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abstract

The article presents the changes in the way of preparing the Dictionary of the Polish Dialects 
of PaN. The changes result from the planned transition from the traditional, printed form to the 
electronic version.
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1. Uwagi wStępne

Słownik gwar polskich Polskiej akademii Nauk (dalej SgP PaN) to przedsię-
wzięcie leksykograficzne, nad którym prace na szerszą skalę podjęte zostały po 
II wojnie światowej, choć sam pomysł stworzenia nowego słownika ogólnogwaro-
wego pojawił się już na początku XX wieku. wtedy to Kazimierz Nitsch wystąpił 
z krytyczną recenzją Słownika gwar polskich Jana Karłowicza i jednocześnie 
przedstawił własną koncepcję słownika gwarowego [Nitsch, 1911]. Tezy tam 
zawarte stały się punktem wyjścia do dalszych prac nad nowym ogólnogwaro-
wym leksykonem. Zeszyt próbny SgP PaN ukazał się w 1964 roku, a regularne 
wydawanie słownika rozpoczęło się w 1977 roku. w latach 1977–2014 ukazało 
się 28 zeszytów (składających się na 8 pełnych tomów, z. 28. rozpoczyna 9. tom), 
obejmujących hasła a – grochowienie. Można przyjąć, że dotąd opracowano około 
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1/6 planowanej liczby haseł (wyliczenie na podstawie Indeksu… [Reichan, 1999]). 
SgP PaN to dzieło bardzo obszerne, największe z dotąd podjętych przedsięwzięć 
leksykograficznych – nie licząc Wielkiego słownika języka polskiego [od 2007] 
pod red. Piotra Żmigrodzkiego, co do którego trudno teraz wyrokować, ile haseł 
będzie liczył. halina Karaś, autorka monografii analizującej osiągnięcia polskiej 
leksykografii gwarowej, stwierdza: „Z moich obliczeń haseł w tomie I wynika, że 
jest ich 4 836 [...]. gdyby każdy tom zawierał podobną liczbę haseł, to mielibyśmy 
ok. 50 tomów SgP PaN” [Karaś, 2011, s. 265]. opublikowany w 1999 roku Indeks 
alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich” notuje około 240 000 
jednostek. Nie można jednak tej wielkości traktować jako ostatecznej liczby haseł, 
ponieważ Indeks… opiera się głównie na materiałach zgromadzonych w kartotece, 
jeszcze nieopracowanych, z nieraz prowizorycznie ustalonymi wyrazami hasłowy-
mi. Poza tym po opublikowaniu Indeksu… [1999] w dalszym ciągu – wprawdzie na 
niewielką skalę – postępuje proces uzupełniania źródeł, co wpływa na zwiększanie 
liczby haseł. w tej chwili nie można precyzyjnie określić, jaka będzie całkowita 
ich liczba. Nie ulega wątpliwości, że będzie to zbiór ogromny. Tak obszerny ma-
teriał leksykalny z jednej strony stanowi przedmiot dumy autorów słownika, ale 
z drugiej uświadamia, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia.

2. zmiany

SgP PaN jest uważany za jeden z najważniejszych słowników w polskiej 
leksykografii, na którego ukończenie czekają naukowcy z różnych ośrodków. 
Postulat przyspieszenia prac nad SgP PaN od dawna pojawia się w środowisku 
językoznawczym, zaniepokojonym odległą perspektywą ukończenia tego dzieła. 
wystarczy tu choćby przywołać wizję hanny Popowskiej-Taborskiej, wieloletniej 
recenzentki tego słownika, która twierdzi że: „przy zachowaniu obecnej koncepcji 
dzieła i obecnego tempa prac od ostatecznego zakończenia całości dzieli nas lat 
około... 400” [2006, s. 21–22]. 

Dalej hanna Popowska-Taborska dowodzi:
u podstaw tej sytuacji leży bowiem przyjęta a priori koncepcja słownika, w którym:
– każdy derywat (nawet całkiem sporadyczny) potraktowany jest jako oddzielne hasło;
– hasła cytowane są wraz z kontekstem (kontekstami), w którym występują;
– każda werbalna postać prefiksalna stanowi odrębne hasło;
– obowiązuje cytowanie źródeł in extenso, zaś określanie zasięgu występowania wyrazu 

w sposób bardziej skrótowy dopuszczalne jest tylko w bardzo rzadkich wypadkach;
– stosowana jest bardzo daleko idąca precyzja znaczeń (co daje w rezultacie mnożenie zna-

czeń sztucznie utworzonych);
– obowiązuje uwzględnianie i wyodrębnianie bardzo szeroko pojętej frazeologii [2006, s. 22].
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Jeśli nawet badaczka nazbyt pesymistycznie podeszła do perspektyw ukończenia 
słownika i podana przez nią kalkulacja jest przeszacowana, to trudno zaprzeczyć, 
że przy obecnym tempie prac i znacznym uszczupleniu zespołu autorskiego 
ukończenia słownika nie należy oczekiwać w tym stuleciu, jeśli się nie podejmie 
prób wprowadzenia zmian w sposobie jego opracowania.

Także zespół opracowujący SgP PaN zdawał i zdaje sobie sprawę z koniecz-
ności przyspieszenia prac, co zaowocowało licznymi dyskusjami nad meryto-
ryczną i praktyczną stroną zagadnienia, a potem zmianami, które zostały opisane 
w z. 16. SgP PaN. wprowadzone modyfikacje miały na celu przede wszystkim 
zwiększenie zawartości informacyjnej słownika. autorzy słownika założyli, że:

czytelnik otrzyma teraz więcej materiału leksykalnego, przetworzonego i zinterpretowane-
go, który zaopatrzony będzie w bardziej klarowną informację, a uwolniony zostanie od ba-
lastu aparatu pomocniczego, wyłączonego obecnie poza leksykę i przeniesionego do części 
ogólnej [SgP PaN, 2001 s. V].

Do najważniejszych zmian wprowadzonych od 16. zeszytu należy ujednolicenie 
zapisu fonetycznego, co wiąże się z transkrypcją tekstów zapisanych przy użyciu 
zróżnicowanego zestawu znaków fonetycznych, ograniczenie ilości cytatów oraz 
rezygnacja z podawania nazw wsi, z których materiał pochodzi, co pozwoliło na 
znaczne zaoszczędzenie miejsca – czynnik istotny w zakresie tekstów drukowa-
nych. Te zmiany, podnoszące jakość SgP PaN, nie spowodowały jednak wyraź-
nego przyspieszenia prac, choć trzeba zaznaczyć, że od z. 16., opublikowanego 
w 2001 roku, znacząco wzrosła regularność publikowania kolejnych zeszytów 
(w ciągu 14 lat ukazało się 13 zeszytów, a zatem – z niewielkimi wyjątkami – 
każdy rok przynosi nowy zeszyt). 

3. wyzwania

Zespół redagujący SgP PaN stanął przed dylematem, jak pokierować dalszy-
mi pracami nad słownikiem. czy pozostać przy dotychczasowym sposobie 
opracowywania słownika, pozostając wiernym założeniom wypracowanym 
przez twórców tego dzieła? czy też zdecydować się na wprowadzenie zmian, 
uwzględniających nowe rozwiązania leksykograficzne i nowoczesne środki 
techniczne, których pojawienia się inicjatorzy SgP PaN nie mogli przewidzieć? 
wybór odpowiedniej drogi postępowania nie jest zadaniem łatwym. Za każdą 
z tych ewentualności przemawiają konkretne argumenty, a jednocześnie każda 
z tych opcji budzi liczne zastrzeżenia. Jeżeli jednak założymy, że naszym celem 
jest oddanie ukończonego dzieła czytelnikom w najdalej kilkudziesięcioletniej 
perspektywie, to wydaje się, że musimy obrać tę drugą drogę.
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Zwiększenie tempa opracowywania SgP PaN to ogromne wyzwanie dla jego 
autorów. Na przeszkodzie stają liczne trudności związane ze stroną merytoryczną 
przedsięwzięcia – proces leksykograficznego opracowania materiału językowego 
to zajęcie żmudne i czasochłonne, a praca z leksyką dialektalną przysparza więcej 
problemów interpretacyjnych niż praca ze słownictwem języków standardowych. 
w sprawnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest ogólnopolski 
słownik gwarowy, istotnym czynnikiem jest kadra z odpowiednim merytorycz-
nym przygotowaniem. Jak wiadomo, coraz trudniej o specjalistów w zakresie 
leksykografii w ogóle, a jeżeli chodzi o leksykografię gwarową sytuacja jest 
jeszcze bardziej niekorzystna. Dialektologia w coraz mniejszym zakresie sta-
nowi przedmiot nauczania na studiach polonistycznych, a z niektórych uczelni 
zniknęła w ogóle. Należy się obawiać, że w niedalekiej przyszłości problemem 
będzie pozyskanie osób z odpowiednim merytorycznym przygotowaniem, które 
mogłyby wziąć udział w opracowaniu słownika gwarowego.

Pomimo piętrzących się trudności, trzeba myśleć o takich działaniach, 
które skróciłyby tak odległą perspektywę zakończenia SgP PaN. wydaje się, 
że można taki efekt uzyskać przy równoczesnym zaistnieniu kilku czynników. 
Najważniejsze z nich to:

a) wprowadzenie istotnych zmian redakcyjnych,
b) przejście od wersji drukowanej do elektronicznej, 
c) zwiększenie zespołu opracowującego słownik.

3.1. wprowadzenie istotnych zmian redakcyjnych

Zmiana założeń redakcyjnych jest zwykle przedsięwzięciem dość ryzykownym. 
Łatwo narazić się na krytykę ze strony osób przyzwyczajonych do konkretnej, 
w jakiejś mierze sprawdzonej, koncepcji dzieła. Jeśli nawet widzą one koniecz-
ność zmian, to zwykle nie ma pełnej zgodności co do ich istoty, różne są bowiem 
oczekiwania odbiorców w zależności od ich zainteresowań i potrzeb naukowych. 
Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad SgP PaN (jak już o tym była 
mowa, opracowano ok. 1/6 wszystkich haseł), można myśleć o wprowadzeniu 
zmian dość zasadniczych. argumentem uzasadniającym możliwość wprowadze-
nia istotnych modyfikacji bez znaczącego zubożenia dzieła jest fakt, że kartoteka, 
będąca podstawą SgP PaN, została zdygitalizowana (dzięki projektowi „Re-
pozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych”) i można do niej uzyskać dostęp 
online. Zatem potencjalny czytelnik ma dostęp do całości materiału, na którym 
bazuje słownik. 
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wprowadzając zmiany, należy uwzględnić fakt, że będzie to kontynuacja 
dzieła i nie powinno się zupełnie odejść od jego pierwotnej koncepcji. Jednocze-
śnie konieczne jest takie przemodelowanie słownika, aby jego ukończenie było 
możliwe w niezbyt odległej przyszłości. 

Zmiany objęłyby następujące zagadnienia szczegółowe:
a) daleko posunięte ograniczenia w uwzględnianiu materiałów kaszubskich 
w praktyce będzie to oznaczało bardzo wybiórcze podawanie dokumentacji 

kaszubskiej, które sprowadzałoby się jedynie do przywoływania źródeł kaszub-
skich przy hasłach udokumentowanych w innych dialektach polskich. ani jednak 
znaczenia, ani cytaty, ani informacje o rozprzestrzenieniu wyrazów kaszubskich 
nie będą przytaczane w słowniku. wyrazy właściwe tylko gwarom kaszubskim 
nie będą uwzględniane w SgP PaN. Takie rozwiązanie to kompromis pomiędzy 
pełnym włączaniem materiałów kaszubskich a całkowitą z nich rezygnacją – takie 
bowiem rozwiązanie również brane było pod uwagę. Nie chcąc jednak całkowicie 
zrywać z dotychczasowym sposobem traktowania kaszubszczyzny w SgP PaN, 
zespół redakcyjny zdecydował się choć częściowo uwzględniać ten materiał.

Za takim postępowaniem względem wyrazów kaszubskich poniekąd prze-
mawia fakt, że w 2005 roku kaszubszczyzna uzyskała status odrębnego języka 
regionalnego. Redaktorzy zdają sobie sprawę, że ograniczenie w prezentowaniu 
wyrazów z kaszubszczyzny w SgP PaN może być odbierane jako znaczące 
zubożenie słownika i naruszenie jego jednolitości. To uszczuplenie zawartości 
słownika wydaje się mniej bolesne, jeśli uwzględni się fakt, że kaszubszczyzna 
ma dobrze rozwiniętą leksykografię ze znakomitym słownikiem Bernarda Sychty 
[1967–1976] na pierwszym miejscu. Przypomnijmy też, że recenzenci wielokrot-
nie zwracali uwagę na nadreprezentację materiałów kaszubskich i włączanie do 
SgP PaN sztucznie utworzonych haseł ze słownika friedricha Lorentza i frie-
dhelma hinzego [1958–1983].

b) rezygnację z uwzględniania frazeologii 
w kartotece SgP PaN znajduje się bardzo obfity materiał frazeologiczny, 

co dobrze ilustrują takie hasła jak np. być, chodzić, głowa. Z punktu widzenia 
nowoczesnej leksykografii ten dział wymaga odrębnego opracowania według 
odmiennej metodologii. Zrodziła się zatem idea opracowania tej części słownic-
twa w ramach odrębnego projektu, którego realizacja jednak zależeć będzie od 
pozyskania odpowiednich środków.

c) rezygnację z podawania wariantów morfologicznych (przede wszystkim 
fleksyjnych) 

Materiał fleksyjny, którym dysponujemy, w większości wypadków jest 
fragmentaryczny i nie pozwala na zrekonstruowanie całych paradygmatów. Za-
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mieszczanie w słowniku tak szczątkowych informacji o odmianie wyrazów nie 
przyniesie wielkiego pożytku osobom zainteresowanym zagadnieniami z zakresu 
morfologii gwarowej, a stanowi czynnik spowalniający proces leksykograficz-
nego opracowania hasła.

d) uproszczenie informacji o rozprzestrzenieniu geograficznym leksemów
Sprowadzałoby się to do stosowania uogólnionej geografii w wypadku wy-

razów przedstawionych w atlasach gwarowych (np. sporadyczne na Mazowszu 
(sporad Maz), częste w Małopolsce (czst Mp), ewentualnie z doprecyzowaniem 
(np. Mp pd, wp śr). w przypadku leksemów zmapowanych, mających szerokie 
zasięgi występowania, dokładne wyliczanie wszystkich powiatów, w których 
wyraz występuje, wydaje się niecelowe. Kolejne uproszczenie polegałoby na 
podawaniu w dokumentacji geograficznej hasła tylko nazw powiatów z pomi-
nięciem numeru wsi. Natomiast cytaty byłyby lokalizowane z dokładnością do 
wsi (w wypadku materiałów rękopiśmiennych) lub do powiatu (w wypadku 
źródeł drukowanych).

e) szersze stosowanie kryterium dyferencyjności
Dotychczas kryterium dyferencyjności odnoszone było wyłącznie do haseł. 

Planujemy jego zastosowanie także w zakresie poszczególnych znaczeń. wią-
załoby się to z rezygnacją z pokazywania materiału dokumentującego znaczenia 
wspólne z polszczyzną ogólną, zaznaczalibyśmy tylko, że są one takie same jak 
w języku ogólnym.

w tym miejscu zaprezentowane zostały tylko propozycje najistotniejszych 
zmian, których wprowadzenie planują autorzy SgP PaN. Należy się liczyć 
z koniecznością wprowadzenia innych, drobniejszych modyfikacji, mających na 
celu ujednolicenie budowy haseł (dotąd dość zróżnicowanych), a zatem zmian, 
które w niewielkim stopniu wpłyną na wartość informacyjną słownika, a jedynie 
na jego kształt formalny.

3.2. przejście od wersji drukowanej do elektronicznej

Najistotniejszą zmianą, której wprowadzenie planują autorzy słownika, jest przej-
ście od wersji drukowanej do wersji elektronicznej SgP PaN. w ostatnich latach 
widać wyraźne przeorientowanie leksykografii z tradycyjnej – drukowanej na 
elektroniczną. w światowej leksykografii ten proces jest bardziej zaawansowany, 
ale i w polskiej też go obserwujemy. wydaje się, że zalety nowoczesnego, elek-
tronicznego sposobu tworzenia słowników są niepodważalne, przede wszystkim 
z punktu widzenia odbiorców – słowniki są wygodne w użyciu, dostępne online 
w każdym miejscu i o każdej porze, zapewniają narzędzia przeszukiwania według 
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rozmaitych kryteriów, nie ma ograniczeń co do ich objętości, istnieje możliwość 
ciągłego aktualizowania danych w nich zawartych1. Niektórzy z leksykografów 
uważają nawet, że w bardzo nieodległej przyszłości słowników papierowych 
wydawać się nie będzie. Być może to sąd zbyt radykalny, jednak bez wątpienia 
przyszłość należy do leksykografii cyfrowej.

Podstawą źródłową słownika jest kartoteka licząca około 3 milionów kartek, 
dokumentujących występowanie około 240 tys. haseł [Reichan, woźniak, 2001, 
s. 38]. Jak już wspomniano, kartoteka SgP PaN została zdygitalizowana, jednak 
specyfika tego zbioru uniemożliwia pracę online. oprócz kartek rękopiśmiennych 
w kartotece SgP PaN znajdują się bowiem także kartki indeksowe odsyłające 
do źródeł drukowanych, często trudno dostępnych. co prawda, coraz częściej 
źródła te są udostępniane przez biblioteki cyfrowe, jednakże korzystanie z nich 
jest zajęciem czasochłonnym. Niewątpliwie jednak istnienie dostępnej online 
kartoteki zwalnia autorów słownika z przywoływania całości materiału doku-
mentującego hasła. Do autorów haseł należeć będzie taka selekcja materiału, 
by opracowane hasło było przejrzyste, oddające specyfikę leksyki gwarowej, 
rzetelnie informujące o semantyce i rozprzestrzenieniu geograficznym leksemu.

w słowniku znajdą się trzy typy haseł:
1) pełne – z wyczerpującą informacją leksykograficzną (wyraz hasłowy, 

znaczenia, dokumentacja);
2) odsyłaczowe;
3) puste – tzw. hasła „z gwiazdką”, czyli wyrazy niewykazujące różnic w sto-

sunku do języka ogólnego (w tym wypadku nie podaje się żadnych informacji 
o wyrazie).

Przechodzenie na cyfrowe opracowanie SgP PaN wiązać się będzie z ko-
niecznością opracowania specjalnego formularza elektronicznego, do którego 
autorzy będą wprowadzać dane leksykograficzne. formularz ten będzie obejmo-
wał dwa typy pól: tekstowe (gdzie autorzy będą wpisywać tekst) oraz pola typu 
lista (autorzy wybiorą z wprowadzonej wcześniej do programu listy konkretnych 
danych). 

Jedną z największych trudności technicznych przy opracowaniu słownika 
gwarowego jest zapis fonetyczny. Słownik ogólnogwarowy, gromadzący leksykę 
z wielu gwar i dialektów o zróżnicowanych cechach fonetycznych, aby zreali-
zować postulat naukowości, musi oddać tę specyfikę fonetyczną. Zespół do tej 
pory wykorzystuje zestaw czcionek stworzony pod koniec ubiegłego wieku, który 

1 więcej o zaletach słowników elektronicznych w artykule Maurice’a de Schryvera [2003, s. 1530]. 
Zob. też Żmigrodzki [2008, s. 105–109].
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przestaje być kompatybilny z coraz to nowocześniejszym oprogramowaniem 
komputerowym – istnieje więc potrzeba opracowania nowego, dostosowanego 
do najnowszych wymogów technicznych.

w przypadku każdego słownika, a gwarowego w szczególności, bardzo istotne 
jest przygotowanie odpowiednich procedur weryfikacji poprawności opracowania 
hasła. chodzi zarówno o sprawdzenie poprawności leksykograficznej i zgodności 
z zasadami redakcyjnymi, jak i o troskę o poprawność w cytowaniu materiałów 
gwarowych, przeważnie w zapisie fonetycznym.

3.3. zwiększenie zespołu opracowującego słownik

Liczebność zespołu opracowującego SgP PaN zmieniała się na przestrzeni 
lat. I tak na przykład w okresie prac nad pierwszym tomem słownika, na prze-
łomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, było to 14 osób [Stamirowska, 1981, s. 6], 
a w 2003 roku Zakład zajmujący się opracowaniem SgP PaN liczył 13 pra-
cowników etatowych. Potem następowało stopniowe uszczuplanie zespołu, 
co – w połączeniu z reorganizacją struktury Zakładu – doprowadziło do sytuacji, 
w której w skład Pracowni Słownika gwar Polskich wchodzi 6 pracowników 
naukowych. Sporadycznie w pracach uczestniczą osoby spoza pracowni (2 osoby), 
ale w bardzo niewielkim zakresie. Przy tak niskiej liczebności zespołu, nawet 
przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, nie sposób znacząco 
przyśpieszyć procesu opracowania słownika. warto w tym miejscu przypomnieć 
słowa Kazimierza Nitscha [1956, cyt za: okoniowa, 2006, s. 16]: „Termin ukoń-
czenia dzieła zależeć będzie od wyposażenia pracowni w ludzi (zarówno pod 
względem ilości personelu, jak i od jego przygotowania)”.

4. kontynUacja czy nowy Słownik? 

wprowadzenie wyżej omówionych zmian spowoduje, że elektroniczna wersja 
znacznie będzie odbiegać od drukowanego pierwowzoru. Jak stwierdził Bo-
gusław Nowowiejski, odpowiadając na ankietę, w której redaktorzy SgP PaN 
sondują, jak środowisko naukowe widzi propozycję zmian: „SgP PaN będzie 
tworem niespójnym, od pewnego momentu przybierze inną postać; zmieni się 
nie tylko jego wymiar formalny, ale i materiałowy”. Zarzut niewątpliwie słuszny, 
ale w sytuacji, gdy na ukończenie słownika w dotychczasowej postaci trzeba by 
czekać ponad sto lat, jest to cena w sumie niewielka za przyspieszenie tempa 
opracowania materiału.
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5. podSUmowanie

Przedstawione wyżej refleksje stanowią rezultat dyskusji prowadzonej w Zakła-
dzie Dialektologii IJP PaN na temat dalszych losów jedynego w Polsce słownika 
ogólnogwarowego. głównym celem planowanych zmian w sposobie opracowania 
SgP PaN jest jego ukończenie w możliwie nieodległej perspektywie. wiąże się 
to z rezygnacją z pewnych elementów, co w odczuciu niektórych odbierane może 
być jako fakt niekorzystny. Jednak trzeba pamiętać, że w wersji elektronicznej 
istnieje możliwość rozbudowywania zawartości słownika w kolejnych etapach, 
jeśli będzie taka potrzeba. Realizacja zaprezentowanych tu propozycji uzależniona 
będzie od możliwości finansowo-organizacyjnych Instytutu.

Zaproponowane rozwiązania metodologiczne i techniczne będą mogły być 
i muszą być udoskonalane. Nie jesteśmy bowiem w stanie teraz przewidzieć 
wszystkich trudności, związanych z merytoryczną zawartością słownika, a z dru-
giej strony – nowych możliwości technicznych, które pojawią się w przyszłości. 
Na pewno prezentację materiału gwarowego można by udoskonalić i uatrakcyjnić, 
na przykład przez dodanie ilustracji dźwiękowej (prezentowanie wymowy wy-
razu hasłowego) lub graficznej (zdjęcia lub rysunki definiowanych desygnatów, 
mapy rozprzestrzenienia geograficznego wyrazów), ale to znów wiązałoby się 
ze spowolnieniem tempa opracowania słownika. 

Kończąc, przywołajmy – za Krzysztofem Szafranem [2010, s. 417] – myśl 
Johna Lavagnino [2006], cenną w kontekście działań, których autorzy słownika 
zamierzają się podjąć: „Projects that get completed are more valuable to the 
scholar community than unfinished project with more perfect methodologies”.
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„SŁowNIK gwaR PoLSKIch” PaN – Nowe MoŻLIwoścI,  
Nowe wyZwaNIa

Streszczenie

Przedmiotem rozważań w tym artykule są dalsze losy Słownika gwar polskich PaN. odpowiadając 
na postulaty środowiska językoznawczego, zaniepokojonego odległą perspektywą ukończenia tego 
monumentalnego dzieła, zespół autorski rozpoczął dyskusję nad wprowadzeniem zmian w sposobie 
opracowania SgP PaN. w artykule omówione zostały główne modyfikacje, które autorzy słownika 
zamierzają wprowadzić, a najważniejszą z nich jest przejście od tradycyjnej, drukowanej formy 
publikowania do wersji elektronicznej.
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“DIcTIoNaRy of The PoLISh DIaLecTS” of PaN –  
New oPPoRTuNITIeS, New chaLLeNgeS 

Summary

The subject of the article includes the future of the Dictionary of the Polish Dialects of PaN. Re-
sponding to the postulates of the linguists, who are anxious about the length of time within which 
this monumental work may be finished, the team of authors have started a discussion on introduc-
ing changes in the way of preparing the DPD of PaN. The article presents the main modifications 
which the lexicon authors are about to introduce. The most important of those changes includes 
the transition from the traditional, printed form of publishing to the electronic version.    


