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1. Imi� i Nazwisko: Beata Wójtowicz

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

2000 rok – Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Orientalistyczny, tytuł magistra 

kulturoznawstwa, specjalno�� afrykanistyka uzyskany na podstawie pracy magisterskiej 

pt. „Czasowniki posiłkowe w suahili na tle procesu gramatykalizacji” napisanej pod kierunkiem 

dr Iwony Kraski-Szlenk;

2005 rok – Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, stopie� doktora nauk 

humanistycznych w zakresie j�zykoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej 

pt. „Ogólnolingwistyczne i leksykograficzne podstawy organizacji słownika suahilijsko-polskiego” 

napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza S. Bienia.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

2005 – obecnie: adiunkt w Katedrze J�zyków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego  

   Uniwersytetu Warszawskiego, 

2012 – 2013: lingwista w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk; z        

Instytutem współpracuj� nieustaj�co na podstawie umów o dzieło/zlecenie od 

roku 2001,

2000 – 2005: studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
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4. Wskazanie osi�gni�cia* wynikaj�cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

a) tytuł osi�gni�cia naukowego: 

Leksykografia suahili: słowniki i ich u�ytkownicy.

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy), 

Monografia:

Wójtowicz Beata, Swahili Lexicography. Modern Dictionaries and their Users. A Swahili-

Polish Dictionary Case Study, 2018, Lincom Europa. 

Recenzent wydawniczy: prof. D. J. Prinsloo, Department of African Languages, University 

of Pretoria, RPA. 

Artykuły:

1. Wójtowicz Beata, Evaluating a 12-Million-Word Corpus as a Source of Dictionary Data, 

2017, International Journal of Lexicography, doi: 10.1093/ijl/ecx011,  publikacja dost�pna 

online od 03.08.2017. (czasopismo z bazy Web of Science)

2. Wójtowicz Beata, Revisiting Lemma Lists in Swahili Dictionaries, 2017, Lexikos 27,          

s. 561-577. (czasopismo z bazy Web of Science)

3. Wójtowicz Beata, Learner Features in a New Corpus-based Swahili Dictionary, 2016, 

Lexikos 26, s. 402-415. (czasopismo z bazy Web of Science)

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osi�gni�tych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania.

Wskazana, jako osi�gni�cie naukowo-badawcze,  monografia  wie�czy na obecnym etapie

moje  wieloletnie  badania  nad  leksykografi�  j�zyka  suahili.  W  osi�gni�ciu  wykazuj�  równie�

poprzedzaj�ce t� monografi� publikacje, które omawiaj� badania, do których si� odnosi i dalej je
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rozwija (pkt. 1 i 2) oraz słownik, którego badania te głównie dotycz� (pkt. 3). 

Moja  działalno��  badawcza  sytuuje  si�  w  dziedzinie  metaleksykografii  i  dotyczy metod

opracowywania słowników, bada� nad ich u�yciem oraz historii leksykografii. 

Głównym celem bada� przedstawionych w publikacjach jest pogł�bienie wiedzy na temat

u�ycia słowników j�zyka suahili (i polskiego) oraz ewaluacja zarówno zało�e� metodologicznych

prezentacji  materiału  słownikowego,  jak  i  wykorzystania  �ródeł  dost�pnych  w  postaci

elektronicznych korpusów tekstów w pracach leksykograficznych. Celem po�rednim jest równie�

zbadanie  stopnia  wykorzystania  nowoczesnych  metod  leksykografii  �wiatowej  w  produkcji

słowników dla j�zyków mniej  rozwini�tych  pod wzgl�dem dost�pno�ci  nowoczesnych  narz�dzi

informatycznych  i  �ródeł  elektronicznych,  w  tym  suahili,  ogólniej  bantu  i  innych  j�zyków

afryka�skich. 

Słowniki stanowi� podstawowe narz�dzie w poznawaniu j�zyków obcych. S� produktami

tworzonymi z my�l� o nabywcy i z zało�enia maj� zaspokaja�  jego potrzeby. Takie pojmowanie

leksykografii jest powszechne w kulturze zachodniej, gdzie wydawanie słowników było od dawna

przedsi�wzi�ciem bardziej komercyjnym ni�, jak np. w tradycji polskiej, powinno�ci� narodow�.

Obecna komercjalizacja leksykografii ma równie� wpływ na jej nowe postrzeganie i definiowanie.

Sama  leksykografia  ma  jednak  nadal  dwa  wymiary:  poza  praktycznym,  równie�  naukowy,

teoretyczny, odnosz�cy si� do metod i technik opracowywania słowników i tego aspektu dotycz�

moje badania. 

Słowniki j�zyków europejskich,  w szczególno�ci  j�zyka angielskiego, s�  szeroko badane

pod ró�nym k�tem, a wyniki  tych bada�  s�  wykorzystywane w ich dalszym rozwijaniu.  Forma

elektroniczna  i  dost�pno��  elektronicznych  korpusów  tekstów  wprowadziły  natomiast  szereg

nowych  mo�liwo�ci,  które  przyczyniły  si�  do opracowania  nowych dzieł,  które  technologiczne

nowinki wykorzystuj� w celu lepszej organizacji i prezentacji materiału i dostosowaniu tre�ci do

wymaga�  i  oczekiwa�  konkretnych  odbiorców.  Słowniki  j�zyków  mniej  popularnych,  rzadko

nauczanych, o mniejszych zasobach z takich mo�liwo�ci korzystaj� rzadziej, rzadko te�, o ile w

ogóle, poddawane s� badaniom. 

J�zyk suahili jest jednym z najlepiej znanych i opisanych j�zyków afryka�skich a mimo to

nale�y zaliczy� go do grupy j�zyków o małych zasobach (less-resourced languages), je�li chodzi o

narz�dzia informatyczne i korpusy tekstów elektronicznych. Dla suahili, jako jednego z zaledwie

kilku j�zyków afryka�skich, został opracowany anotowany korpus elektroniczny, daje on jednak

dost�p do zaledwie 20 milionów słów. Jak dot�d jest on sporadycznie wykorzystywany w badaniach

nad  j�zykiem,  a  prawie  zupełnie  w  leksykografii.  Suahili,  cho�  ma  wielomilionow�  grup�

u�ytkowników,  jest  w grupie  j�zyków rzadko  nauczanych  (less-commonly-taught  languages)  w
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Europie,  Ameryce,  jak równie�  w Azji.  Brakuje  zarówno podr�czników do nauki  j�zyka,  jak i

słowników, które opracowywane s� w zasadzie jedynie dla j�zyka angielskiego. Brakuje te� bada�

teoretycznych  nad  nauczaniem  i  leksykografi�  j�zyka.  Niewykorzystane  pozostaj�  równie�

mo�liwo�ci,  jakie  oferuje  forma  elektroniczna  słowników.  Wi�kszo��  nowych  publikacji  nadal

opiera si� na dziełach wcze�niejszych i publikowanych jest w formie tradycyjnej, a ich statyczne

kopie  elektroniczne  stanowi�  jedynie  zał�cznik  do  papierowych  publikacji.  Swoimi  badaniami

staram si� zmieni� ten stan rzeczy i pokaza�, �e nawet niewielkie zasoby mog� by� wykorzystane w

tworzeniu nowoczesnej leksykografii dla j�zyków mało popularnych, a forma elektroniczna daje

nowe,  wci��  mało  doceniane  i  wykorzystywane  mo�liwo�ci,  które  mog�  zmieni�  oblicze

słowników.

Monografia  Swahili Lexicography. Modern Dictionaries and their Users. A Swahili-Polish

Dictionary  Case  Study składa  si�  z  czterech  cz��ci,  w  których  omówione  zostały  metody

współczesnej leksykografii, historia leksykografia suahili i badania nad u�yciem słowników.

Cz��� pierwsza: Modern methods of lexicography and their application to lesser-resourced

languages prezentuje osi�gni�cia współczesnej leksykografii. Po pierwsze omówione zostały typy

słowników  i  ich  funkcje,  ze  szczególnym  uwzgl�dnieniem  słowników  dwuj�zycznych

przeznaczonych  dla  ucz�cych  si�  j�zyków  obcych  i  słowników  j�zyków  mniej  popularnych.

Słowniki  takich  j�zyków  trudno  jest  opracowywa�  w  zgodzie  z  zasadami  współczesnej

leksykografii, gdzie nadrz�dnym czynnikiem decyduj�cym o strukturze i zawarto�ci leksykonu jest

sprecyzowana grupa odbiorców lub konkretna jego funkcja. Ograniczenia zarówno osobowe, jak i

finansowe skłaniaj� raczej do tworzenia dzieł ogólnych, przeznaczonych dla szerokiego odbiorcy i

maj�cych na celu w wi�kszym stopniu dokumentacj� j�zyka ni� zaspokojenie konkretnej potrzeby

potencjalnego  u�ytkownika.  W  publikacji  poruszone  zostały  równie�  zagadnienia  zwi�zane  z

wykorzystaniem  korpusów  tekstów  w  pracy  leksykografa.  Ich  przydatno��  nie  jest  dzi�

kwestionowana,  jednak�e współczesne korpusy dla  j�zyków europejskich osi�gn�ły imponuj�ce

rozmiary, zupełnie nieosi�galne dla j�zyków np. afryka�skich. Omawiana zatem jest kwestia, czy

wobec braku du�ych korpusów, małe ich wersje maj� prawo bytu we współczesnych realiach. Pod

uwag� wzi�te zostały równie� takie zagadnienia, jak zrównowa�enie i reprezentatywno�� korpusów,

a  tak�e  zaprezentowane  zostały  ró�ne  inicjatywy  tworzenia  korpusów  j�zyków  rzadkich,

afryka�skich.

Druga  cz���  monografii  dotyczy  leksykografii  j�zyka  suahili.  Prezentuj�  tu  moje

wcze�niejsze badania, które tworz� tło dla bada� nad u�yciem słowników i ukazuj� wiedz� na temat

dotychczasowych  dokona�  leksykografii  suahili.  Cz���  ta  jest  niejako  kompendium  wiedzy  o

trendach w kompilacji  słowników j�zyka.   Po krótkim przedstawieniu samego j�zyka i  kwestii
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gramatycznych, istotnych dla tematu, przechodz� do historii tworzenia słowników dost�pnych dla

j�zyka  suahili  opracowywanych  od  drugiej  połowy XIX  wieku.  W  opracowaniu  uwzgl�dniam

zarówno  kwestie  historyczne,  które  miały  wpływ  na  kształt  suahilijskiej  leksykografii,  jak  i

słowniki współczesne, jak dot�d pomijane w ró�nych, zwykle wyrywkowych opracowaniach na ten

temat.  Literatura  po�wi�cona  słownikom  j�zyka  suahili  skupia  si�  przede  wszystkim  na

jednoj�zycznym  słowniku  wydawnictwa  TUKI  (opublikowanym  w  1981)  i  jego  pó�niejszych

edycjach,  �ywo  dyskutowanych  w�ród  rodzimych  leksykografów.  Poruszane  kwestie  dotycz�

głównie zasad konstruowania jednoj�zycznych definicji i uwzgl�dniania wariantów, a tym samym

zasad tworzenia i roli słownika w opracowywaniu i rozpowszechnianiu j�zyka standard, kwestii

wa�nych  równie�  dla  leksykografii  dwuj�zycznej.  W cz��ci  tej,  na  podstawie  analizy głównie

dwuj�zycznych słowników j�zyka suahili,  przedstawione s�  wybrane zagadnienia odnosz�ce si�

zarówno do makro, jak i mikrostruktury słowników. 

Jednym z zagadnie�  jest  sposób hasłowania wyrazów w słowniku. Suahili jest  j�zykiem

bantu i z typologicznego punktu widzenia wyró�nia si� w nim rodzaj gramatyczny, zwyczajowo

nazywany klasami.  J�zyki  te  charakteryzuje  aglutynacja,  zwi�zek  zgody,  rozwini�ta  koniugacja

prefiksalna,  powszechne  u�ycie  form  lokatywnych  i  derywacja  jako  najbardziej  produktywny

sposób  wzbogacania  słownictwa.  Aglutynacja  najwyra�niej  widoczna  jest  w  morfologii

czasownika.  Jego  j�dro  stanowi  niepodzielny  rdze�,  do  którego  doł�czane  s�  ró�ne  morfemy

gramatyczne  i  derywacyjne  w  pozycji  prefiksalnej  i sufiksalnej. W morfologii  rzeczowników

aglutynacj�  zaobserwujemy w rzeczownikach odczasownikowych, które zbudowane s�  na bazie

tematów  czasownikowych,  tj.  rdzeni  wraz  z  doł�czonymi  sufiksami.  Wyst�powanie  klas

nominalnych i bezpo�rednio z nimi zwi�zanego zwi�zku zgody jest najbardziej charakterystyczn�

cech� j�zyków bantu. Klasy nominalne wyra�one s� morfologicznie, poprzez odpowiednie prefiksy,

oraz syntaktycznie – poprzez kongruencj� w obr�bie zdania. Podstawow� operacj� słowotwórcz�

jest derywacja poprzez sufiksacj�. Rodziny słowotwórcze w j�zykach bantu nierzadko przekraczaj�

sto  leksemów.  Rzeczowniki  odczasownikowe  mog�  by�  tworzone  za  pomoc�  pi�ciu  ró�nych

procesów derywacyjnych, które opieraj�  si�  na kombinacji sufiksów derywacyjnych i prefiksów

nominalnych. Taka odmienno�� typologiczna j�zyka wprowadza szereg problemów niespotykanych

w nauczaniu i leksykografii j�zyków europejskich. Z perspektywy leksykograficznej dotycz� one

przede  wszystkim  wyboru  postaci  wyrazu  hasłowego  oraz  sposobu  traktowania  i  prezentacji

derywatów oraz zawarto�ci komponentu gramatycznego artykułów hasłowych. Inaczej ni� dla np.

j�zyka  polskiego,  suahili  nie  ma  wypracowanych  zasad  hasłowania,  które  byłyby  jednorodnie

stosowane w słownikach. Zasady te ró�ni� si� i u�ytkownik musi pozna� je w przypadku ka�dego

słownika,  z  którego  korzysta.  Dotyczy  to  samego  hasłowania,  gdzie  ró�nice  s�  szczególnie
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widoczne w postaci zaimków ale równie� zasad traktowania derywatów. Jedno z podej�� zakłada

nadawanie derywatom statusu haseł głównych, drugie opis derywatów pod ich rdzeniami. Trzecia

metoda to podej�cie mieszane, w którym cz��� derywatów ma status haseł, a cz��� opisana jest w

ramach hasła rdzenia.  Prezentowany w ksi��ce postulat  zakłada nadanie wszystkim derywatom

statusu haseł głównych przy jednoczesnym zachowaniu wielopoziomowych relacji mi�dzy nimi.

Jest to podyktowane głównie wzgl�dami dydaktycznymi, gdy� ucz�cy si� j�zyka cz�sto nie s� w

stanie rozpozna� derywatu i wła�ciwie powi�za� go z rdzeniem. Wersja drukowana, ze wzgl�du na

form� i ograniczenia obj�to�ci, najcz��ciej nie daje mo�liwo�ci zachowania informacji o derywacji.

Forma elektroniczna natomiast pozwala na jawne zachowanie relacji i wizualizacj� ich np. w formie

drzewa derywacyjnego, jak to zostało przedstawione w słowniku suahili-polskim mojego autorstwa.

Implementacja struktury danych słownika w j�zyku XML dała mo�liwo�� unikni�cia konieczno�ci

wyboru pomi�dzy powy�szymi skrajnymi stanowiskami i pozostawienia go u�ytkownikowi, który

ma mo�liwo�� wyboru pomi�dzy trybem, w którym cała rodzina derywatów czasownikowych jest

zgrupowana  w  jednym  ha�le,  b�d�  rozdzielona  na  samodzielne  hasła  powi�zane  jedynie

odno�nikami hipertekstowymi. Osi�gni�cie to niejako zamyka debat�, pokazuj�c wy�szo�� formatu

elektronicznego  nad  drukowanym.  Ze  wzgl�du  na  dydaktyczny  charakter  słownika,

wielopoziomowo�� derywacji została równie� zachowana i unaoczniona u�ytkownikowi w postaci

graficznego  drzewa.  Bezpo�rednio  w  artykułach  hasłowych  podana  została  informacja  o

derywatach czasownikowych – formach pochodnych czasownika, drzewo natomiast prezentuje cał�

rodzin�  derywacyjn�,  uwzgl�dniaj�c równie�  inne cz��ci  mowy.  Podej�cie takie nie jest  jeszcze

stosowane w �adnym innym słowniku j�zyka suahili. 

Zgodnie ze sztuk� nowoczesnej leksykografii wszystkie decyzje leksykograficzne powinny

by�  podyktowane  przez  funkcje,  jakie  słownik  ma  pełni�  dla  ró�nych  grup  jego  odbiorców.

Słowniki  maj�  tyle  celów,  ile  grup  u�ytkowników. Od grupy odbiorców uzale�nia  si�  zarówno

makrostruktur�,  jak  i mikrostruktur�  słownika.  �eby  móc  temu  sprosta�,  powinni�my  zna�

potencjalnego  u�ytkownika.  Przed  przyst�pieniem  do  opracowywania  podstawowych  zało�e�

słownika trzeba odpowiedzie� na kluczowe pytania: kto b�dzie u�ytkownikiem  słownika, w jakim

celu b�dzie go u�ywał, jakimi umiej�tno�ciami, wiedz� i znajomo�ci� j�zyka dysponuje oraz, czego

konkretnie  od  słownika  oczekuje.  Dobrze,  gdy  odpowiedzi  na  powy�sze  pytania  s�  poparte

badaniem rynku.

Badania rynku bywaj� przeprowadzane przez du�ych wydawców, ich wyniki nie s� jednak z

reguły  publikowane.  Wiele  słowników,  szczególnie  dla  j�zyków  rzadko  nauczanych,  jest

opracowywanych poza wydawnictwami, a ich autorzy swoje decyzje opieraj� cz�sto na dost�pnych

badaniach naukowych dla innych j�zyków.
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Odniesienia do u�ytkowników i ich potrzeb pojawiały si� w dziełach leksykograficznych od

zawsze. Dopiero jednak w wieku XX opracowano zało�enia teoretyczne, które stanowi� podstaw�

naukow�  współczesnych słowników i  pojawiła si�  gł�bsza refleksja nad funkcj�,  któr�  słowniki

pełni�. Badania nad u�yciem słowników stanowi� najmłodszy i obecnie najbardziej rozwijaj�cy si�

dział  metaleksykografii.  Badanie zachowa�  i  oczekiwa�  u�ytkowników słowników dla j�zyków

popularnych s�  prowadzone na szerok� skal� w wielu o�rodkach uniwersyteckich �wiata. Pierwsze

systematyczne badania zostały rozpocz�te nie tak dawno, bo w latach 60. XX wieku i dotyczyły

głównie  słowników  j�zyka  angielskiego,  oraz  innych  popularnych  j�zyków  europejskich,  jak

francuski czy niemiecki. Bada si� zarówno u�ytkowników słowników jedno, jak i dwuj�zycznych,

przeznaczonych dla rodzimych u�ytkowników j�zyka, jak i dla ucz�cych si�. Prym w badaniach

wiod� badacze j�zyka angielskiego, dla którego powstały najbardziej zaawansowane słowniki, które

maj�  te�  najwi�ksz�  grup�  odbiorców na całym �wiecie. Zaanga�owani w nie s�  nie tylko sami

naukowcy, ale równie� stoj�ce za nimi wydawnictwa, jak np. Macmillan czy Oxford. 

Współczesne badania coraz cz��ciej skupiaj� si� na konkretnej funkcjonalno�ci słownika, i

wykorzystuj� mo�liwo�ci oferowane przez komputery, jak np. okulografia.  

Szeroka literatura na temat u�ycia słowników angielskich wniosła wiele do leksykografii

teoretycznej. Wiemy np. �e główn� informacj� poszukiwan�  przez wi�kszo�� u�ytkowników jest

znaczenie słów. Dla Włochów ucz�cych si� j�zyka angielskiego jako obcego, w pierwszym etapie

nauki  najwa�niejsza  jest  jednak  wymowa.  Tego  typu  informacje  s�  wykorzystywane  przez

leksykografów pracuj�cych z ró�nymi j�zykami. Nadal brakuje jednak bada� szczegółowych nad

specyfik� u�ycia słowników j�zyków rzadko nauczanych, które zwykle typologicznie i kulturowo

s� bardzo odległe od j�zyka i kr�gu kulturowego osób ucz�cych si� ich.

Badania nad u�yciem słowników s� głównym tematem prezentowanej monografii. W cz��ci

trzeciej:  Research into dictionary use  omawiane s� ogólne zało�enia bada� nad u�ytkownikami i

u�yciem  słowników,  ich  metody  i  wybrane  wyniki.  Kwerenda  bibliograficzna  w  Tanzanii

umo�liwiła  mi  dotarcie  do bada�  przeprowadzonych  dla  j�zyków afryka�skich,  w  tym suahili,

opisanych  w  niepublikowanych  pracach  magisterskich  i  doktorskich  Uniwersytetu  w  Dar  es

Salaam. Szczególn� uwag� zwracam na metod� analizy rejestrów zapyta� (log files analysis), która

została tak�e zastosowana w moich własnych badaniach nad elektronicznym słownikiem suahili-

polskim. Badania te szczegółowo prezentowane s� w cz��ci czwartej:  Case study: Swahili-Polish

dictionary user research.  

Badania  nad  słownikami  j�zyków  afryka�skich  praktycznie  nie  istniej�.  Dlatego  nawet

badania prowadzone na mał� skal�, w oparciu o niewielk� liczb� u�ytkowników/respondentów czy

nad jednym wybranym aspektem s� cenne. Im wi�cej takich bada� zostanie przeprowadzonych i
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upublicznionych, tym pełniejszy obraz leksykografii b�dziemy w stanie wyłoni�.  Nie mo�na si�

spodziewa�,  �e  dla  j�zyków  rzadkich  badania  osi�gn�  skal�  porównywaln�  do  tej  dla  j�zyka

angielskiego, tak jak nie stało si� tak w przypadku kompilacji korpusów. W monografii prezentuj�

badania  nad bardzo rzadk�  par�  j�zykow�,  jak�  jest  polski  i  suahili,  z  nadziej�  na pogł�bienie

wiedzy zarówno o leksykografii polskiej, suahilijskiej, jak i j�zyków bantu w ogóle. 

Badania nad słownikami j�zyka suahili prowadz� od wielu lat. Pierwszy raz, prawie 10 lat

temu,  przeprowadziłam  pierwszy  kwestionariusz  w�ród  ucz�cych  si�  suahili  na  Uniwersytecie

Warszawskim. Ten sam kwestionariusz został nast�pnie przedło�ony studentom kilka lat pó�niej.

Nawet tak proste badanie wykazało zmiany w postrzeganiu i u�ytkowaniu słowników zwi�zane

przede wszystkim z rozwojem technologii i w dost�pie do Internetu. Jeszcze 10 lat temu wszystkie

badane  osoby  posiadały  i  korzystały  ze  słowników  drukowanych.  Badanie  przeprowadzone

niedawno wykazało, �e ok. 30% u�ytkowników nie posiada ju� w ogóle słowników tradycyjnych,

natomiast wszyscy korzystaj� ze słowników elektronicznych. W�ród najlepiej ocenianych znalazł

si�  nowy  słownik  suahili-polski,  który  w  innym  badaniu  został  jednak  oceniony  jako

niewystarczaj�cy  dla  wszystkich  poziomów,  ze  wzgl�du  na  mały  zasób  słownictwa  oraz

nieprzystosowanie  do  obsługi  na  telefonach  komórkowych.  U�ytkownicy najcz��ciej  poszukuj�

informacji o znaczeniu wyrazu, potem o ekwiwalencie, cz��ci mowy i klasie rzeczownika. Wysoko

oceniaj�  te�  dost�pno��  przykładów  u�ycia.  Tego  typu  informacje  s�  bardzo  przydatne  w

planowaniu struktury opisu haseł i wskazuj� elementy, które powinny zosta� opracowane z wi�ksz�

staranno�ci�. 

Głównym obiektem prezentowanych bada� jest nowy słownik suahili-polski opublikowany

w Internecie pod koniec 2012 roku (www.kamusi.pl). Przez okres czterech lat rejestrowane były

zapytania wysyłane przez u�ytkowników do słownika. Nast�pnie na podstawie analizy ponad 50

tysi�cy haseł-zapyta� ewaluacji została poddana struktura słownika, przyj�te zasady hasłowania i

traktowania derywatów. Pod uwag� zostały wzi�te zarówno dane suahili, jak i polskie. 

Analiza  danych  suahili  wykazała,  �e  struktura  kategorii  wyrazów  poszukiwanych  przez

u�ytkowników odpowiada strukturze słownika. Czasowniki s� kategori� poszukiwan� najcz��ciej,

jednak to rzeczowniki stanowi� najwi�ksz� grup� w�ród szukanych wyrazów.  Wyrazy funkcyjne,

cz�sto  u�ywane,  wbrew  oczekiwaniom  s�  równie�  cz�sto  sprawdzane.  Wa�n�  grup�  stanowi�

równie�  pełne  formy  ortograficzne,  jak  np.  rzeczowniki  w  liczbie  mnogiej,  przymiotniki  z

prefiksem klasowym czy zaimki, które nie były uwzgl�dniane w słownikach do tej pory. Z danych

wynika te�,  które klasy s�  szczególnie w polu zainteresowa�  u�ytkowników. Analizowane dane

jasno pokazuj�, �e nadanie derywatom statusu haseł głównych to ukłon w stron� u�ytkowników. Na

ich podstawie  jeste�my w stanie  okre�li�,  które  czasowniki,  oraz  które  ich  formy pochodne s�

8



poszukiwane najcz��ciej i powinny na pewno by� uwzgl�dniane w słownikach, a by� mo�e tak�e w

wi�kszym wymiarze w sylabusach nauczania j�zyka.

Zapytania zostały tak�e przeanalizowane pod wzgl�dem dziedzin tematycznych (semantic

domains).  Spo�ród  dziewi�ciu  dziedzin  branych  pod  uwag�,  dwie  okazały  si�  by�  najbardziej

popularne, tj. czynno�ci  (physical actions) i stany (states). 

Analiza  zapyta�,  które  nie  zostały  znalezione  w  słowniku  pozwoliła  na  kategoryzacj�

bł�dów,  które  popełniaj�  u�ytkownicy.  Jednym  z  najcz�stszych  jest  wpisywanie  w  okienko

wyszukiwania pełnych form wyrazowych zamiast form hasłowych. U�ytkownicy zdaj� si� obecnie

traktowa�  słowniki porównywalnie do wyszukiwarek internetowych typu  Google  i  zamiast form

hasłowych wpisuj�  odmienione  wyrazy,  frazy a nawet  całe zdania.  Wykazały to  zarówno dane

suahili, jak i polskie. 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest  korelacja pomi�dzy wyszukiwaniami a danymi

korpusowymi.  Zgodnie  z  metod�  współczesnej  leksykografii  lista  haseł  słownika  powinna  by�

opracowana na podstawie listy frekwencyjnej otrzymanej z korpusu. Badanie ma na celu analiz�,

czy u�ytkownicy rzeczywi�cie  szukaj�  cz�stych  słów,  a  tym samym,  czy lista  frekwencyjna  to

dobre  �ródło danych  dla słownika.  Jest  to  zagadnienie interesuj�ce tym bardziej,  �e korpus na

podstawie którego mog� by� tworzone słowniki j�zyka suahili nie jest reprezentatywny i zawiera

stosunkowo mał� ilo�� słów. Analizowane dane potwierdzaj�, �e u�ytkownicy najcz��ciej szukaj�

cz�stych słów i w zasadzie prawie wszystkie ich zapytania dotycz� słów, które znajduj� si� równie�

na li�cie frekwencyjnej 20 milionowego korpusu. Jest to informacja bardzo cenna w przypadku

j�zyków,  dla  których  nie  ma  wielu  zasobów,  a  słowniki  s�  małe  lub  �redniej  wielko�ci.

Opracowanie  takiego  słownika,  nawet  na  podstawie  danych  z  niewielkiego  korpusu,  powinno

spełni�  oczekiwania  wi�kszo�ci  u�ytkowników.  Porównywane  tak�e  s�  ró�ne  korpusy  j�zyka

suahili,  zarówno  korpus  opracowany  r�cznie,  jak  i  kompilowany  automatycznie  z  danych

dost�pnych w Internecie (web-crawled corpus). W zestawieniu znalazły si� równie�  dwie wersje

korpusu j�zyka polskiego, które znacz�co ró�ni� si� wielko�ci� (1 milion i 300 milionów słów). 

Swoj�  prac�  staram si�  wypełni�  luk�  w badaniach nad słownikami j�zyka suahili,  które

mog� te� by� przydatne dla innych j�zyków bantu. Ze wzgl�du na struktur� j�zyków bantu, metody

wypracowane  dla  j�zyków  europejskich,  a  głównie  angielskiego,  nie  zawsze  mog�  by�

bezkrytycznie zastosowane w słownikach tych j�zyków. Z drugiej strony metody te, szczególnie

nowoczesne  wykorzystanie  narz�dzi  informatycznych,  korpusów  tekstów  czy  formatu

elektronicznego, mog� wpłyn�� na jako�� słowników i pomóc w rozwi�zaniu szeregu problemów, z

którymi boryka si� leksykografia j�zyków bantu od pocz�tku swego istnienia, jak np. wspomniany

problem hasłowania.  
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 5. Omówienie pozostałych osi�gni�� naukowo - badawczych. 

Mój  rozwój  naukowy  wi��e  si�  przede  wszystkim  z  leksykografi�  j�zyka  suahili  i

wykorzystaniem nowoczesnych  technologii  j�zykowych  w pracy  j�zykoznawcy i  leksykografa.

Zainteresowanie przydatno�ci� i rol� słowników w nauce j�zyków obcych oraz adekwatno�ci� ich

zawarto�ci do oczekiwa�  u�ytkowników, skłoniło mnie do wieloletnich bada�. Wi�kszo��  bada�

prowadzonych jest z perspektyw� ich praktycznego zastosowania. Najpierw badałam słowniki ju�

dost�pne,  ich  histori�  i  struktur�,  a  nast�pnie  zaj�łam  si�  opracowaniem  nowego  słownika  w

oparciu o nowoczesne zało�enia leksykografii �wiatowej. Dopiero opracowanie własnego słownika

pozwoliło mi na prowadzenie bada� nad jego u�yciem w oparciu o autentyczne dane bez potrzeby

si�gania po subiektywne oceny samych u�ytkowników. Ka�dy z etapów wymagał kilku lat pracy,

trzy lata to jedynie okres trwania projektu, w ramach którego powstawał słownik, kolejne cztery

lata, to okres zbierania danych do dalszych bada�.  W tym czasie moja praca naukowa wi�zała si�

te�  z  innymi  projektami.  Poni�ej  pokrótce  przedstawiam  dziedziny,  w  których  badania  jestem

zaanga�owana. Dziedziny te z oczywistych wzgl�dów cz�sto przenikaj� si� i maj� punkty wspólne.

5. 1 Leksykografia suahili

Za jedno z najwa�niejszych osi�gni�� uznaj� publikacj� nowego słownika suahili-polskiego

w wersji  elektronicznej  oraz nast�pnie opracowanej na jego podstawie tradycyjnej  publikacji  w

wersji  papierowej  („Elektroniczny  słownik  suahili-polski:  www.kamusi.pl”  i  „Słownik  suahili-

polski”).  W  szeregu  artykułów  poprzedzaj�cych  publikacj�  nowego  słownika  przedstawiałam

rozwa�ania na temat jego planowanej struktury. W artykułach skupiałam si� na jego strukturze oraz

wersji  elektronicznej  i  mo�liwo�ciach, które taki  format oferuje wraz z formatem opisu danych

XML („The Logical Structure of Swahili-Polish Dictionary Entries and its XML Implementation”,

„A Concept of a New Swahili-Polish Dictionary”, „Multi-level reference hierarchies in a dictionary

of Swahili”, „New XML-encoded Swahili-Polish Dictionary: Micro- and Macrostructure”). Prace

nad słownikiem były finansowane ze �rodków grantu z KBN, którego byłam kierownikiem. 

W ramach zainteresowa� leksykograficznych zajmowałam si� równie� histori� leksykografii

j�zyka  suahili,  która  nie  jest  dobrze  opisana,  a  w  któr�  du�y wkład  miał  polski  uczony prof.

Rajmund  Ohly  –  wieloletni  pracownik  Uniwersytetu  w  Dar  es  Salaam  i  redaktor  pierwszego

jednoj�zycznego słownika suahili  wydanego w Tanzanii.  Wyniki  swoich bada�  opisuj�  w kilku

artykułach (m.in. „Polskie akcenty w historii leksykografii suahili”, „A glimpse at the history of

Swahili lexicography”).
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5. 2 Formaty danych

Równolegle  prowadziłam  prace  nad  innymi  słownikami  (suahili-polskim  i  suahili-

angielskim)  i  eksperymentowałam  z  formatami  danych  w  ramach  projektu  Free  Bilingual

Dictionaries FreeDict. Projekt ten ma na celu darmowe udost�pnianie słowników i infrastruktury w

Internecie na otwartych licencjach. W swoich pracach (prowadzonych z dr. P. Ba�skim) testowałam

ró�ne formaty danych i  opracowałam słowniki  w formatach DICT oraz XML zgodnym z TEI.

„Swahili-English  xFried/Freedict  Dictionary  0.3.” to  pierwszy  słownik  w  projekcie  FreeDict

opracowany w zgodzie ze standardem TEI P5. Na jego podstawie została opracowana struktura

danych  dla  całego  projektu i  dokonano konwersji  słowników dla  innych  j�zyków.  Zagadnienia

zwi�zane z formalizmami danych zostały poruszone w artykule „ A Repository of Free Lexical

Resources  for  African  Languages:  The  Project  and  the  Method”  oraz  omówione  w  kilku

wyst�pieniach  konferencyjnych,  m.in.  podczas  spotkania  konsorcjum  TEI:  „Freedict:  an  Open

Source repository of TEI-encoded bilingual dictionaries”.

5. 3 Rola licencji autorskich w tworzeniu zasobów 

Interesuje  mnie  równie�  zagadnienie  wolnego  dost�pu  do  danych  i  narz�dzi

informatycznych. Takie podej�cie do zasobów jest bardzo korzystne dla j�zyków, które maj� ich

niewielk�  ilo��.  Wymiana  danych  i  współpraca  ró�nych  twórców  przyczynia  si�  do  tworzenia

nowych  zasobów,  co  jest  szeroko  udokumentowane.  Przykładem tego  mo�e  by� Swahili  Verb

Analyser1,  darmowy  analizator  czasowników  suahili,  który  został  opracowany  na  podstawie

słownika  mojego  autorstwa  udost�pnionego  w  ramach  projektu  FreeDict („Swahili-English

English-Swahili  xFried  Dictionary”).  Tematyka  zwi�zana  z  potrzeb�  dost�pno�ci  darmowych

narz�dzi i �ródeł była poruszana w artykułach („A Repository of Free Lexical Resources for African

Languages:  The  Project  and  the  Method”,  „Learner  Features  in  a  New  Corpus-based  Swahili

Dictionary”) oraz w kilku wyst�pieniach konferencyjnych („Free bilingual dictionaries with a focus

on Swahili: the state of affairs and the prospects for the future”,  „Lexicography and development.

The need of cooperation network in Swahili language technology”). 

Takie  zagadnienia  jak  problem dost�pno�ci  zasobów,  ich  wielokrotnego u�ycia,  ró�nych

mo�liwo�ci ich wykorzystania i rola licencji w przetrwaniu i dalszym rozwoju danych s� poruszone

m.in. w artykule „The Open-Content Text Corpus Project”.

5. 4 Elektroniczne korpusy tekstów 

Od  czasów  studenckich  zwi�zana  jestem  z  wieloma  projektami,  które  miały  na  celu

1 http://kevindonnelly.org.uk/2010/04/a-swahili-verb-analyser/ [04.05.2018]
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stworzenie elektronicznych korpusów tekstów dla j�zyka polskiego. Brałam udział  w tworzeniu

korpusu  j�zyka  polskiego  przez  Wydawnictwo Naukowe PWN (omówione w wyst�pieniu  „On

collecting  data  for  the  speech  corpus  of  Polish  Language”),  nast�pnie  przez  wiele  lat

współpracowałam z Instytutem Podstaw Informatyki  PAN przy tworzeniu najpierw korpusu IPI

PAN (grant KBN „Anotowany korpus pisanego j�zyka polskiego z dost�pem przez Internet”) a

nast�pnie Narodowego Korpusu J�zyka Polskiego, który to projekt administrowałam (grant KBN

„Narodowy  Korpus  J�zyka  Polskiego”).  W  wyniku  projektu  opracowany  został  najwi�kszy

anotowany korpus referencyjny współczesnej polszczyzny wielko�ci ponad półtora miliarda słów.

Obecnie koordynuj�  prace w projekcie CLARIN-PL „Korpus polskich tekstów parlamentarnych

XX wieku”, który ma na celu udost�pnienie do przeszukiwania tekstów z biuletynów sejmowych od

lat 20. XX wieku po teksty współczesne. 

Moje zainteresowania wi���  si� oczywi�cie równie�  z korpusami j�zyków afryka�skich i

problemem  niewystarczaj�cej  dost�pno�ci  zasobów  dla  tych  j�zyków.  Maj�c  do�wiadczenie  w

projektach  korpusowych  dla  j�zyka  polskiego,  byłam  współinicjatork�  projektu  opracowania

korpusu równoległego dla j�zyków afryka�skich w oparciu o dane wolnodost�pne  Open-Content

Text  Corpus Project (OCTC2).  Projekt  został   przedstawiony w dwóch  artykułach  „The  Open-

Content  Text  Corpus Project”  i  „Open-Content  Text  Corpus  for African  languages”.  Główne

zało�enia  projektu  to  publikacja  wolnodost�pnych  zasobów  udost�pnianych  poprzez

SourceForge.net na licencji GNU General Public License. 

5.5 J�zykoznawstwo korpusowe

Poza praktycznym aspektem budowy korpusów, dost�pno�ci�  danych czy ich formatami,

korpusy wykorzystuj�  równie�  jako �ródło do bada�  j�zykoznawczych. Badania takie,  na temat

konceptualizacji  cz��ci  ciała  w  j�zyku,  współprezentowałam  dwukrotnie  na  konferencjach

mi�dzynarodowych w czasie wyst�pie� „ Language sensitivity to body parts' terms” i „Derivation

and semantic autonomy:  A corpus study of  Polish głowa ‘head’ and its  diminutive główka”.  Z

drugiego  wyst�pienia,  prezentowanego  na  konferencji  PLM,  jest  obecnie  przygotowywana

publikacja.

5.6 Wieloj�zyczno�� a edukacja w Afryce

Moje zainteresowania naukowe wi���  si�  równie�  z kwesti�  wieloj�zyczno�ci,  która jest

powszechna na kontynencie afryka�skim. Interesuje mnie polityka j�zykowa pa�stw, ze szczególn�

uwag� po�wi�con� aspektowi edukacji. Jest to temat o tyle ciekawy, �e polityka j�zykowa nie jest

2 http://sourceforge.net/projects/octc [04.05.2018]
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stała i ulega ci�głej  ewolucji w ró�nych pa�stwach. Przykład RPA został  poruszony w artykule

„Droga ku wieloj�zyczno�ci RPA”.

5.7 Nauczanie j�zyków afryka�skich

Kolejny obszar moich bada� zwi�zany jest z nauczaniem j�zyków afryka�skich w Polsce.

Do tej  pory głównie interesowała mnie rola słowników w procesie  nauczania,  czego dotyczyły

niektóre  moje  wyst�pienia  konferencyjne,  jak  np.  referat,  z  którym  zostałam  zaproszona  na

konferencj� mi�dzynarodowego projektu SeLA (Scientific e-Lexicography for Africa) „Dictionaries

as  teaching  aid  for  African  language  studies”  czy referat  “Dydaktyczne  cechy elektronicznych

słowników j�zyka suahili” wygłoszony na konferencji  „Glosa do Leksykografii”.  Obecnie moje

zainteresowania  skupiaj�  si�  na  aspekcie  kulturowym w nauczaniu  j�zyków obcych.  Metodyka

nauczania  j�zyków  obcych,  kwestie  stosowania  podej�cia  interkulturowego  oraz  rozwijania

kompetencji socjokulturowych na zaj�ciach j�zykowych s� tematem artykułu „Elementy Kulturowe

w Nauczaniu J�zyków Afryka�skich” opublikowanym w Rocznikach Humanistycznych.     

Kompetencja interkulturowa stanowi nowy element  nauczania  j�zyków obcych.  Obecnie

umiej�tno�� dostosowania swojego zachowania do kontekstu kulturowego, zdolno�� radzenia sobie

w  sytuacjach  konfliktowych,  nawi�zywanie  i  budowanie  pozytywnych  kontaktów

mi�dzykulturowych  s�  równie  wa�ne  w  procesie  komunikacji,  jak  sama  kompetencja

komunikacyjna. W mojej dalszej pracy naukowej planuj�  skupi� si� na badaniach zwi�zanych z

odmienno�ci� kulturow� i jej przejawami w j�zyku u�ytkowników j�zyków bantu.

5.8 Udział w projektach badawczych

Od  czasu  studiów  doktoranckich  byłam  kierownikiem  (2  projekty  własne  plus  grant

promotorski), administratorem i koordynatorem (3 projekty) lub wykonawc� w sumie w dziesi�ciu

projektach  krajowych  (finansowanych  przez  KBN  lub  NCN)  i  europejskich.  Polskie  projekty

dotyczyły  takich  dziedzin  jak  budowa  korpusów  dla  j�zyka  polskiego,  moich  bada�  nad

leksykografi� suahili i budowy Słowosieci (polskiego wordnetu). 

Projekty europejskie z dziedziny automatycznego przetwarzania danych, w których brałam

udział,  to  LT4eL  (Language  Technology  for  eLearning),  CEntral  and  South-east  europeAn

Resources CESAR  oraz PARSEME (PARSing  and  Multi-word  Expressions)  Towards  linguistic

precision and computational efficiency in natural language processing. W wyniku tych prac zostały

opublikowane  nast�puj�ce  artykuły,  których  jestem  współautork�:  „Towards  the  automatic

extraction of definitions in Slavic”, „On the evaluation of Polish definition extraction grammars”,

„PARSEME – PARSing and Multiword Expressions within a European multilingual network”.
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Formalnie współpracuj� równie� z projektem Kamusi Project International, który ma na celu

opracowanie wieloj�zycznego słownika. Od 2015 jestem zaanga�owana w polsk� i suahilijsk� cz���

prac. 

Prowadz� równie� współprac� z prof. Sonj� Bosch (University of South Africa, RPA) przy

tworzeniu ontologii morfemów j�zyków bantu (moje opracowanie danych dla j�zyka suahili zostało

m.in. wykorzystane w artykule: Taljard, E., Faas, G. i S. Bosch. 2015. Implementation of a part-of-

speech ontology: Morphemic units of Bantu languages. NJAS 24(2): 146-168) oraz z prof. Lionelem

Posthumusem  (University  of  Johannesburg,  RPA),  który  jest  współautorem  jednego  z  moich

artykułów  na  temat  wieloj�zyczno�ci  w  krajach  afryka�skich.  Obecnie  planuj�  wyjazd  na

Uniwersytet  w  Johannesburgu  w  celu  prowadzenia  zaj��,  na  który  przyznano  mi  stypendium

programu Erasmus Plus.

5.9 Dydaktyka, doszkalanie i działalno�� popularyzuj�ca nauk�

Moje obci��enie dydaktyczne wi��e si� głównie z nauczaniem przedmiotów podstawowych,

wchodz�cych w zakres obowi�zkowych na studiach afrykanistycznych, jak j�zyk suahili, lektura

tekstów suahili, literatura suahili, wst�p do afrykanistyki, proseminarium. W obci��eniu na przyszły

rok  akademicki  przewidziane  mam  równie�  seminarium  magisterskie.  Metody  komputerowe

przydatne w pracy j�zykoznawcy mam okazj� prezentowa� podczas wykładu metodologicznego dla

Pracowni J�zykowej Wydziału Orientalistycznego, który skierowany jest do wszystkich studentów

wydziału. Na swoich zaj�ciach staram si� wprowadza� nowoczesne rozwi�zania, jak np. nauczanie

j�zyka  poprzez  platform�  e-learningow�  UW.  Przez  kilka  lat  prowadziłam  równie�

ogólnouniwersytecki kurs internetowy „Słowniki i encyklopedie w Internecie – wprowadzenie do

nowoczesnej leksykografii”, opracowany wspólnie z prof. Januszem S. Bieniem oraz internetowe

autorskie zaj�cia „Technologia informacyjna dla Orientalistów”.

Swoje  kompetencje  staram  si�  podnosi�  na  szkoleniach  i  warsztatach  (takich  jak  np.

Warsztaty  z  zarz�dzania  danymi  badawczymi,  Przysposobienie  Informatyczne  -  szkolenie  dla

instruktorów, Jak napisa�  doskonały wniosek,  Lexicom Workshop in Lexicography and Lexical

Computing,  Training Course  on Methods and  Technologies  for  Consolidating and  Harmonising

Treebank Annotation, Fasihi ya kiswahili – literatura suahili).

Regularnie bior� te� udział w konferencjach mi�dzynarodowych, na których przedstawiam

wyniki swoich bada�. Daj� one jedyn� mo�liwo�� spotkania kolegów afrykanistów i suahilistów.

Udział w du�ych kongresach zagranicznych nie byłby mo�liwy bez wsparcia finansowego, które

otrzymywałam zarówno z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jak i European Science Foundation.

Fundacja   European  Science  Foundation  doceniła  moj�  prac�  nad  formalizmami  danych,
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zapraszaj�c  mnie  z  referatem na  spotkanie  „Strategic  workshop  on  research  communities  and

research infrastructures in the Humanities”.

W swoim dorobku mam równie� działalno�� popularyzuj�c� wiedz� o krajach afryka�skich:

jestem  współautork�  przewodnika  „Kenia,  Tanzania  i  Zanzibar.  Praktyczny  Przewodnik”

wydawnictwa  Pascal;  organizowałam  te�  wystaw�  o  tanza�skim  malarstwie  tingatinga,  która

odbyła si� w ramach Dni Afryki organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.  

5.10 Recenzowanie publikacji, współpraca mi�dzynarodowa; działalno�� organizacyjna.

Kilkakrotnie  recenzowałam artykuły do czasopism naukowych,  jak  Language Resources

and Evaluation do tomu Special Issue on African Language Technology (czasopismo z bazy Web of

Science, lista A), Studies of the Department of African Languages and Cultures oraz Afryka.

Recenzowałam  równie�  wniosek  o  grant  dla  National  Research  Foundation,  Thuthuka

Programme, RPA.

W  czasopi�mie  Studies  of  the  Department  of  African  Languages  and  Cultures jestem

członkiem komitetu redakcyjnego z funkcj�  redaktora,  jestem równie�  odpowiedzialna za stron�

internetow� czasopisma. 

W  swoim  dorobku  mam  równie�  współorganizacj�  kilku  spotka�  naukowych.  Byłam

członkiem komitetu naukowego konferencji „Body Part Terms in Linguistic Usage: A Comparative

and  Typological  Perspective”,  która  odbyła  si�  na  Uniwersytecie  Warszawskim  w  2017  roku.

Podczas „Human Language Technology Days” organizowanym w 2012 roku przez Instytut Podstaw

Informatyki  PAN  w  Warszawie  pełniłam  rol�  sekretarza  komitetu  organizacyjnego.  Poza  tym

współorganizowałam sesj�  naukow�  „Modern Lexicography” na konferencji PLM 2007 i byłam

sekretarzem komitetu organizacyjnego LXIII Zjazdu PTJ w 2005 r.

Nale�� do kilku towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (od 2008 r.),

African Association for Lexicography (od 2009 r.), Text Encoding Initiative (w 2010 r.) oraz Chama

cha Ukuzaji wa Kiswahili Duniani [Towarzystwo promocji j�zyka suahili na �wiecie] (od 2017 r.).

Anga�uj� si� równie� w prace wydziału. Od 2014 roku pełni� rol� przedstawiciela Wydziału

Orientalistycznego w Radzie Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, w 2012 roku

byłam członkiem Komisji  Rektorskiej  Uniwersytetu Warszawskiego ds.  Programów Kształcenia

oraz członkiem Komisji ds. Programów Kształcenia Wydziału Orientalistycznego. Przez dziesi�� lat

(2006-2016) pełniłam funkcj� członka Komisji Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego UW, a

tak�e pełnomocnika  Dyrekcji  Instytutu Orientalistycznego UW ds.  Rekrutacji  (2006-2007)  oraz

pełnomocnika Dyrekcji Instytutu Orientalistycznego UW ds. stron internetowych (2006-2008). W

latach  2005-2009  byłam  opiekunem  studentów  Zakładu  J�zyków  i  Kultur  Afryki  Instytutu

15




