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Jednym z najistotniejszych procesów zachodzących w dialogu jest wzajemne dopasowanie jego uczestników,
zwane akomodacją. Pierwsze wpływowe teorie skupione na tym zjawisku pojawiły się na początku lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku w pracach Gilesa (Speech Accommodation Theory, Communication
Accommodation Theory). Wzajemne dopasowanie mówców wpływa na przekaz komunikatu - jego
formułowanie i postrzeganie. Ma również znaczenie diagnostyczne, prognostyczne i aplikacyjne (np. Hewett i
in., 2002; Giles, 2009). Dotychczasowe badania akomodacji dotyczyły m.in. prozodii (Street, 1984; Kousidis,
2010; Karpiński i in., 2014), leksyki (np. Brennan & Clark 1996) i składni (Branigan et al. 2000). Zjawisko
akomodacji można zaobserwować również pomiędzy modalnościami komunikacyjnymi (Czoska i in., 2015).
Stopień dopasowania może zależeć od wielu czynników, w tym indywidualnych cech mówców, ich stanów
psychicznych oraz stanu zdrowia, kontekstu sytuacyjnego, kontaktu wzrokowego, jak i czynników kulturowych
(Cai i Rodriguez, 1996).
Przedmiotem prezentacji są prace nad rozwojem narzędzi badawczych na potrzeby projektu Borderland
(http://borderland.amu.edu.pl/). Projekt ten ma na celu analizę procesu akomodacji komunikacyjnej u młodych
mieszkańców rejonu Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Baza Borderland zawiera nagrania mowy i obrazu w
komunikacji (quasi)spontanicznej, przebiegającej według różnych scenariuszy

(Bonacchi i in., w

przygotowaniu).
Aby umożliwić przygotowanie danych mulimodalnych do analizy, zintegrowano w ramach jednego systemu
zarządzania danymi dwa narzędzia do anotacji nagrań: Annotation Pro, program wspierający transkrypcję,
analizy fonetyczne i percepcyjne nagrań fonii (Klessa i in., 2013) oraz ELAN, umożliwiający anotację nagrań
wideo (Wittenburg i in., 2006). System zarządzania w trybie client-server powstał przy użyciu oprogramowania
Microsoft SQL Server. Aplikację kliencką (zaimplementowaną w Visual Studio .NET WinForms C#) można
zainstalować na dowolnej liczbie komputerów osobistych, łączących się zdalnie z centralną bazą danych
działającą na serwerze.
W związku z założeniem, że informacje pozajęzykowe mogą odgrywać szczególnie istotną rolę jako
zmienne w badaniach adaptacji komunikacyjnej, w systemie zaimplementowano możliwość wprowadzania nie
tylko danych, ale również metadanych dla rejestrowanych sesji nagraniowych (informacje o mówcach,
kontekście nagrania i in.). Mechanizm wprowadzania metadanych uwzględnia opcje ich konfiguracji. Dzięki
temu możliwe będzie w przyszłości wykorzystanie systemu w nowych projektach, zgodnie z postulatami
wielokrotnego użytku oraz współdzielenia zasobów i narzędzi językowych w możliwie szerokim zakresie (Bird
& Harrington, 2001; Ide & Pustejovsky, 2010).
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