05.11.2018
Apel do lingwistów korzystających z zasobów i narzędzi językowych

Szanowni Państwo!
My niżej podpisani współtwórcy zasobów językowych (korpusów tekstów, słowników
elektronicznych itp.) oraz narzędzi językowych (wyszukiwarek korpusowych,
analizatorów morfologicznych i składniowych itp.) zwracamy się do Państwa z
prośbą o cytowanie publikacji prezentujących te zasoby i narzędzia w Państwa
pracach, które je wykorzystują. (Publikacje takie zwykle są wymienione na
stronach WWW poświęconych takim zasobom i narzędziom).

Niestety nie jest to zwyczaj powszechny – często na przykład trafiamy na prace
oparte na danych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, Słowosieci i innych
zasobów, w których brak jest odpowiednich cytowań. Stworzenie takich zasobów
czy narzędzi to efekt pracy nie tylko organizacyjnej, ale także naukowej – często
trudnej i czasochłonnej. Ich twórcy to naukowcy na różnych etapach kariery
naukowej, często występujący o granty na tworzenie kolejnych narzędzi i zasobów
językowych i dalsze rozwijanie już istniejących. W obecnych czasach istotnym
elementem oceny dorobku naukowców – zarówno w staraniach o kolejne stopnie
naukowe, jak i w ramach ewaluacji wniosków o granty – jest ich indeks cytowań
(zwykle indeks Hirscha). Brak odpowiednich cytowań w pracach wykorzystujących
zasoby i narzędzia językowe jest więc krzywdzący dla ich twórców i demotywujący
– czas poświęcony na ich tworzenie można było poświęcić na bardziej teoretyczne
(lepiej cytowalne) publikacje. Jest to też niekorzystne dla całej społeczności
językoznawczej, bo zbyt niski indeks cytowań twórcy zasobów lub narzędzi
językowych może być przeszkodą w staraniach o środki na ich dalszy rozwój i na
tworzenie nowych.
Będziemy wdzięczni za przychylne podejście do tego apelu.
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