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Rozwój funkcjonalności systemu informacji 
bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – 

od SYBISLAWa do iSybislawa

Istniejący w latach 1993–2007 system informacji bibliograficznej języ
koznawstwa slawistycznego SYBISLAW (System Bibliografii Slawistycznej) 
stanowił dostępną tylko lokalnie komputerową bazę danych bibliograficznych 
zaprojektowaną w systemie DOS1. Podstawowym zadaniem tej bazy było 
generowanie bibliografii w tradycyjnej postaci książkowej2.

Wprowadzanie danych w systemie SYBISLAW odbywało się wielo
etapowo. Każdy nowy rekord opisu bibliograficznego musiał być najpierw 
wprowadzony (edytowany) w edytorze tekstu (początkowo był to TAG, 
później również MS WORD), przy czym znaczniki pól także musiały być 
wpisywane z klawiatury.

1 Szerzej na temat projektowania i funkcjonowania systemu SYBISLAW zob. Bibliografia.
2 We wspomnianym okresie opublikowano 6 tomów (7 woluminów) międzynarodowej 

Bibliografii językoznawstwa slawistycznego za lata 1992–1997 (Warszawa, 1995–2003).
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\prc
\tyt
Адам Міцкевіч і нацыянальныя культуры : матэрыялы Mіжнароднай навуковай канферэнцыі 
: Мінск, 7–11 верасня 1998 г.
\odp
рэд. Наталля Давыдзенка, Адам Мальдзіс (гал. рэд.)
\wyd
Мінск : Беларускі кнігазбор, 1998
\ser
Беларусіка = Albarutheniсa ; кн. 11 
\str
448 s.
\trc
Mickiewicz Adam 
\jez
Bel
\abs
У зборніку сабраны навуковыя, навукова-папулярныя і публіцыстычныя матэрыялы 
міжнароднай канферэнцыі. (EV) 
@ 1998 r., materiały konferencyjne, Mickiewicz Adam (1798–1855), Mińsk
\has
Adam
\od2
rd. Davydzenka Natallja, rd. Mal’dzìs Adam
\sci
0551

Rys. 1. Przykład rekordu wprowadzonego w edytorze TAG

Po przeprowadzeniu korekty formalnej i merytorycznej materiału bibliogra
ficznego następowała konwersja pliku tekstowego do formatu systemu wydaw
niczego TEX. Konwersja ta powodowała, że zawartość rekordów stawała się 
nieczytelna, szczególnie w przypadku zapisów w alfabecie cyrylickim.

\praca[ra1509]{
\tytul{{\cyrbf Adam} {\cyr Mi1ckevi1q i1 nacyyanalp1nyya kulp1tury : mate1ryyaly Mi1zhnarodnai0 
navukovai0 kanfere1ncyi1 : Mi1nsk, 7--11 verasnya 1998 g.}}
\odpow{/ {\cyr re1d. Natallya Davydzenka, Adam Malp1dzi1s (gal. re1d.)}}
\wydan{.--- {\cyr Mi1nsk : Belaruski1 kni1gazbor, 1998}}
\seria{({\cyr Belarusi1ka} = Albarutenika .--- {\cyr Kn. 11})}
\stron{448 s.}
\trac{MICKIEWICZ Adam}
\jezyk{$\mid$ bel}
\abstrakt{{\cyr U zborni1ku sabrany navukovyya, navukova-papulyarnyya i1
publi1cystyqnyya mate1ryyaly mi1zhnarodnai0 kanfere1ncyi1}. (EV)
@ 1998 r., materiały konferencyjne, Mickiewicz Adam (1798–1855), Mińsk}
\haslo{Adam}
\odpowd{rd. DAVYDZENKA Natallja, rd. MAL’DZ\̀ {I}S Adam}
\sciezkag{w0551}}

Rys. 2. Przykład rekordu przekonwertowanego do formatu TEX
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Kolejnym etapem była implementacja danych w formacie TEX do bazy 
SYBIS LAW, a następnie generowanie i publikacja bibliografii w tradycyjnej 
postaci książkowej. Dopiero ten ostatni etap prac umożliwiał ponownie odczy
tanie przez użytkownika zapisów bibliograficznych.

Адам Міцкевіч і нацыянальныя культуры : матэрыялы Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі : Мінск, 7–11 верасня 1998 г. / рэд. Наталля Давыдзенка, Адам Мальдзіс 
(гал. рэд.) .- Мінск : Беларускі кнігазбор, 1998 .- 448 s. .- (Беларусіка = Albarutheniсa; 
кн. 11) | bel

Rys. 3. Przykład zapisu bibliograficznego w drukowanej wersji bibliografii

Wyszukiwanie danych w systemie SYBISLAW można było przeprowadzać 
zarówno według cech formalnych (autor, tytuł, odpowiedzialność, miejsce i rok 
wydania, wydawnictwo, język dokumentu), jak i cech treściowych dokumentu 
(klasyfikacja rzeczowa, słowa kluczowe, słowa z adnotacji). Niestety przy 
wyszukiwaniu nie można było stosować maskowania wyrażeń wyszukiwaw
czych ani łączyć ich we frazy za pomocą operatorów logicznych. Dodatkowym 
utrudnieniem była konieczność wpisywania wyrażeń wyszukiwawczych w for
macie TEX, np. Mal’dz\̀ {i}s Adam; Adam Malp1dzi1s; Mi1nsk; mate1ryyaly 
mi1zhnarodnai0 kanfere1ncyi1.

Pod koniec 2007 r., po kilku latach intensywnych prac projektowych, 
zaimplementowany został dostępny online nowoczesny system informa
cji bibliograficznej światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw3. 
W nowym systemie oprócz wielojęzycznego interfejsu (w języku polskim, 
angielskim i rosyjskim) zastosowano też rozbudowane opcje wyszukiwawcze 
oraz możliwość konwersji danych z bazy SYBISLAW. W pierwszej kolejności 
przekonwertowano zbiór informacyjny dotyczący dokumentów opublikowanych 
w 1998 r.4 oraz rozpoczęto bieżące wprowadzanie materiałów bibliograficznych 
za lata kolejne.

W bazie iSybislaw, podobnie jak w poprzednim systemie, rejestrowane są 
cztery rodzaje rekordów:

• Książka – opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych;

3 Opis techniczny systemu iSybislaw: RudnikKarwatowa, Mikos & Bojar, 2007, ss. 34–39. 
4 Obecnie trwają prace nad konwersją materiałów bibliograficznych za rok 1997. Ogółem 

z bazy SYBISLAW do systemu iSybislaw przekonwertowano już ponad 4500 rekordów.
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• Czasopismo – opisy bibliograficzne czasopism uwzględniające zasób 
tomów/numerów, z których artykuły znajdują się w bazie w samodzielnych 
rekordach;

• Artykuł w czasopiśmie – opisy bibliograficzne artykułów opublikowanych 
w czasopismach;

• Artykuł w książce – opisy bibliograficzne artykułów opublikowanych 
w pracach zbiorowych.

Rozbudowany został jednak system powiązań rekordów: artykuł w czasopi
śmie – czasopismo; artykuł w książce – książka; recenzja – praca recenzowana; 
polemika z – polemika w; odwołanie do – powołanie w; początek – kontynu
acja; tytuł następny – tytuł poprzedni; glosa do – glosa, co pozwala na prostą 
nawigację między tymi rekordami.

Format opisu dokumentów w systemie iSybislaw został tak zdefiniowany, 
żeby uniknąć kolizji przy konwersji danych z bazy SYBISLAW, i uwzględnia 
następujące pola opisu dokumentów: Tytuł, Tom lub część (oznaczenie i numer 
tomu oraz ewentualny tytuł tomu), Autor/redaktor (oryginalna forma zapisu 
z dokumentu), Wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Rok wydania, 
Numery (dla czasopisma), Strony, Seria, Inne (np. ilustracje, mapy, streszczenia 
itp.), Języki, Hasła autorskie (ujednolicone hasła osobowe wraz z oznaczeniem 
rodzaju odpowiedzialności, np. rd. – redaktor, tł. – tłumacz), Przedmiotowe 
hasła osobowe, Abstrakt, Słowa kluczowe, Klasyfikacja, Powiązania (recen
zje, polemiki itp.).

W przeciwieństwie do starego systemu iSybislaw umożliwia wprowadzanie 
danych online, dzięki czemu rekord zapisywany jest bezpośrednio na serwerze. 
Każda osoba indeksująca korzysta zdalnie z własnego profilu użytkownika, 
za pomocą którego może przeglądać istniejący już w bazie zbiór dokumen
tów i/lub wprowadzać nowe dane, wypełniając odpowiednie formularze dla 
poszczególnych rodzajów rekordów.

Podobnie jak w poprzedniej wersji systemu iSybislaw umożliwia wprowa
dzanie i wyszukiwanie danych w języku oryginału publikacji (np. w alfabecie 
łacińskim, cyrylickim, greckim). Pola wypełniane w języku oryginału to: 
Tytuł, Autor/redaktor, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Seria, Abstrakt, 
Słowa kluczowe (częściowo). Pozostałe pola wypełniane są w języku polskim. 
W nowym systemie dane wprowadza się w odpowiednim alfabecie bezpośred
nio z klawiatury, bez konieczności jakiejkolwiek konwersji.
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Rys. 4. Rekord książki z powiązaną recenzją

Rys. 5. Rekord artykułu opublikowanego w książce
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Rys. 6. Rekord czasopisma z linkami do zawartości roczników
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Rys. 7. Rekord artykułu opublikowanego w czasopiśmie z linkiem do jego treści

Nowym rozwiązaniem w bazie iSybislaw jest wielostopniowy system kon
troli poprawności danych, który zapobiega dublowaniu informacji i pozwala 
unikać błędów, co zdarzało się dość często w trakcie prac z poprzednią wersją 
systemu. Poszczególne dane zawarte w obecnej bazie, zależnie od etapu ich 
opracowania, mają odpowiedni status:

• Wersja robocza – dane, które edytować może wyłącznie osoba je wpro
wadzająca, pozostali indeksatorzy mogą je tylko przeglądać; użytkownicy 
zewnętrzni nie mają do nich dostępu;

• Do akceptacji – dane, nad którymi indeksator zakończył pracę i które 
zostały przekazane do korekty osobom administrującym bazą danych; 
użytkownicy zewnętrzni nie mają do nich dostępu;

• Do poprawki – dane, które administratorzy bazy odsyłają indeksatorowi 
do korekty; użytkownicy z zewnątrz nie mają do nich dostępu;

• Zaakceptowany – dane zatwierdzone i udostępnione użytkownikom 
zewnętrznym;

• Przekonwertowany – tymczasowy status dla danych konwertowanych 
z SYBISLAWa; użytkownicy zewnętrzni nie mają do nich dostępu;

• Tymczasowy – podręczny status administratorów bazy; użytkownicy 
zewnętrzni nie mają do nich dostępu.
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Kolejnym udogodnieniem przy opracowywaniu dokumentów jest możliwość 
przejmowania danych z kartotek wzorcowych do nowo tworzonego rekordu. 
Należy wspomnieć, że w poprzedniej wersji systemu elementy wspólne dla 
wielu rekordów (np. hasła osobowe, klasyfikacja, słowa kluczowe, serie itp.) 
trzeba było wpisywać w każdym nowym rekordzie.

W systemie iSybislaw kartotekami wzorcowymi są następujące zbiory 
haseł:

• Osoby – kartoteka zawiera hasła osobowe autorów, redaktorów, tłumaczy 
itp. oraz osób będących przedmiotem treści dokumentów. Rekord wzorcowy 
osoby zawiera przyjętą w bazie nazwę wzorcową oraz jej inne wersje (np. 
w innych wersjach językowych). Zaletą takiego rozwiązania – zarówno 
przy wprowadzaniu danych, jak i przy wyszukiwaniu – jest możliwość 
korzystania z dowolnej wersji hasła osobowego zapisanego w systemie, 
z tym że w rekordzie dokumentu zawsze wyświetli się tylko przyjęta 
wersja zapisu hasła.

Rys. 8. Rekord hasła osobowego

• Serie – kartoteka zawiera ujednolicone wersje tytułów serii wydawniczych 
występujących w bazie. Przy wprowadzaniu danych tytuł serii przejmo
wany jest z kartoteki wzorcowej, a numeracja serii danego dokumentu 
wprowadzana jest samodzielnie przez osobę indeksującą.
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• Słowa kluczowe – docelowo kartoteka zawierać będzie wielojęzyczny 
słownik terminologii językoznawstwa slawistycznego5. Bazę wyjściową 
dla gromadzonego słownictwa stanowi język polski. Słowa kluczowe pod
dano częściowej kontroli (np. eliminacja synonimii), co graficznie zostało 
wyróżnione w kartotece za pomocą grubości czcionki: czcionką pogru
bioną – słowo kluczowe przyjęte w bazie jako hasło wzorcowe, czcionką 
zwykłą – słowo kluczowe odrzucone oraz wersje słów kluczowych w innych 
językach. Przy wprowadzaniu i wyszukiwaniu danych można korzystać 
zarówno z wersji hasła przyjętego lub odrzuconego, jak i ekwiwalentu 
obcojęzycznego. W każdym przypadku wyświetlą się rekordy związane 
z hasłem wzorcowym przyjętym w bazie.

Rys. 9. Rekord słowa kluczowego

• Klasyfikacja – kartoteka zawiera schemat klasyfikacji hierarchicznej, która była 
wykorzystywana do charakterystyki treściowej dokumentów w poprzedniej 
wersji bazy oraz do generowania spisu treści drukowanej postaci bibliografii. 

5 Obecnie prace nad obcojęzycznymi słownikami słów kluczowych są na różnym poziome 
zaawansowania. Największe zbiory słownictwa zgromadzonego w kartotece dotyczą języka 
czeskiego i języka rosyjskiego. Szerzej na temat budowy słowników słów kluczowych zob. 
m.in. RudnikKarwatowa i in., 2007, ss. 20–26; Ostapczuk, 2007, ss. 54–62. 
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W przeciwieństwie do starej wersji klasyfikacji nowa wersja może być rozbu
dowywana do odpowiedniego poziomu szczegółowości, a dokumenty można 
przydzielać do więcej niż jednej klasy. Całość schematu klasyfikacyjnego 
dostępna jest też w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Rys. 10. Fragment schematu klasyfikacji w wersji angielskiej

• Języki – to nietypowa kartoteka wzorcowa, ponieważ zawiera w zasadzie 
zamknięty wykaz skrótów nazw języków6 i ich odpowiedniki słowne 
(do kartoteki są sukcesywnie dodawane skróty języków, w których zostały 
napisane dokumenty nierejestrowane wcześniej w bazie). Skróty te są wyko
rzystywane do wypełniania pola Języki oraz pola Inne (język streszczeń 
dokumentów).

Rys. 11. Fragment kartoteki języków

6 Skróty nazw języków w systemie iSybislaw są zgodne z normą PNISO 6392:2001.
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Największą zaletę systemu iSybislaw stanowi jego udostępnienie w Inter
necie szerokiemu gronu użytkowników, którzy mogą przeszukiwać bazę przy 
użyciu trzech funkcji wyszukiwawczych:

• Indeksy – umożliwiają przeglądanie dokumentów poprzez kartoteki: Osób 
(autorów, redaktorów itp.), Tytułów, Serii, Słów kluczowych i Klasyfikacji. 
Przeglądanie kartoteki słów kluczowych można dodatkowo ograniczyć do 
zbioru wyrażeń w jednym lub kilku językach (filtr języków).

Rys. 12. Przykład przeglądania indeksu słów kluczowych

• Szukanie proste – funkcja ta pozwala na wyszukiwanie według zbiorów 
słów z pól: Tytuł, Autor/redaktor (łącznie z Hasłami autorskimi), Seria, 
Słowa kluczowe, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Abstrakt oraz ze wszyst
kich tych pól. W opcji tej można maskować wyrażenia wyszukiwawcze za 
pomocą znaku „*” (gwiazdka) oraz łączyć je we frazy za pomocą operatorów 
logicznych AND, OR, NOT. W bazie zastosowano również operator „~” 
(tylda) wyszukujący wyrażenia podobne. Operatory AND i NOT mogą 
być wyrażane również za pomocą symboli – odpowiednio „+” (znak plus) 
i „–” (znak minus).
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Rys. 13. Przykład wyszukiwania przy użyciu operatora „~” w kartotece osobowej

• Szukanie zaawansowane – umożliwia przeszukiwanie bazy za pomocą 
zbiorów słów z wielu pól równocześnie oraz zawężanie wyszukiwania do typu 
oraz języka dokumentu. W funkcji tej można również używać operatorów 
logicznych oraz maskowania przy formułowaniu zapytań.

Rys. 14. Formularz wyszukiwania zaawansowanego



Zenon Mikos Rozwój funkcjonalności  systemu informacji bibliograficznej  językoznawstwa…

56

Dokumenty wyszukane w systemie iSybislaw można wyświetlić w pełnym 
widoku, który umożliwia przejście do rekordów podobnych (opisanych tym 
samym hasłem z kartotek) lub wyświetlenie pełnego tekstu dokumentu, jeśli 
w rekordzie został zamieszczony odpowiedni link do zasobów zewnętrznych7. 
Każdy użytkownik ma również możliwość zapisania wybranych dokumentów 
w tzw. koszyku. Funkcja ta umożliwia dodawanie wybranych rekordów do 
koszyka zarówno z poziomu pełnego widoku rekordu, jak i z listy wyników 
wyszukiwania. Zawartość Koszyka można wyświetlać i drukować w trzech 
formatach: skróconym (formalny opis bibliograficzny), normalnym (formalny 
opis bibliograficzny wraz z opisem rzeczowym) oraz pełnym (formalny i rze
czowy opis bibliograficzny wraz z abstraktami dokumentów).

Rys. 15. Przykładowy wydruk zawartości koszyka

W 2013 r. zbiór informacyjny systemu iSybislaw przekroczył 23 tys. zare
jestrowanych opisów bibliograficznych dokumentów, w tym prawie 20 tys. 
rekordów zredagowanych merytorycznie i udostępnionych użytkownikom 
zewnętrznym. Dane statystyczne wykorzystania bazy wykazały, że w ciągu 
ostatnich trzech lat odnotowano ponad 74 tys. odwiedzin (średnia miesięczna 
za trzy lata – ok. 2100), i mogą świadczyć o dość znacznym zainteresowaniu 

7 Metodę linkowania zastosowano ze względu na problem praw autorskich do dokumentów. 
W systemie przewidziano jednak możliwość zapisywania tekstów bezpośrednio na serwerze.
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systemem. Dlatego też wciąż podejmowane są prace związane z rozbudową 
zasobu i rozwojem funkcjonalnym systemu iSybislaw, zmierzające do sprosta
nia oczekiwaniom współczesnych użytkowników specjalistycznych systemów 
informacyjnowyszukiwawczych.
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Functional development of the bibliographic 
information system on Slavic linguistics – 

from SYBISLAW to iSybislaw

Summary

The paper presents the process of functional development of the biblio
graphic information system on Slavic linguistics. The first database SYBISLAW 
(System Bibliografii Slawistycznej), established in 1993, was only available 
locally and used primarily to generate bibliographies in a traditional book 
form (7 volumes for the years 1992–1997). In the face of the development 
of information technology and the needs of modern bibliography users, the 
professional system of bibliographic information on Slavic linguistics iSybi
slaw was designed and implemented in 2008. It is a modern system available 
online for both indexators, as well as for external users. The structure and 
functio nality of the iSybislaw system allow the use of an expanded formal 
and subject description, advanced search options and access to full texts of 
documents.

Keywords: authority file; Bibliografia językoznawstwa slawistycznego; bibliographic description; 
database; data structure; information retrieval system; iSybislaw; SYBISLAW
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kartoteka haseł wzorcowych; opis bibliograficzny; struktura danych; SYBISLAW; system 
informacyjnowyszukiwawczy
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