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Cele zespołu CLARIN-PL:

- tworzenie nowych zasobów i narzędzi przetwarzania języka
- utrzymanie istniejącej infrastruktury
- wsparcie użytkowników infrastruktury
- promowanie wiedzy o możliwościach wykorzystania infrastruktury przetwarzania języka w 

obszarze nauk humanistycznych i społecznych

CLARIN - PL: cele



1. Tworzenie materiałów szkoleniowych i tutoriali: instrukcji, ćwiczeń, filmów instruktażowych

Wspierają użytkownika w indywidualnej pracy z infrastrukturą. Materiały są dostępne na stronie CLARIN-PL oraz w serwisie 
YouTube. 

2. Reagowanie na zgłoszone błędy i sugestie poprawek - kontakt e-mail
3. Udzielanie konsultacji i pomoc w używaniu infrastruktury - kontakt e-mail a później rozmowa

Zespół CLARIN-PL pomaga w doborze i optymalnym wykorzystaniu odpowiednich elementów infrastruktury, przygotowaniu 
danych do analizy. 

4. Organizacja szkoleń indywidualnych lub dla mniejszych zespołów badawczych
5. Pomoc w uzyskaniu dostępu do danych językowych - po konsultacjach
6. Wsparcie merytoryczne w pozyskaniu finansowania badań - po konsultacjach

Zespół pomaga w uzupełnieniu wniosków grantowych, w przygotowaniu dokumentacji itp. 

Wsparcie użytkownika



1. Stała poprawa jakości usług dzięki korygowaniu błędów
2. Lepsze dostosowanie infrastruktury do potrzeb użytkowników
3. Inspiracja do kolejnych projektów rozbudowy infrastruktury
4. Podwyższenie kompetencji użytkowników
5. Większa szansa na zdobycie finansowania badań
6. Powiększenie zasobów językowych dla polszczyzny w wolnym dostępie
7. Poszerzenie obszaru badań w obszarach nauk humanistycznych i społecznych

Istotne dla CLARIN-PL

Istotne dla użytkowników

Istotne dla nauki

Wsparcie użytkownika - efekty



- Organizacja warsztatów i konferencji
- Konsultacje indywidualne i w zespołach projektowych
- Opracowywanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych (np. inicjatywa Tour de 

CLARIN)
- Współpraca przy powstawaniu publikacji interdyscyplinarnych

Promowanie wiedzy o NLP



Kim są nasi użytkownicy?

- użytkownicy dydaktyczni: nauczyciele, wykładowcy; również uczniowie, 
studenci i doktoranci;

- użytkownicy naukowi: pracownicy uczelni i instytucji badawczych, 
dyplomanci;

- użytkownicy przemysłowi/biznesowi: pracownicy działów B+R, 
przedsiębiorcy;

- użytkownicy społeczni: organizacje pozarządowe
- użytkownicy administracyjni: przedstawiciele instytucji rządowych i 

samorządowych



Modele współpracy



Użytkownicy samodzielni

Doktorantka pisząca pracę o zróżnicowaniu zasobu leksykalnego obcokrajowców 
uczących się języka polskiego, chce stworzyć listę frekwencyjną na podstawie 
zgromadzonych wypracowań. 

- dzięki warsztatom, stronie CLARIN lub publikacjom poznaje środowisko repozytorium DSpace i 
przeglądarki KonText lub system Korpusomat

- samodzielnie tworzy korpus w którymś z powyższych środowisk
- dzięki publikacjom szkoleniowym opanowuje język zapytań CQL
- stosując język CQL i funkcje przeglądarek, dokonuje analizy korpusu
- pozyskane informacje wykorzystuje w dysertacji



Użytkownicy wspomagani

Psycholog pracujący z seniorami dysponuje materiałem w postaci pisemnych opisów 
dnia codziennego sporządzonych przez pacjentów. Pojawia się hipoteza, że pacjenci 
doznający objawów demencji, przejawiają specyficzne zachowania komunikacyjne: 
zawężone słownictwo, częstsze używanie zaimków, sięganie po słowa o znaczeniu 
ogólnym. Istnieje potrzeba weryfikacji tych hipotez. 

- Psycholog kontaktuje się z asystentem użytkownika (Jan Wieczorek, Krzysztof Hwaszcz)
- Po wstępnych konsultacjach proponowane są narzędzia: ComCorp, Inforex, Korpusomat i 

Słowosieć; użytkownik samodzielnie lub z pomocą asystentów poznaje narzędzia
- Wspólnie z autorami/opiekunami narzędzi tworzony jest harmonogram kolejnych kroków badań
- Asystenci pomagają w przygotowaniu materiału (wskazanie odpowiednich technik digitalizacji, 

formatów, standardów itp.)
- Materiał zostaje poddany analizie (być może przy użyciu funkcji dostosowanych do jego potrzeb)
- Wyniki zostają przekazane Psychologowi, który dokonuje interpretacji 



Model indywidualny/rozwojowy

Historyk sztuki odnajduje zaginioną skrzynię z bogatą korespondencją między Pablem 
Picassem a polskim teoretykiem sztuki. Korespondencja była prowadzona w języku 
katalońskim, spisana pismem ręcznym. Historyk chce porównać cechy stylu 
gramatycznego Picassa z jego innymi listami. Może ma wątpliwości co do 
autentyczności materiału?

- Psycholog kontaktuje się z asystentem użytkownika (Jan Wieczorek, Krzysztof Hwaszcz)
- Podczas konsultacji określane są potrzeby użytkownika: konieczność digitalizacji materiału, 

transkrypcja, przetworzenie na korpus tekstów, dokonanie analizy stylometrycznej (WebSty)
- CLARIN-PL ma narzędzia do pomocy w dwóch ostatnich etapach badań, jednak kosztochłonna 

digitalizacja materiału musi zostać opłacona z innego źródła (granty wewnętrzne, NCN, programy 
MEiN)

- Asystenci pomagają merytorycznie w sformułowaniu wniosku badawczego 
- W przypadku otrzymania finansowania Historyk staje się użytkownikiem wspomaganym; pracownicy 

CLARIN-PL pomagają w przygotowaniu materiału oraz dokonaniu analizy stylometrycznej



Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z asystentem użytkownika:
- Jan Wieczorek (jan.wieczorek@pwr.edu.pl)
- Krzysztof Hwaszcz (krzysztof.hwaszcz@pwr.edu.pl)

Raportowanie błędów:
- zespół obsługi webserwisu (webserwisy@clarin-pl.eu)

Korzystanie z materiałów szkoleniowych, instruktażowych itp.:
- strona CLARIN-PL, dział “MEDIATEKA” (https://clarin-pl.eu/)
- kanał YouTube (https://tiny.pl/9h4ww) 

Koordynator Narodowy CLARIN ERIC: Maciej Piasecki (maciej.piasecki@pwr.edu.pl)

Bieżące informacje:
- Strona CLARIN-PL (newsletter!)
- Profil Facebook
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