCYDZIEŁ LITERATURY W ODRODZONEJ RZECZPOSPOLITEJ. 

CYFROWY SŁOWNIK BIOBIBLIOGRAFICZNY
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Słownik dostarczy informacji na temat tłumaczy, którzy przyswajali dzieła obce litera-
turze polskiej w latach 1914-1945. Będzie zawierał hasła w układzie alfabetycznym.

Każde hasło o trójczłonowej budowie będzie uwzględniać:
• biogram 
• kompletną bibliografię podmiotową
• bibliografię przedmiotową
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