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1. Wstêp

S³ownictwo u¿ywane przez naukowców i praktyków tej tak niezwykle interdyscypli-
narnej dziedziny wiedzy, jak¹ jest geoinformatyka, rozwija siê bardzo dynamicznie. Komisja
Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie, w której sk³ad wchodz¹ spe-
cjaliœci z wielu dyscyplin, od momentu powstania zwraca³a uwagê na niejednoznacznoœæ sto-
sowanej terminologii [1]. Uznano, ¿e nale¿y podj¹æ w tym zakresie systematyczne badania
porównawcze, które musz¹ byæ poprzedzone inwentaryzacj¹ s³ownictwa geoinformatycz-
nego stosowanego przez geoinformatyków w ró¿nych dziedzinach. Tak narodzi³a siê idea
opracowania s³ownika, który nie tylko umo¿liwi przeprowadzenie analizy porównawczej,
ale, w pierwszym rzêdzie, bêdzie krokiem w kierunku ujednolicenia terminologii.

S³ownik Geoinformatyczny PAU powstaje w ramach formu³y otwartej. Baza danych
budowana jest w sieci komputerowej Internet [3]. W czasie pracy nad S³ownikiem jest on
powszechnie dostêpny dla u¿ytkowników, którzy mog¹ równie¿ wyra¿aæ swoje opinie na
temat terminologii w specjalnej rubryce S³ownika. Zak³ada siê równoczesn¹ pracê nad s³ow-
nictwem geoinformatycznym przez wielu specjalistów z ró¿nych dziedzin wiedzy, wœród
których geoinformatyka ma istotne znaczenie. W niniejszym artykule przedstawiamy czêœæ
edycyjn¹ programu s³ownikowego opracowanego w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki
Teledetekcyjnej AGH.

2. Organizacja prac zwi¹zanych z redakcj¹ S³ownika

Wielojêzyczny, Interdyscyplinarny Terminologiczny S³ownik i Leksykon Geoinforma-
tyczny Komisji Geoinformatyki PAU, zwany dalej S³ownikiem, dzieli siê na szereg autono-

GEODEZJA � TOM 11 � ZESZYT 1/2 � 2005

* Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska
** Prace zwi¹zane z opracowaniem systemu s³ownikowego oprogramowania przystosowanego do

pracy w sieci internetowej realizowane s¹ w Zak³adzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej
AGH w ramach tematu badañ statutowych nr 11.150.459 oraz w ramach specjalnej dotacji Rektora
AGH (badania w³asne nr 10.150.710), a tak¿e przy finansowym wsparciu ze strony Fundacji Fanni
i Teodora Blachutów oraz Fundacji Koœciuszkowskiej, Amerykañskie Centrum na rzecz Kultury
Polskiej z funduszami zapewnionymi przez fundacjê im. Alfreda Jurzykowskiego

131



micznych dzia³ów przedmiotowych. Ka¿dy dzia³ przedmiotowy opracowywany jest w wy-
dzielonym Redakcyjnym Zespole Przedmiotowym (RZP). Zespó³ Przedmiotowy redaguje
S³ownik Przedmiotowy – opracowywane jest s³ownictwo geoinformatyczne stosowane
w wybranej dyscyplinie. Zespo³y Przedmiotowe s¹ powo³ywane przez i z inicjatywy KG
PAU lub na wniosek innych organizacji, które wyra¿¹ wolê instytucjonalnej wspó³pracy
przy redakcji S³ownika. W ka¿dym Zespole Przedmiotowym mog¹ byæ wydzielane Zespo³y
Tematyczne opracowuj¹ce wycinek tematyczny terminologii danego przedmiotu.

Ca³oœci¹ prac zwi¹zanych z redakcj¹ S³ownika kieruje Zespó³ Koordynacyjny, którego
cz³onkowie winni reprezentowaæ tematykê wszystkich dyscyplin naukowych i technicznych
uwzglêdnianych (bior¹cych udzia³ lub branych pod uwagê) w opracowywanym S³owniku.

Zespó³ Koordynacyjny Redakcji Interdyscyplinarnego Terminologicznego S³ownika
Geoinformatycznego KG PAU (ZKR) oraz Przewodnicz¹cy Zespo³u powo³ywany jest przez
Przewodnicz¹cego Komisji Geoinformatyki PAU, po zasiêgniêciu opinii Komisji, g³ównie
spoœród cz³onków Komisji. W sk³ad ZKR wchodz¹ równie¿, z g³osem doradczym, prze-
wodnicz¹cy Redakcyjnych Zespo³ów Przedmiotowych, których powo³uje Przewodnicz¹cy
ZKR. Zadaniem ZKR jest koordynowanie ca³oœci prac zwi¹zanych z opracowaniem S³ow-
nika. W razie potrzeby Przewodnicz¹cy ZKR powo³uje Tematyczne Zespo³y Uzgadniaj¹ce
(TZU), których zadaniem jest opracowanie lub uzgodnienie treœci S³ownika w zakresie hase³
wspólnych dla dwóch lub wiêkszej liczby przedmiotów. W sk³ad Tematycznego Zespo³u
Uzgadniaj¹cego wchodz¹ redaktorzy wytypowani przez zainteresowane Zespo³y Przedmio-
towe. Przewodnicz¹cego Zespo³u Uzgadniaj¹cego powo³uje Przewodnicz¹cy ZKR po konsulta-
cji z przewodnicz¹cymi zainteresowanych Zespo³ów Przedmiotowych. Przewodnicz¹cy Zes-
po³ów Uzgadniaj¹cych bior¹ udzia³ w pracach ZKR z g³osem doradczym.

Redakcja hase³ S³ownika Geoinformatycznego odbywa siê na poziomie Zespo³ów
Przedmiotowych na zasadzie formu³y otwartej, to znaczy z udzia³em u¿ytkowników
S³ownika.

Do S³ownika, umieszczonego na dedykowanej stronie www, prawo dokonywania
wpisów maj¹ dwie grupy osób:

1) redaktorzy,
2) dyskutanci.

Redaktor to cz³onek ZKR lub Przedmiotowego Zespo³u Redakcyjnego (RZP). Redak-
tor zajmuje siê opracowywaniem hase³, które nastêpnie sam wpisuje, zgodnie z nadanymi
mu uprawnieniami, do odpowiednich pól rekordów s³ownikowej bazy danych. Jest to
cz¹stkowa baza danych, odnosz¹ca siê do zakresu s³ownictwa danego przedmiotu lub gru-
py tematycznej. Ka¿dy redaktor mo¿e wspó³pracowaæ z wybranymi przez siebie osobami,
których wk³ad w opracowanie hase³ mo¿e byæ honorowany przez redaktora przez wpisanie
ich jako wspó³autorów konkretnego has³a. Nazwiska wspó³autorów zostaj¹ ponadto utrwa-
lone przez redaktora na s³ownikowej liœcie autorów wspomagaj¹cych. Spoœród wyró¿nia-
j¹cych siê autorów pomocniczych mo¿na, po okreœlonym czasie owocnej wspó³pracy, rekru-
towaæ redaktorów.

Dyskutant to osoba decyduj¹ca siê zamieœciæ swoj¹ wypowiedŸ na s³ownikowej stronie
www. Mo¿e to byæ krytyczna analiza has³a lub grupy hase³, a nawet propozycja nowej re-
dakcji ca³ego omówienia has³a b¹dŸ czêœci tego omówienia, podanie synonimów w polskim
jêzyku lub obcojêzycznych odpowiedników itp. Wypowiedzi dyskutantów, upubliczniane
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na s³ownikowej stronie www, mog¹ te¿ mieæ charakter bardziej ogólny. Kierownictwo
Przedmiotowego Zespo³u Redakcyjnego bêdzie uwzglêdniaæ uwagi dyskutantów w pra-
cach edycyjnych, a tak¿e mo¿e ich zapraszaæ do wspó³pracy w charakterze autorów po-
mocniczych. Ten mechanizm publicznej dyskusji powinien co najmniej zapewniæ bie¿¹ce
uaktualnianie wykazów synonimów do hase³ s³ownikowych, a tak¿e pozwoli uwzglêdniaæ
uwagi praktyków przy redakcji szerszego merytorycznego omówienia has³a.

Wszystkie wpisy do S³ownika s¹ sygnowane inicja³ami nazwiska lub pseudonimu (de-
klarowana nazwa autora; najlepiej jeœli jest to pe³ne nazwisko i pierwsza litera imienia). Na-
zwy redaktorów i redaktorów woluntariuszy mo¿na rozszyfrowaæ w Wykazie Autorów.
Nazwy dyskutantów mo¿na rozszyfrowaæ w Wykazie Dyskutantów (jeœli dyskutant siê pod-
pisze pod wypowiedzi¹), gdzie mog¹ oni podaæ tylko pseudonim lub te¿ pe³ne dane iden-
tyfikacyjne wraz z adresami kontaktowymi.

Przedmiotowe bazy danych powinny zostaæ scalone w ogólnej bazie danych S³ownika
Geoinformatycznego PAU po kilku latach, gdy etap opracowania zostanie zamkniêty. Prace
redakcyjne w zespo³ach przedmiotowych bêd¹ jednak trwa³y permanentnie, jako ¿e rozwój
nauki i techniki kreuje nowe s³ownictwo, które powinno byæ w S³owniku uwzglêdniane.

Prace ze S³ownikiem zaczynamy od wpisania adresu strony www w dowolnej prze-
gl¹darce internetowej. Adres strony: http://slownik.fotogrametria.agh.edu.pl. Kolejnoœæ
czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ, opisano szczegó³owo w pracy [4]. Na pocz¹tku wybiera-
my dzia³ tematyczny, który wi¹¿e siê z linkiem do konkretnej bazy danych. W S³owniku jest
dziewiêæ dzia³ów tematycznych (dziewiêæ osobnych baz danych, po³¹czonych ze sob¹ nu-
merem has³a). Kolejnym polem wyboru s¹ pola jêzykowe. Najpierw wybieramy jêzyk wio-
d¹cy, w którym podawane powinny byæ nag³ówki i objaœnienia. W tym jêzyku równie¿ bêd¹
prowadzone wyszukiwania i wprowadzanie nowych terminów. W drugim jêzyku, nale¿y
wprowadzaæ nowe terminy niejako równolegle z pierwszym, tzn. nowy termin , nale¿y wpro-
wadzaæ w dwóch pierwszych jêzykach – a przynajmniej pola „termin” i „definicjê” [4]. Teraz
mo¿emy przyst¹piæ do pracy, wybieraj¹c w zale¿noœci od celu pracy przycisk: Szukaj, Edytuj,
Weryfikuj. Dostêp do czynnoœci Edycja (dodawanie nowych rekordów i edytowanie istniej¹-
cych) oraz Weryfikacja (s³u¿¹ca recenzentom do korekty zaproponowanych hase³) jest ograni-
czony, maj¹ go dokonywaæ tego tylko osoby uprawnione.

3. Wprowadzanie nowych
oraz edycja istniej¹cych zapisów w S³owniku

Logowanie

Aby uzyskaæ dostêp do czêœci edycyjnej S³ownika, ka¿dy redaktor musi zalogowaæ siê
w systemie. Mechanizm logowania wprowadzono ze wzglêdów bezpieczeñstwa, aby ¿adna
osoba nieuprawniona nie mog³a wprowadzaæ zmian w s³ownikowej bazie danych.

Aby zalogowaæ siê do czêœci edycyjnej, redaktor musi wprowadziæ swoj¹ nazwê
u¿ytkownika oraz osobisty kod zabezpieczaj¹cy. Po wykonaniu tych czynnoœci nale¿y klik-
n¹æ przycisk O.K.
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Po poprawnym zalogowaniu redaktor uzyskuje dostêp do funkcji edycyjnych
S³ownika.

Panel edycji

W Panelu edycji redaktor ma dostêp do nastêpuj¹cych funkcji:

— Panel edycji terminów s³ownikowych:
• przegl¹danie zawartoœci S³ownika, w obrêbie redagowanego dzia³u,
• edycja terminów istniej¹cych w redagowanym dziale S³ownika,
• dodawanie nowych terminów do redagowanego dzia³u S³ownika;

— Panel redaktora:
• dodawanie danych o autorach wspomagaj¹cych do wykazu wspó³autorów,
• dodawanie pozycji do wykazu literatury,
• zmiana osobistego kodu zabezpieczaj¹cego.

Po wybraniu odpowiedniego pola aktywnego redaktor mo¿e uruchomiæ wybran¹
funkcjê.

Przegl¹danie z mo¿liwoœci¹ edytowania

Powy¿sza funkcja jest dostêpna z poziomu Panelu edycji terminów s³ownikowych. Aby j¹
uruchomiæ, redaktor powinien klikn¹æ na tekst aktywny (link): Przegl¹danie. W nowo otwar-
tym oknie redaktor powinien wskazaæ, które terminy chce przegl¹daæ (nale¿y okreœliæ, ile
hase³ ma zostaæ wyœwietlonych, pocz¹wszy od okreœlonej pozycji). Po wybraniu (klikniêciu)
przycisku Pokazanie zostanie wyœwietlona tabela zawieraj¹ca terminy s³ownikowe. W pierw-
szej kolumnie tabeli znajduj¹ siê przyciski Edytuj, które s³u¿¹ do uruchomienia funkcji edycji
dla wybranego terminu. Ponadto w tabeli umieszczone s¹ informacje o autorach terminów
i datach wprowadzenia nowych zapisów do s³ownika. Dla poprawy czytelnoœci tabeli
wprowadzona zosta³a zasada, ¿e je¿eli dowolny tekst opisuj¹cy has³o bêdzie zbyt d³ugi,
wyœwietlona zostanie jego skrócona wersja, a wersja pe³na bêdzie udostêpniona za poœ-
rednictwem tekstu aktywnego (oznaczonego wielokropkiem: […]).

Edytowanie terminów

Funkcja edycji jest dostêpna z poziomu Panelu edycji terminów s³ownikowych. Aby j¹ ur-
uchomiæ, redaktor powinien wybraæ tekst aktywny (klikn¹æ na link): Edytowanie terminów.
Po wykonaniu powy¿szej czynnoœci zostanie otwarte nowe okno, w którym redaktor wpro-
wadza termin wybrany do redagowania (uzupe³nienia). Zamiast ca³ego terminu mo¿na te¿
wprowadziæ wybrany ci¹g znaków, które powinny wystêpowaæ w wyszukanych has³ach
lub ich synonimach. Po naciœniêciu przycisku Szukaj zostanie wyœwietlona tabela z wynika-
mi przeszukiwania S³ownika. Ka¿dy wiersz tabeli odpowiada jednemu odnalezionemu
has³u. W pierwszej kolumnie znajduj¹ siê przyciski Edytuj. Po naciœniêciu przycisku Edytuj
w wybranym wierszu otworzy siê nowe okno, zawieraj¹ce formularz edycyjny. Redaktor
mo¿e wprowadziæ wersje robocze nastêpuj¹cych pozycji: termin, synonimy, definicja, u¿y-
cie poprawne, u¿ycie niepoprawne, omówienie. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ wskazania
literatury, która mia³a istotny wp³yw na redagowanie terminu, a tak¿e wskazania autorów
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pomocniczych. Naciœniêcie przycisku Zapisz zmiany spowoduje zainicjowanie procesu eta-
powego zapisywania informacji wprowadzonych do formularza edycyjnego. Najpierw zo-
stanie wyœwietlone okno, w którym bêd¹ wyszczególnione wprowadzone zmiany – redaktor
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ potwierdzenia (przycisk Zapisz) lub anulowania (przycisk Anuluj)
czynnoœci zapamiêtywania has³a. Po poprawnie wykonanej operacji zostanie wyœwietlony
komunikat o zapisaniu rekordu do bazy danych.

Redaktor ma dodatkowo mo¿liwoœæ szybkiego dostêpu do edycji opracowywanego
terminu w drugim jêzyku, który zosta³ okreœlony na stronie g³ównej S³ownika. S³u¿y do
tego przycisk Jêzyk nr 2:, który znajduje siê w formularzu edycyjnym terminu, w prawym
górnym rogu. Aby powróciæ do edycji S³ownika w jêzyku wiod¹cym, nale¿y wybraæ przy-
cisk Jêzyk nr 1.

Dodawanie nowych terminów

Aby dodaæ nowy termin, redaktor musi z poziomu Panelu edycji terminów s³ownikowych
wybraæ link Dodawanie nowych terminów. Zostanie wyœwietlony formularz, dziêki któremu
mo¿na wprowadziæ nowy termin, w tym robocze wersje: terminu, synonimów, krótkiej de-
finicji, przyk³adów poprawnego i niepoprawnego u¿ycia terminu, obszernego omówienia
terminu. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ wskazania autorów pomocniczych, którzy uczestniczyli
w redagowaniu has³a s³ownikowego, oraz okreœlenia Ÿróde³ literaturowych. Po naciœniêciu
przycisku Zapisz rekord zostanie rozpoczêty proces zapisywania nowego terminu. Wyœwie-
tlone zostanie nowe okno, w którym bêdzie znajdowaæ siê wprowadzone has³o. Redaktor
bêdzie móg³ potwierdziæ chêæ zapisania terminu (przycisk Zapisz) lub anulowaæ wszystkie
zmiany (przycisk Anuluj). Po poprawnie wykonanej operacji zostanie wyœwietlony komun-
ikat o zapisaniu rekordu do bazy danych.

Wymagane jest, aby ka¿dy termin w S³owniku posiada³ swój odpowiednik w jêzyku
angielskim. Dlatego natychmiast po zapamiêtaniu terminu w jêzyku wiod¹cym redaktor
bêdzie musia³ wyszukaæ istniej¹cy w bazie danych termin angielski i skojarzyæ go z wpisy-
wanym terminem polskim. W przypadku braku odpowiedniego terminu angielskiego w ist-
niej¹cej dzia³owej bazie danych S³ownika redaktor musi wpisaæ w arkuszu edycyjnem ten
termin angielski i jego krótk¹ definicjê. Niedope³nienie tego zapisu spowoduje wymazanie
wprowadzanego nowego has³a z bazy danych.

Jeœli redaktor chce wyszukaæ w S³owniku termin angielski, który jest odpowiednikiem
nowo wprowadzonego has³a, nale¿y wybraæ przycisk ZnajdŸ odpowiednik. Zostanie otwarte
nowe okno, w którym nale¿y podaæ poszukiwane has³o angielskie. Jeœli wyszukiwanie za-
koñczy siê powodzeniem, poka¿e siê tabela z informacjami o terminach angielskich.
W pierwszej kolumnie znajdowaæ siê bêd¹ przyciski Dowi¹¿, których u¿ycie spowoduje
dodanie odpowiednika do nowo wprowadzonego has³a. Reaktor bêdzie poproszony o po-
twierdzenie wykonania operacji.

Aby wprowadziæ nowy termin angielski, który jest odpowiednikiem nowo wprowa-
dzonego has³a polskiego, nale¿y wybraæ przycisk Dodaj odpowiednik. Zostanie otwarte nowe
okno z odpowiednim formularzem. Jego obs³uga jest analogiczna jak w przypadku wpro-
wadzania terminu polskiego: nale¿y wprowadziæ wszystkie dane, a nastêpnie zatwierdziæ
wykonanie operacji.

Struktura bazy danych Wielojêzycznego, Interdyscyplinarnego... 135



Dodawanie wspó³autorów

Powy¿sza funkcja jest dostêpna z poziomu Panelu edycji. Aby j¹ uruchomiæ, redaktor
powinien klikn¹æ na link Dodawanie wspó³autorów. Zostanie wyœwietlone nowe okno zawie-
raj¹ce formularz do wpisania danych autora pomocniczego. Redaktor zostanie poproszony
o podanie nastêpuj¹cych informacji: imiê, nazwisko, tytu³ naukowy, miejsce zatrudnienia,
telefon, nazwa u¿ytkownika (uwaga: w S³owniku nie mo¿e byæ dwóch redaktorów lub
wspó³autorów o tej samej nazwie; nazwa jest podpisem umieszczanym pod tekstami),
e-mail. W dolnej czêœci formularza znajduj¹ siê dwa przyciski: przycisk Zapisz spowoduje
zapisanie do bazy danych informacji o wspó³autorze – najpierw redaktor bêdzie musia³
potwierdziæ wprowadzone dane, przycisk Anuluj spowoduje wstrzymanie procesu zapisy-
wania informacji o autorze pomocniczym.

Dodawanie literatury

Funkcje zwi¹zane z dodawaniem pozycji literaturowych dostêpne s¹ w Panelu redak-
tora po klikniêciu linku Dodawanie literatury. Otwiera siê nowe okno, dziêki któremu redaktor
bêdzie móg³ przegl¹dn¹æ bazê bibliografii i wyszukaæ odpowiedni¹ pozycjê lub dopisaæ
brakuj¹c¹ pozycjê literaturow¹.

Aby odszukaæ dowoln¹ pozycjê, redaktor powinien wprowadziæ nazwisko autora
i klikn¹æ przycisk Szukaj nazwiska. Na ekranie pojawi siê tabela, w której ka¿dy wiersz
bêdzie reprezentowa³ jedn¹ pozycjê literaturow¹. Klikniêcie na przycisk Przegl¹daj litera-
turê spowoduje wyœwietlenie tabeli zawieraj¹cej ca³¹ bibliografiê zapisan¹ w S³owniku.

Aby wprowadziæ do S³ownika now¹ pozycjê literaturow¹, nale¿y wype³niæ formularz,
w którym trzeba zdefiniowaæ nastêpuj¹ce pozycje: autorzy pozycji literaturowej (w formacie
nazwisko pierwszego autora imiê pierwszego autora, nazwisko drugiego autora, imiê dru-
giego autora, np. Kowalski Eustachy, Wójcik Bronis³aw), tytu³, wydawnictwo, miejsce i rok
wydania. Po okreœleniu wszystkich danych, nale¿y u¿yæ przycisku Zapisz pozycjê. Aby operacja
zosta³a wykonana poprawnie, redaktor zostanie poproszony o potwierdzenie prawdziwoœci
i kompletnoœci danych.

Zmiana has³a redaktora

Funkcja ta jest dostêpna w Panelu redaktora. Aby j¹ uruchomiæ, redaktor powinien
klikn¹æ link Zmiana has³a redaktora. Zostanie otwarte nowe okno, w którym redaktor musi
wprowadziæ dotychczasowy kod osobisty oraz nowy kod osobisty. Poprzednie has³o musi
byæ poprawnie wprowadzone. Aby nie pope³niæ pomy³ki, nowy kod osobisty musi byæ
wprowadzony dwukrotnie w polach: Nowe has³o i Powtórz nowe has³o. Modyfikacja kodu
osobistego nast¹pi po naciœniêciu przycisku Zmieñ has³o.

Zakoñczenie pracy redaktora

Pracê redaktora koñczy wylogowanie siê z systemu. W tym celu nale¿y u¿yæ przycisku
Wyloguj siê, który znajdujê siê na g³ównej stronie Panelu edytora.
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4. Zakoñczenie

Rozpoczêcie prac edycyjnych z wykorzystaniem opracowanego specjalnie w tym celu
programu daje zainteresowanym œrodowiskom olbrzymi¹ szansê na stworzenie bazy in-
formacji o fachowej, geoinformatycznej terminologii, u¿ywanej przez specjalistów ró¿nych
ga³êzi wiedzy.

Buduj¹c program, za³o¿yliœmy, ¿e w celu umo¿liwienia ³atwego ³¹czenia ró¿nych wer-
sji jêzykowych, jakie mog¹ w przysz³oœci powstawaæ, trzeba wybraæ jeden jêzyk wi¹¿¹cy.
Przyjêliœmy jêzyk angielski jako jêzyk wi¹¿¹cy ró¿ne jêzykowe wersje S³ownika. Ka¿de
nowe has³o wprowadzane do S³ownika w dowolnym jêzyku musi byæ dowi¹zane do swoje-
go odpowiednika w jêzyku angielskim. Jeœli taki odpowiednik jeszcze nie zosta³ do S³owni-
ka wpisany, to nale¿y go dopisaæ wraz z krótk¹ definicj¹ (objaœnieniem znaczenia) w jêzyku
angielskim. Jest to wymóg bezwzglêdny, a jego niespe³nienie uniemo¿liwia zarejestrowanie
has³a redagowanego w rodzimym (lub innym) jêzyku, w którym opracowujemy terminolo-
giê geoinformatyczn¹.

W celu propagowania czystoœci wypowiadania siê w mowie lub piœmie, w S³owniku
przewidziano miejsce na wprowadzanie przyk³adów starannego (poprawnego) i niepopraw-
nego budowania zwrotów z u¿yciem danego terminu fachowego.

Spodziewamy siê, ¿e redaktorzy zechc¹ zg³aszaæ swoje krytyczne uwagi o programie
przeznaczonym do edycji hase³ i opisów. Do³o¿ymy starañ, aby ulepszaæ program, w miarê
mo¿liwoœci na bie¿¹co, tak aby praca nad S³ownikiem mog³a postêpowaæ bez przeszkód.
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