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Korpus Dyskursu Literaturoznawczego (KDL)  

1. Zakres: polski dyskurs literaturoznawczy 1822–2022

2. Kluczowe wyzwania:
a. zdefiniowanie populacji 

b. nierównomierna dostępność publikacji w formie cyfrowej → konieczność prowadzenia prac dygitalizacyjnych

3. Korpus patchworkowy, tworzony przyrostowo/cyklicznie i składający się z trzech, powiązanych ze sobą wariantów:

a. KDL 1.0 (korpus roboczy – oportunistyczny): składa się z czterech podkorpusów, które powstają według mniej rygorystycznych kryteriów 
i. podkorpusu antologii 

ii. podkorpusu osób literaturoznawczych

iii. podkorpusu czasopism

iv. podkorpusu monografii 

b. KDL 2.0 (właściwy): stanowi wybór z KDL 1.0 i powstaje na drodze równoważenia i oceny reprezentatywności materiałów z podkorpusów

c. KDL OD: stanowi wybór z KDL 1.0 i zawiera teksty, które można udostępnić szerszej publiczności 

4. Korpus pogłębiany i monitorujący, a więc odzwierciedlający zmiany zachodzące w dyskursie

5. Podstawa doboru tekstów: zastana wiedza ekspercka (zasada autorytetu), zawarta m.in. w syntezach historycznoliterackich 
z materiałami pomocniczymi, antologiach i wyborach pism danych twórców czy sylabusach zajęć akademickich
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Etap I: antologie literaturoznawcze 

1. Wybór antologii tekstów z zakresu literaturoznawstwa 

2. Dygitalizacja wybranych antologii (24 pozycje)

3. Wydzielenie pojedynczych tekstów spełniających 
kryteria (1091 pozycji) 

4. Opis metadanymi (m.in. epoka, płeć, data pierwodruku)

5. Półautomatyczna weryfikacja listy i usunięcie duplikatów

 efekt: zbiór liczący 993 unikatowe pozycje

6.  OCR/OLR (hOCR) i czyszczenie tekstów
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Teksty z antologii w podziale na epoki 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Liczba tekstów z antologii w podziale na dekady 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Najpopularniejsi autorzy/autorki 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Proporcje płci w poszczególnych epokach 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Etap II: sylabusy literaturoznawcze 
1. Wybór uczelni – ranking Perspektyw 2021

2. Wybór sylabusów zajęć z zakresu literaturoznawstwa (113 pozycji)

3. Wydzielenie poszczególnych tekstów spełniających kryteria

4. Weryfikacja listy, usunięcie duplikatów i zliczenie sylabusów

efekt: zbiór liczący 735 pozycji z 99 sylabusów

5. Selekcja tekstów: co  najmniej 3 sylabusy lub 2 z ≥ 2 uczelni 
efekt: 84 nowe pozycje

6. Dygitalizacja/pozyskiwanie tekstów od wydawnictw

7. OCR/OLR (hOCR) i czyszczenie tekstów
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Osoby przywoływane w największej liczbie sylabusów 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Kolejne etapy 

● Przegląd syntez historycznoliterackich i analiza cytowań 
→ lista osób i tekstów 

○ „Duże syntezy” PWN (seria białych podręczników)
○ Seria Obraz literatury polskiej
○ Słownik polskiej krytyki literackiej
○ Literatura polska 1918–1975
○ Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji
○ cytowania z „Tekstów Drugich”

● Podkorpus osób literaturoznawczych: wybory pism kluczowych 
autorów i autorek z listy (stan prac: przegląd BN/Polony)

● Podkorpus czasopism: lista 40 kluczowych czasopism 
literaturoznawczych opracowana na podstawie danych PBL 
(stan prac: ok. 13 tys. artykułów)

● Podkorpus antologii: pełne wersje tekstów

● Podkorpus monografii: tomy pokonferencyjne z konferencji 
teoretycznoliterackich (ok. 63 pozycje)
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