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Abstract
The article summarizes the Polish-German and German-Polish 

Parallel Corpus currently under development under the auspices of 
the University of Mainz, Germany. The corpus includes about 1 mil-
lion tokens in texts in both translation directions and from various 
genres; at the moment mainly including press and fictional prose. 
In the future, it is planned to be expanded to other genres, e.g. legal 
documents and other specialized text types. The text is tagged, lem-
matized and automatically sentence and word aligned using stand-
ard tools (UPlug, Hunalign). The article focuses on a new interface 
that was developed on the basis of the existing ParaVoz interface and 
published as open source. This new query interface aims to be “for 
all” in the sense that it includes a graphical query builder as well as it 
allows the user to directly input sophisticated CQP queries, thus pro-
viding both ease of use and access to the full possibilities of the CQP 
query language, a close relative of the query language used with the 
IPI PAN query interface to the NKJP.

Besides being convenient, the interface has an educational aspect: 
inexperienced users can observe correct CQP queries being con-
structed on the fly reflecting the choices in the graphical interface, 
helping them to learn what is a straightforward, but also rather strict 
formal and technical query language. The interface thus flattens what 
is often a rather steep learning curve for users that are not used to 
such query languages, like many traditionally inclined linguists. The 
interface is available in German, Polish and English and implemented 
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using AngularJS, a modern framework that affords smooth interac-
tion and uncomplicated customization and servicing of the interface. 
Search facilities offer queries by lemma and grammatical tag, as well 
as the filtering of results on the basis of metadata, including, for exam-
ple, a choice of the source language and different genres.

The queries generated in this interface are then evaluated by an 
OpenCorpusWorkbench (CWB) backend, which is modified to out-
put XML. The output is transformed to HTML using client-based 
XSLT. A difference to earlier versions of the interface is that word 
alignment is now routinely visualized: the equivalents of the word 
forms that were found by the query string in the first language are 
highlighted in the results in the second language. The article gives an 
in-depth description of the rationale and solutions taken, and con-
cludes with an outlook on future developments.

Słowa kluczowe: korpus równoległy, język polski, język niemiecki, 
przetwarzanie tekstu, ParaVoz, przyjazny interfejs
Keywords: parallel corpus, Polish, German, text technology, Para-
Voz, user-friendly interface

1. Wprowadzenie

Sformułowanie „dla wszystkich” okaże się zapewne intrygujące dla niektórych 
czytelników naszego artykułu. Niemniej taki cel – stworzenie korpusu równole-
głego „dla wszystkich” – przyświecał i w dalszym ciągu przyświeca jego autorom.

Korpusy równoległe to – jak pokazują von Waldenfels (2006, 2012), 
Čermák i Rosen (2012) oraz Łaziński (2014) – w porównaniu z korpusami jed-
nojęzycznymi nowa i  rzadsza forma korpusów językowych; są one przy tym 
o wiele mniejsze od korpusów jednojęzycznych. Dla języka polskiego i niemiec-
kiego – jako pary językowej – brak do chwili obecnej korpusu równoległego, 
zawierającego teksty polskie wraz z ich niemieckimi tłumaczeniami i vice versa. 
Jedynym publicznie dostępnym korpusem równoległym, obejmującym między 
innymi takie teksty, jest wielojęzyczny korpus równoległy ParaSol (von Wal-
denfels, Meyer, 2006-2015, zob.: http://www.parasolcorpus.org/). Jednakże kor-
pus ten, zawierający obecnie więcej niż 30 mln słów, składa się przede wszystkim 
z tekstów beletrystycznych, przy czym teksty polskie i niemieckie, a także ich 
odpowiednie tłumaczenia, stanowią raczej niewielką część całości.

W dobie badań naukowych opierających się na danych korpusowych 
brak takiego narzędzia (niezbędnego do badań komparatystycznych, przekłado-
znawczych czy kulturoznawczych) dla obydwu tak dużych języków sąsiednich, 
budzi zdziwienie i jest boleśnie odczuwany w codziennej pracy translatorycznej 
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i  dydaktycznej1. W związku z  tym wśród naukowców polskich i  niemieckich 
powstała idea stworzenia równoległego korpusu polsko-niemieckiego i  nie-
miecko-polskiego. Korpus ten powinien być przeznaczony „dla wszystkich”, 
przy czym nie chodzi tu wyłącznie o swobodny dostęp przez Internet, ale także 
o przystępność, prosty interfejs i  łatwość użycia. Obecnie przeprowadzenie 
wyszukiwań w większości korpusów jedno-, dwu- i wielojęzycznych wymaga 
nie tylko znajomości gramatyki, lecz także umiejętności stosowania odpowied-
niej (dość skomplikowanej) składni zapytania (por. niżej wyszukanie CQP), 
co stanowiło i  stanowi barierę odstraszającą od używania korpusów przez 
niefachowców (np. studentów, tłumaczy itd.)2. Stworzenie prostego w  użyciu 
interfejsu oraz małego korpusu próbnego (pilotażowego) umożliwił Fundusz 
Promocji Badań (niem. In ner uni ver si tä re Forschungsförderung) Uniwersytetu 
im.  Jana Gutenberga w  Moguncji (Niemcy), który w  la tach 2014-15 prace te 
finansował3. Korpus oraz interfejs są w chwili obecnej dostępne przez następu-
jącą stronę: http://www.fb06.uni-mainz.de/polnisch/331.php.

2. Struktura i forma anotacji Polsko-Niemieckiego i Niemiecko-Polskiego 
Korpusu Równoległego

Utworzony na przełomie 2014/15 roku pilotażowy korpus próbny zawiera tek-
sty polskie i niemieckie oraz ich tłumaczenia (ok. 1 mln słów tekstowych – po 
500 tys. w części polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej, stan z lutego 2016 r.). 
Znajdują się w nim teksty z literatury polskiej i niemieckiej XIX i XX w. oraz 
z  prasy XXI  w. (kilka numerów polsko-niemieckiego czasopisma DIALOG). 
Korpus ten jest zalążkiem planowanego „dużego” korpusu równoległego dla 
obu języków (ok.  10  mln słów), składającego się przede wszystkim z  pocho-
dzących z  ostatnich 250 lat tekstów z  literatury pięknej, literatury faktu oraz 
z prasy. Tak duży przekrój czasowy pozwoli także na przeprowadzenie badań 

1 Brak takiego instrumentu badawczego, służącego jako solidna korpusowa baza nie tylko do 
prac licencjackich czy magisterskich, lecz także jako pomoc w dydaktycznych zajęciach transla-
torycznych (tj. w zajęciach z tłumaczenia tekstów spe cja li stycznych i niespecjalistycznych na oba 
języki) potwierdza współautor artykułu zajmujący się uniwersytecką dy daktyką translatoryczną 
języków polskiego i  niemieckiego na Wydziale Translatologii, Lingwistyki i  Kul tu ro znaw stwa 
w Germersheim (Uniwersytet w Moguncji).
2 Pierwszy krok w kierunku zlikwidowania tej przeszkody podjęli autorzy Polsko-Rosyjskiego 
i Rosyjsko-Polskiego Korpusu Równoległego, który powstał w latach 2010-12 na Uniwersytecie 
Warszawskim pod kie rownictwem Marka Łazińskiego (zob.: http://pol-ros.polon.uw.edu.pl/
index.php?id=01&lang=pl). Nieco upraszczając, struktura in ter fej su tego korpusu umożliwia 
wykonanie zapytania po prostu poprzez wpisanie szukanej formy wyrazowej lub jej sekwencji, 
albo – w wyszukiwaniu morfologicznym – wybór odpowiednich części mowy czy kategorii gra-
matycznych za pomocą rozwijanej listy, co bardzo ułatwia korzystanie z tego korpusu przez nie-
fachowców (Łaziński, 2014: 203).
3 Nad stworzeniem interfejsu i  pilotażowego korpusu próbnego pracowali Andreas Meger 
(Uniwersytet w Moguncji), Ruprecht von Waldenfels (IJP PAN), przy aspektach technicznych – 
Michał Woźniak (koncepcja i oprogramowanie interfejsu) oraz Dorota Sieroń (obróbka tekstów) 
(oboje IJP PAN).
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diachronicznych. Ponadto zaplanowany jest specjalistyczny podkorpus tekstów 
prawniczych (ok. 2 mln słów dla obu języków). Stworzenie „dużego” korpusu 
jest bilateralnym projektem Uniwersytetu im.  Jana Gu ten ber ga w  Moguncji 
i  Uniwersytetu Warszawskiego. Prace mają rozpocząć się w  2016/17  r. i  być 
kierowane ze strony polskiej przez Marka Łazińskiego, a ze strony niemieckiej 
przez Andreasa Megera.

Korpus pilotażowy (jak i zaplanowany „duży” korpus) jest wyrównany 
na poziomie zdań (sentence alignment) oraz anotowany morfosyntaktycznie 
za pomocą tagsetów dla języka polskiego (zgodnego z NKJP, zob.: http://nkjp.
pl/poliqarp/help/ense2.html) i  niemieckiego (zgodnego z  STTS, tj. tagesetem 
Uniwersytetów w Stuttgarcie i Tybindze, zob.: http://www.cis.uni-muenchen.
de/~schmid/tools/TreeTagger/). Poza tym został on wyrównany na poziomie 
słów (word alignment) – patrz też niżej: word alignment. Termin „wyrównanie” 
oznacza tu, że dla każdego segmentu (zdania lub wyrazu) w tekście wyjściowym 
korpus dysponuje informacją na temat jego odpowiednika w tekście docelowym.

Jeśli chodzi o techniczne aspekty interfejsu polsko-niemieckiego kor-
pusu równoległego, to bazuje on na pakiecie ParaVoz stworzonym w latach 
2006-2014 przez Meyera, von Waldenfelsa i  Zemana (zob.: https://bitbucket.
org/rvwfels/paravoz) dla wielojęzycznego korpusu ParaSol (zob.: www.para-
solcorpus.org). ParaVoz jest pakietem pozwalającym na stworzenie własnego 
korpusu równoległego w postaci serwisu internetowego. Składa się z trzech nie-
zależnych modułów: bazy danych i oprogramowania służącego do komunikacji 
z nią, interfejsu graficznego i modułu prezentującego wyniki. Pierwszy moduł, 
będący „silnikiem” korpusu oparty jest na CWB (Corpus Workbench – zob.: 
http://cwb.sourceforge.net/) – zestawie narzędzi do tworzenia i  odpytywania 
bazy danych zaprojektowanej z myślą o dużych korpusach tekstowych. Korpu-
sową bazę danych można przeszukiwać za pomocą komend w języku zapytań 
CQP. Wyniki zapytania przedstawiane są w wygodnym formacie XML. Stan-
dard CWB pozwala na definiowanie własnych atrybutów charakteryzujących 
wyrazy, co wykorzystane zostało przy wyrównywaniu korpusu na poziomie 
wyrazów (word alignment) – każdy wyraz posiada atrybut zawierający jego tłu-
maczenie (lub tłumaczenia) w innym języku. Interfejs graficzny, dostępny za 
pomocą przeglądarki internetowej stworzony został w oparciu o współczesne 
technologie sieciowe (m.in. AngularJS). Moduł prezentujący wyniki działa na 
bazie języka XSLT, który umożliwia przekształcenia i modyfikacje dokumentów 
w formacie XML. Komunikację między modułami zapewniają skrypty PHP – 
por. rysunek 1.

Niżej przedstawiamy najważniejsze możliwości wykorzystania naszego 
korpusu oraz funkcje jego interfejsu.
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Rysunek 1. ParaVoz – schemat działania

3. Interfejs Polsko-Niemieckiego i Niemiecko-Polskiego Korpusu Równole-
głego i jego możliwości

Jak już wspominaliśmy, jednym z głównych założeń Polsko-Niemieckiego i Nie-
miecko-Polskiego Korpusu Równoległego jest prostota jego użycia, co w dużym 
stopniu zależy od odpowiedniego interfejsu. Drugim aspektem jest jak najwięk-
sza „elastyczność” interfejsu, umożliwiająca kombinację różnych form zapyta-
nia dla każdego z języków w jednej kwerendzie.

Rysunek 2. Interfejs Polsko-Niemieckiego i Niemiecko-Polskiego Korpusu Równoległego 

Interfejs korpusu stworzony został w  trzech wersjach językowych (polskiej, 
niemieckiej i angielskiej). Składa się z dwóch głównych okien na zapytanie dla 
języka polskiego i  niemieckiego, w  których znajdują się pola umożliwiające 
wpisywanie prostych lub złożonych zapytań oraz/lub ograniczanie wyników dla 
obu języków. W obrębie każdego okna znajdują się cztery sekcje pozwalające na 
(1) ustawienie języków, (2) wyszukiwanie podstawowe, (3) wybór metadanych 
oraz (4) wyszukiwanie CQP. Na dole interfejsu użytkownik znajdzie dodatkową 
funkcję, umożliwiającą mu eksport wyników w formie XML – por. rysunek 2.
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3.1 Ustawienie języków

W części Zapytanie dla języka polskiego / niemieckiego każdy z języków może być 
ustawiony jako język główny i/lub język oryginału, tj. język wyjściowy. Pierw-
sza opcja (język główny) ustawia wybrany język w interfejsie oraz w okienku 
z wynikami po lewej stronie – por. niżej rysunek 10. Dla języka głównego można 
określać metadane – tj. ustawić filtrowanie wyników według którejś z metada-
nych, a także wybrać te, które powinny być pokazywane w wynikach – por. niżej 
rysunek 9. Funkcje język główny i język oryginału mogą być łączone, co oznacza, 
że język główny niekoniecznie musi być językiem oryginału. Dla badań prze-
kładoznawczych kwestia ustalenia języka wyjściowego i docelowego jest jednak 
kluczowa, co skłoniło autorów do umieszczenia tej funkcji na tak widocznym 
miejscu.

3.2 Wyszukiwanie podstawowe

W Wyszukiwaniu podstawowym użytkownik ma wybór między trzema opcjami: 
może swoją kwerendę przeprowadzić za pomocą wpisania (a) tokena, tj. słowa 
tekstowego, (b)  leksemu, tj. szukać wszystkich form danego leksemu, lub 
(c) tagów gramatycznych w formie skrótów pochodzących z użytych tagsetów. 
Przy wpisywaniu wybranych możliwości w  pierwszych dwóch przypadkach 
pojawia się lista, zawierająca odpowiednio formy słów i  leksemy pasujące do 
wpisywanego tekstu i występujące w zasobach korpusu – por. rysunki 3a. i 3b. 
Powyższe możliwości można łączyć, przy czym zapytanie takie zostanie zinter-
pretowane jako koniunkcja warunków (muszą być spełnione wszystkie warunki 
określone w poszczególnych polach).

Rysunek 3a. Przykład wyszukiwania podstawowego według tokena
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Funkcje „początek” / „końcówka” w formie przycisku wyboru (checkbox) 
umożliwiają szukanie quasi-morfologiczne, ponieważ po wpisaniu początku 
lub końcówki tokena odpowiadających prefiksowi lub sufiksowi otrzymujemy 
wszystkie słowa mające dany początek lub daną końcówkę. Zapytanie to może 
być łączone z wpisaniem tagu gramatycznego (zgodnie z odpowiednim forma-
tem) w odpowiednim polu, co uściśla wyniki: uwzględniane są jedynie słowa 
zaczynające lub kończące się na wpisany ciąg znaków i należące do danej kate-
gorii gramatycznej – por. rysunek 4a. z kwerendą dla końcówki -łszy jako jednej 
z dwóch możliwych morfemów imiesłowu przysłówkowego uprzedniego.4

Wpisując końcówkę -szy i  łącząc ją z  tagiem pant:perf (dla aspektu 
dokonanego czasowników)5 w rubryce „tag gramatyczny” otrzymujemy wyniki 
wszystkich znajdujących się w korpusie zdań z  imiesłowem przysłówkowym 
uprzednim, kończących się na morfemy -łszy lub -wszy – por. rysunek 4b.

4 Kwerendy pokazane na rysunkach 4.-7. przeprowadzone są dla języka polskiego lub niemiec-
kiego jako wyjściowego, tj. języka oryginału; tym samym – ze względu na czytelność – pokazywane 
są wyniki wyłącznie ze strony danego języka wyjściowego. Większość zapytań uwidoczniających 
funkcje naszego korpusu wykonaliśmy – ze względu na język i większość czytelników niniejszego 
artykułu – dla języka polskiego.
5 Funkcja ta nie jest jeszcze w pełnym stopniu udoskonalona, ponieważ tagi gramatyczne muszą 
być wpisywane ręcznie według określonego formatu (różnego dla różnych języków). Planujemy 
dodanie funkcji wyświetlającej użytkownikowi dostępne tagi, umożliwiając mu wybór spośród 
dostępnych na liście.

Rysunek 3b. Przykład wyszukiwania podstawowego według leksemu
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Rysunek 4a. Przykład wyszukiwania quasi-morfologicznego i jego wyniki
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Rysunek 4b. Przykład wyszukiwania quasi-morfologicznego łączonego z tagiem 
gramatycznym  oraz jego wyniki
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Funkcja ta jest dość ważna także dla zapytań dla języka niemieckiego, gdyż 
umożliwia wyszukanie np. drugich członów złożeń (compositum) – por. rysu-
nek 5. z kwerendą za niemieckimi złożeniami z drugim członem -angst (strach).

Rysunek 5. Przykład wyszukiwania i jego wyniki dla języka niemieckiego
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Dodatkowo istnieje możliwość wyszukiwania sekwencji dwóch lub więcej słów 
oraz złożonych ciągów słów w jednej kwerendzie. Naciśnięcie przycisku „+” 
dodaje kolejny wiersz zawierający pola wyszukiwania (token, lemat, tagi gra-
matyczne), które odnoszą się do kolejnego wyrazu. Wszystkie omówione wyżej 
możliwości wyszukiwania można dowolnie łączyć, co oczywiście prowadzi do 
różnych wyników – por. przykłady na rysunkach 6a.-6e.:

Rysunek 6a. Kombinacja wyszukiwania leksemu list i tokena (słowa) biskupów
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Rysunek 6b. Kombinacja wyszukiwania leksemu list i początku tokena (słowa) biskup-

Rysunek 6c. Wyniki wyszukiwania podstawowego dla leksemu list i tokena biskupów / początku 
tokena biskup-
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Rysunek 6d. kombinacja wyszukiwania tokena (słowa) list i leksemu biskup
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Rysunek 6e. kombinacja wyszukiwania początku tokena (słowa) list i leksemu biskup
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Rysunek 7a. wyniki wyszukiwania leksemów list i biskup przy ustaleniu od 0 do 5 tokenów (słów) 
między szukanymi leksemami
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Rysunek 7b. wyniki wyszukiwania leksemów list i  biskup przy ustaleniu od 0 do 10 tokenów 
(słów) między szukanymi leksemami 
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W kwerendzie ustawić można także ilość możliwych tokenów znajdujących 
się między dwoma słowami, leksemami lub tagami gramatycznymi (domyślnie 
dystans jest zerowy – poszukiwane wyrazy powinny następować po sobie) – 
por. rysunki 7a. i 7b. Funkcja ta umożliwia m.in. także wyszukiwanie związków 
frazeologicznych mających różne formy, jak np. mieć dobre / niezłe / celne oko.

Dotychczasowe przykłady pokazywały wyłącznie możliwości szukania 
po stronie języka głównego. Możliwe jest jednak formułowanie bardziej zło-
żonych kwerend przez dodatkowe wpisanie (części) słów, leksemów lub skró-
tów tagów (=  kategorii gramatycznych) po stronie języka docelowego, gdzie 
znajdują się te same funkcje i  rubryki jak na polu języka głównego z  wyjąt-
kiem metadanych. Określenie zapytania w tej sekcji umożliwia wyszukanie np. 
wszystkich par zdań, w których po stronie polskiej znajduje się słowo pies, a po 
stronie niemieckiej jego ekwiwalent Hund. Ważną funkcją jest także możliwość 
wykluczenia z  wyników słów, leksemów, kategorii gramatycznych wpisanych 
w  języku docelowym poprzez zaznaczenie w  polu wyboru komendy wyklucz 
(znajdź wszystko oprócz zapytania). Funkcja ta umożliwia wyszukanie wszyst-
kich par zdań, w których występuje słowo pies i którym odpowiadają niemieckie 
niezawierające słowa Hund – por. rysunek 8.

W sekcji Wyszukiwanie podstawowe dla języka głównego została 
umieszczona także funkcja filtrowania gatunków tekstów, które zawarte są 
w metadanych tekstów korpusu. W metadanych uwzględniono 4 gatunki tek-
stów: teksty prasowe (prasa), teksty literatury pięknej (literatura), teksty faktu 
(fakt) oraz teksty prawnicze (prawo) – por. np. rysunek 8. Filtrowanie wyników 
zapytania według gatunków tekstów umożliwi dość wygodne przeprowadzenie 
kwerend np. w tekstach prawniczych.

3.3 Metadane

Sekcja zawierająca metadane jest standardowo ukryta – por. rysunki 2.-8. Po 
rozwinięciu ukazują się kategorie metadanych zawarte w tekstach znajdujących 
się w korpusie: autor (author), tytuł (title), tytuł oryginału (original title), tłu-
macz (translator), gatunek tekstu (type), rok publikacji (publication year), rok 
tłumaczenia (translation year) oraz język oryginału, tj. wyjściowy (source lan-
guage) – por. niżej rysunek 9. Ta część interfejsu ma dwojakie przeznaczenie. 
Po pierwsze umożliwia ograniczenie wyników do takich, które spełniają odpo-
wiednie kryteria: np. są dziełem konkretnego autora albo opublikowane zostały 
w odpowiednim roku. Odpowiednie informacje użytkownik może wpisać 
w pole tekstowe interesującej go kategorii metadanych. Po drugie istnieje moż-
liwość określenia, które z kategorii będą pokazywane w wynikach wyszukiwa-
nia – służy temu pole wyboru znajdujące się obok pola tekstowego. Domyślnie 
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pokazywane są kategorie autor, tytuł i rok publikacji. Przykładowo, jeśli użyt-
kownik chce ograniczyć wyniki do dzieł autorstwa Sienkiewicza, powinien 
w rubryce author wpisać Henryk Sienkiewicz. Jeżeli chciałby również poznać 
rok tłumaczenia jego dzieł na język niemiecki, może zaznaczyć pole wyboru 
w kategorii translation year.

3.4 Wyszukiwanie CQP

Dane dotyczące wyszukiwania, które zostały wprowadzone poprzez pola 
wyszukiwania w  sekcji Wyszukiwanie podstawowe, metadane lub dostępne 
przyciski, są „przekładane” na komendę w języku CQP. Komenda ta tworzona 
jest na bieżąco i odzwierciedla natychmiast wszystkie zmiany w zapytaniu. Jest 
także widoczna w polu tekstowym w sekcji Wyszukiwanie CQP – patrz wyżej 
rysunki 4.-8. Doświadczony użytkownik, znający składnię CQP może na wła-
sną rękę modyfikować znajdujące się tu zapytanie (lub po prostu tworzyć zapy-
tanie wyłącznie za pomocą tego pola), co ułatwia szybkie korekty i daje dostęp 
do bardziej zaawansowanych funkcji (jak np. ograniczanie liczby wyników).

Rysunek 9. Przykład wyszukiwania podstawowego według metadanych
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Istotną zaletą tego pola jest możliwość nauki „przez przykład”. Użyt-
kownik, tworząc zapytanie w sekcji Wyszukiwanie podstawowe, ma możliwość 
obserwacji procesu tworzenia komendy CQP, dzięki czemu przyswaja sobie 
podstawy języka zapytań i oswaja się z jego składnią.

4. Wyrównanie na poziomie słów (word alignment) 

Jak już wyżej wspominaliśmy, Polsko-Niemiecki i Niemiecko-Polski Korpus 
Równoległy wyrównany jest nie tylko na poziomie zdań (sentence alignment) 
lecz także słów (word alignment), co pozwala na wyróżnienie kolorem poszuki-
wanego słowa i jego odpowiednika w języku docelowym w wynikach kwerendy 
– por. rysunek 10. Aczkolwiek wyniki word alignment nie są bezbłędne, funk-
cja ta została udostępniona w korpusie. Należy ona do stałych ustawień inter-
fejsu i jej aktywizacja jest widoczna jako znak „@” w wyszukiwaniu CQP – por. 
rysunki wyżej. Funkcję tę można wyłączyć, kasując ręcznie znak „@“.

5. Desiderata, czyli czego (jeszcze) brak...

Fakt, że interfejs i pilotażowy korpus próbny udostępnione zostały w Interne-
cie nie oznacza, że prace nad nimi się zakończyły. Aczkolwiek forma i  funk-
cje interfejsu są w dużym stopniu gotowe, brak jeszcze kilku funkcji. Pożądana 
byłaby możliwość wyboru formy prezentacji wyników. Oprócz możliwego eks-
portu wyników w formacie XML brak jeszcze funkcji umożliwiającej prezenta-
cję wyników sortowanych chronologicznie lub alfabetycznie (według nazwiska 
autora) albo według różnych gatunków tekstów zawartych w korpusie.

Jako twórcy interfejsu i pilotażowego Polsko-Niemieckiego i Niemiec-
ko-Polskiego Korpusu Równoległego jesteśmy świadomi faktu, że największa 
część pracy jeszcze przed nami – najlepsze założenia i pomysły niewiele dają, 
jeśli korpus nie opiera się na wystarczającej ilości dobrze dobranych tekstów. 
Jednocześnie wszyscy autorzy korpusów wiedzą, że akwizycja tekstów to jedna 
z  najtrudniejszych części pracy nad korpusem, zwłaszcza jeśli mamy do czy-
nienia z  tekstami i  ich tłumaczeniami chronionymi prawem autorskim, gdzie 
każdy tekst musi być „zdobywany podwójnie”. Mamy jednak nadzieję, że opi-
sana idea stworzenia korpusu równoległego przeznaczonego w różnych – wyżej 
opisanych – aspektach „dla wszystkich” znajdzie więcej zwolenników. Pozytyw-
nym tego sygnałem są prace nad – obecnie jeszcze niedostępnym w Internecie 
– korpusem polsko-włoskim oraz tworzenie na Wydziale Lingwistyki Stoso-
wanej Uniwersytetu Warszawskiego polsko-szwedzkiego i szwedzko-polskiego 
korpusu równoległego, wzorującego się na tych samych zasadach co korpus 
polsko-niemiecki.
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