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Prispevek prikazuje mo`nosti neposredne uporabe podatkov za novi slovar slovenskega
knji`nega jezika iz obstoje~ih in nastajajo~ih slovarjev In{tituta za slovenski jezik Frana
Ramov{a ter drugih zbirk. S tem je mogo~e dose~i hitrej{e nastajanje slovarja. Opozorjeno je
na te`ave pri ponovni uporabi podatkov, zlasti zaradi spremenjenega stanja v jezikovni rabi in
zaradi dejstva, da so podatki v slovarjih do dolo~ene mere rezultat ene od razli~nih mo`nih
jezikoslovnih interpretacij gradiva, ki je posledica razli~nih gradivskih in teoreti~nih izhodi{~
slovarjev.

slovar, avtomatizacija, leksikografija, jezikovni opis

The article explores the possibilities of reusing data from existing or emerging diction-
aries for the purpose of compiling a New Dictionary of the Slovene Standard Language. The
aim is to speed up the process of dictionary compilation. Several issues regarding data reuse
are discussed, especially the language change and the bias caused by various possible
linguistic interpretations of data as a result of the different theoretical premises and the use of
different language data.

dictionary, automatization, lexicography, language description

1 Uvod

31. marca 2015 je dal In{titut za slovenski jezik Frana Ramov{a ZRC SAZU
v javno obravnavo Osnutek koncepta novega razlagalnega slovarja slovenskega knji-
`nega jezika (delovna kratica NSSKJ),1 po katerem nastaja »temeljni enojezi~ni
informativno-normativni razlagalni slovar, ki opisuje jezikovno stanje in pojmovni
svet sodobnega slovenskega jezika, kot ju izkazuje jezikovna raba, potrjena v pisnih
besedilih, zajetih zlasti v korpusih, v manj{em obsegu pa tudi raba v govorjenih
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1 Pripravili so ga sodelavci In{tituta za slovenski jezik Frana Ramov{a ZRC SAZU (Nata{a Gliha Komac,
Nata{a Jakop, Jano{ Je`ovnik, Simona Klemen~i~, Domen Krvina, Nina Ledinek, Tanja Mirti~, Andrej
Perdih, [pela Petric, Marko Snoj in Andreja @ele) v sodelovanju s 34-~lanskim uredni{kim odborom, ki
ga sestavljajo priznani strokovnjaki z mati~ne ustanove, vseh {tirih slovenskih univerz in ene zamejske,
~lani SAZU, pisatelji, ~lani relevantnih stanovskih zdru`enj in predstavniki jezikovnotehnolo{kih podjetij.
V enomese~no javno obravnavo je bila dana razli~ica 1.1, v kateri so glede na razli~ico 1.0, ki so jo
pripravili avtorji, v najve~ji mo`ni meri upo{tevani predlogi in pripombe uredni{kega odbora in kolegov
In{tituta za slovenski jezik Frana Ramov{a ZRC SAZU.



besedilih«. Slovar bo obsegal 100.000 slovarskih sestavkov in bo izdelan povsem na
novo, prosto pa bo dostopen na portalu Fran.2

Ker slovarji tega tipa in velikosti nastajajo dlje ~asa, se poraja vpra{anje, kako je
mogo~e zastaviti postopek izdelave slovarja tako, da bi se ~as nastajanja skraj{al.
Mo`nosti za to je seveda ve~, v prispevku bodo prikazane nekatere mo`nosti uporabe
obstoje~ih slovarskih podatkov v slovarjih In{tituta za slovenski jezik Frana Ramov{a
ZRC SAZU, ki so `e iz{li ali pa so trenutno {e v nastajanju, ter drugih vsebinsko
ustreznih zbirk, ki jih je mogo~e uporabiti. Da je to mogo~e, potrjuje dejstvo, da je na
In{titutu za slovenski jezik Frana Ramov{a ZRC SAZU samo od leta 2000 dalje iz{lo
ve~ kot 30 slovarjev; {tevilni izmed njih so objavljeni na portalih Fran (glej opombo 2)
in Termania (Romih, Krek 2012), seveda pa so slovarji in druge jezikovne zbirke
nastajali tudi `e pred tem ~asom. Nekateri izmed teh slovarjev, zlasti specialni, in
dolo~ene besedne zbirke se v ve~ji ali manj{i meri opirajo na prvo izdajo Slovarja
slovenskega knji`nega jezika (Perdih 2013: 33–34).

Tak{no {tevilo nastalih slovarjev spodbuja k razmi{ljanju o tem, kako te `e inter-
pretirane jezikovne podatke uporabiti kot pomo~ za hitrej{o izdelavo novih slovarjev.
^e je pri posameznih nalogah sestavljanja slovarja, na primer pri oblikovanju razlag,
mogo~e preverjati re{itve v zelo razli~nih priro~nikih (slovarjih, enciklopedijah, leksi-
konih itn.), pa se poraja vpra{anje, katere podatke je iz slovarjev smiselno
sistemati~no uvoziti neposredno v digitalno slovarsko bazo `e pred za~etkom samega
redaktorskega dela. Namen takega uvoza je vnaprej pripraviti karseda zanesljive
podatke, da bi postopek izdelave slovarja potekal hitreje, ne da bi se ob tem zni`ala
kakovost kon~nega izdelka zaradi vpliva starej{ih jezikovnih podatkov in interpre-
tacij.

V pri~ujo~em ~lanku ne govorimo o golem priklju~evanju obstoje~ih podatkov oz.
celotnih podatkovnih zbirk v slovar, kar je ena od mo`nosti,3 ampak se osredoto~amo
na mo`nosti uvoza izbranih podatkov iz razli~nih zbirk, da nastane nabor vnaprej
pripravljenih jezikovnih podatkov, ki so v jeziku razmeroma stabilni in jih je zato
mogo~e dovolj varno uporabiti v nastajajo~ih slovarskih opisih. Pri tak{ni uporabi
jezikovnih priro~nikov se nujno upo{teva, da so ti priro~niki izdelani po dolo~enih
konceptualnih izhodi{~ih, ki niso nujno enaki kot v nastajajo~em slovarju. Zato se
upo{teva, da se geslovniki med slovarji razlikujejo, da je poglobljenost analize jezi-
kovnih podatkov lahko druga~na in, kar je morda {e pomembnej{e, da so slovarji
izdelani z razli~nimi vidiki obravnave jezika (s tem je mi{ljeno konceptualno
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2 Spletni naslov: www.fran.si. Portal je predstavljen v prispevku Kozme Aha~i~a, Nine Ledinek in Andreja
Perdiha z naslovom Portal Fran – nastanek in trenutno stanje v: Mojca Smolej (ur.): Slovnica in slovar –
aktualni jezikovni opis. Obdobja 34).

3 Tak primer je npr. priklju~itev paradigem v poljskem slovarju Wielki slownik jêzyka polskiego iz slovarja
Slownik gramatycznego jêzyka polskiego (¯migrodzki 2010: 159) ali priklju~itev ve~ podatkovnih zbirk,
kar je predvideno v Predlogu za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika (Krek, Kosem, Gantar
2013). Tovrstno priklju~evanje je lahko problemati~no, saj imajo lahko nekatere podatkovne zbirke
povsem druga~na konceptualna izhodi{~a od nastajajo~ega slovarja, pogosto pa primarno niti niso name-
njena istemu oz. podobnemu namenu oziroma istemu tipu primarnega uporabnika v smislu razmerja
~love{ki : ne~love{ki uporabnik.



druga~no razumevanje in interpretacija jezikovnih podatkov). ^e torej primerjamo
splo{ni slovar knji`nega jezika s specialnim slovarjem, ki obravnava npr. besedo-
tvorje, sinonimijo ali frazeologijo, je razlika v pristopih, na~inu obravnave in namenu
dela lahko razmeroma velika.

Vsi uvo`eni podatki se bodo preverjali. Namre~, uvoz podatkov ne pomeni, da so ti
povsem ustrezni glede na koncept novega slovarja in glede na stanje v jeziku, ki ga
novi slovar opisuje. Pomeni le, da ~e se pri analizi gradiva izka`e, da so uvo`eni
podatki ustrezni, jih ni treba vna{ati ro~no, kar prina{a ~asovni prihranek; ~e pa
uvo`eni podatki niso ustrezni, jih je pri preverjanju treba odstraniti. Samo po sebi je
umevno, da se uvo`enim podatkom pripi{ejo dodatni, ki se pridobijo pri analizi
gradiva. Z upo{tevanjem navedenega bodo vsi jezikovni podatki skupaj predstavljali
konceptualno enoten opis slovenskega jezika z enotno celostno logiko slovarja.

2 Tehni~ni vidik

Za uvoz podatkov iz slovarjev morajo biti ti zapisani v takem ra~unalni{kem
zapisu, v katerem so ustrezno strukturirani in semanti~no opredeljeni. Danes se za
zapis slovarjev pogosto uporablja oblika XML bodisi primarno ali pa vsaj kot ena od
mo`nosti izvoza iz programov, ki uporabljajo druga~ne oblike zapisa podatkov. V pro-
gramu iLex (Erlandsen 2004) v obliki XML nastaja ve~ina novih slovarjev na In{titutu
za slovenski jezik Frana Ramov{a ZRC SAZU. Terminolo{ki slovarji in Slovenski
lingvisti~ni atlas nastajajo v programu SlovarRed (Ko{mrlj - Leva~i~, Seli{kar 2004),
etimolo{ki pa je nastal v programu EVA (Jakopin 1995). Ti slovarji (in {e kateri drugi)
so `e bili ali pa {e bodo pretvorjeni v obliko XML (Ledinek, Perdih 2012). Slovarji, ki
so v okviru tega prispevka obravnavani kot vir za pridobivanje podatkov, so `e
zapisani v ustrezni obliki.

3 Podatki za vklju~itev in slovarji

Odgovor na vpra{anje, katere podatke je smiselno pripraviti za ponovno uporabo v
novih slovarjih, je pragmati~ne narave: glede na zastavljeni na~in obravnave teh
podatkov je primerno uporabiti tiste podatke, ki pospe{ijo nastajanje novega slovarja,
vendar ne vplivajo na leksikografa v smislu neustreznega sprejemanja starej{ih podat-
kov in interpretacij jezikovnih dejstev. ^e so podatki napa~ni ali zavajajo~i, je namre~
njihova uporaba lahko {kodljiva, ~e pa je teh podatkov malo ali jih je mogo~e pridobiti
pribli`no enako hitro kot jih pripraviti za uvoz, pa je smiselnost avtomatizacije
vpra{ljiva. Kako se na podlagi tega na~elnega stali{~a odlo~iti v konkretnih primerih,
je v nekaterih primerih la`je, v drugih pa te`je vnaprej objektivno vrednotiti.

Pri izdelavi NSSKJ je predviden neposreden vnos ve~ skupin podatkov, v tem
prispevku pa bo predstavljena problematika uporabe naslednjih skupin podatkov:
– podatki o izgovoru,
– dvojnice,
– sinonimi,
– besedotvorni podatki,
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– frazeologija,
– etimologija.

Te podatke je mogo~e pridobiti vsaj iz naslednjih slovarjev:

– druga izdaja Slovarja slovenskega knji`nega jezika (SSKJ 2),
– Besedi{~e slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (BSJ),
– Slovar novej{ega besedja slovenskega jezika (SNB),
– Slovenski pravopis (SP),
– Slovar slovenskih frazemov (SSF),
– Slovar sinonimov slovenskega jezika (v nastajanju),
– Slovar pravopisnih te`av (SPT, rasto~i slovar4),
– Sprotni slovar slovenskega jezika (SSSJ, rasto~i slovar),
– Slovenski etimolo{ki slovar (SES).

Najaktualnej{i podatki o izgovoru so zapisani v SSKJ 2, SNB, SSSJ in SP. Pri
pripravi SSKJ 2 so bili podatki iz prve izdaje SSKJ `e deloma vsebinsko preverjeni in
posodobljeni ter tehni~no dopolnjeni, v po{tev pa lahko pridejo tudi v SSKJ 2 nezajeti
podatki, ki so na voljo v SNB in SP. Ob nastajanju NSSKJ bo opravljena foneti~na
raziskava izgovora, in kadar se bodo podatki iz navedenih slovarjev ujemali z rezultati
raziskave, kar verjetno velja za ve~ino podatkov, bo prihranjenega precej ~asa pri
vnosu osnovnih oblik. V SSKJ 2 je namre~ izgovor (zapisan v oglatih oklepajih) nave-
den v 5.442 slovarskih sestavkih, torej pri pribli`no 5,5 % vseh izto~nic. Ve~ina teh
izto~nic bo predvidoma vklju~ena tudi v NSSKJ. Za vse ostale izto~nice, ki nimajo
pripisanega podatka o izgovoru, je kot podatek o izgovoru mogo~e uporabiti zapis
izto~nice. Tako bo ve~ina izto~nic v novem slovarju `e opremljena s podatki o jakost-
nem naglasu in izgovoru. Zapis tonemskega naglasa na osnovni obliki je mogo~e
v podatkovno zbirko prenesti na podlagi primerjave zapisa tonemskega naglasa
v SSKJ 2 (prikazano v navadnih oklepajih) in jakostno onagla{ene izto~nice.5 Ocenju-
jemo, da bo ro~ni vnos podatkov o izgovoru za oba tipa nagla{evanja potreben le za
manj{i del slovarja.

V povezavi z dvojnicami lo~ujemo dve vrsti podatkov. Prvi podatek je zapis
dvojnice, drugi pa razmerje med dvojnicami. Razmerje med dvojnicami se v jeziku s
~asom spreminja `e samo po sebi, tako kot `e sicer kvalificiranje razmeroma hitro
zastareva. Poleg tega vsak slovar na svoj na~in interpretira in zapi{e to razmerje.
Zaradi navedenega je bila sprejeta odlo~itev, da prena{anje podatka o razmerju med
dvojnicami iz drugih slovarjev v NSSKJ ni smiselno, pa~ pa je zaradi povezovanja
dvojnic med seboj smiselno prenesti podatke o zapisu dvojnic in s tem povezanosti

Simpozij OBDOBJA 34

564

4 Z izrazom rasto~i slovar na In{titutu ozna~ujemo tiste slovarje, ki imajo na portalu Fran objavljene le
izdelane slovarske sestavke, ne pa {e vseh predvidenih; novi slovarski sestavki se dodajajo v ve~jem
{tevilu, ko so pripravljeni za objavo.

5 Tako pridobljeni osnovni podatki bodo obenem podlaga za generiranje jakostno in tonemsko onagla{enih
paradigem za vsako pregibno izto~nico v slovarju. Mehanizem za generiranje onagla{enih oblik bo
pripravljen za tiste pregibnostno-naglasne tipe, ki jim pripada dovolj veliko {tevilo izto~nic, ne pa za
manj{e skupine, kot sta na primer mati in h~i, ki jima bo vzorec pripisan ro~no.



med njimi. Te podatke je mogo~e pridobiti iz zaglavja polnih slovarskih sestavkov in
iz kazal~nih slovarskih sestavkov SSKJ 2.

Podatki o sinonimiji so zajeti v razli~nih slovarjih, kjer opravljajo razli~ne funk-
cije – od normativne do tezavrske. Smiselno se zdi uporabiti zlasti nabor sinonimov iz
SSKJ 2, SNB, nastajajo~ega Slovarja sinonimov slovenskega jezika6 in drugih pri-
ro~nikov. Zaradi deloma razli~ne pomenske ~lenitve med slovarji in NSSKJ tako
pridobljenega nabora sinonimov ni smiselno vnaprej povezovati h konkretnim pome-
nom, pravzaprav to pred izdelavo slovarskih sestavkov niti ni mogo~e. Zato se vsaki
izto~nici pripi{e nabor znanih sinonimov, nato pa bo redaktor pri pomenski ~lenitvi
sinonime ustrezno pripisal posameznim pomenom, dodal morebitne manjkajo~e sino-
nime in izlo~il za konkretni slovar neustrezne sinonime.

Za prikaz besedotvorja so v NSSKJ predvidena naslednja razmerja: manj{alnica,
`enska/mo{ka oblika, svojilni pridevnik. Podatke o tem je mogo~e dobiti na podlagi
sklicevalnih razlagalnih tipov (Napotki 1981: 18; Silvester 1978: 47–55) v SSKJ 2 in
SSKJ, in sicer iz SSKJ 2 manj{alnica od X (1.427), svojilni pridevnik od X (44), iz
SSKJ pa `enska oblika od X (784).7 Poleg besedotvornega podatka o tipu tvorjenke se
v tej fazi v slovarsko bazo pripi{e tudi podatek o povezavi med izto~nicama, ki v
elektronski izdaji slovarja deluje kot hiperpovezava.

Nabor frazeolo{kih kandidatov je mogo~e pridobiti iz SSF. S tako pridobljenim
seznamom bo manj verjetno, da bi se relevantne frazeolo{ke enote spregledale, seveda
pa se zaradi meril uvr{~anja v NSSKJ ne bodo priklju~ile vse enote iz SSF. Kljub temu
da SSF vsebuje {e {tevilne druge tipe podatkov, ki bi lahko bili koristni tudi za NSSKJ,
npr. razlage, kvalifikatorje, stav~ne primere iz korpusa itn., ocenjujemo, da zaradi
druga~nih izhodi{~ SSF teh podatkov ni za`eleno neposredno vklju~iti v NSSKJ.

Del podatkov o etimologiji lahko neposredno pridobimo iz SNB in SES. ^asovni
prihranek bo najve~ji pri zapisovanju besed in njihovih rekonstrukcij, saj je ro~no
zapisovanje teh podatkov zaradi {tevilnih posebnih znakov in velikega {tevila
strukturnih elementov razmeroma zamudno, prav tako so mo`nosti za napake ve~je.
Uporabljeni bodo tudi podatki o pomenu in motiviranosti; na podlagi seznama besed v
SES, ki pripadajo isti besedni dru`ini, bodo izdelane tudi sklicevalne etimolo{ke
osvetlitve. Do dolo~ene mere bo pozornost pri uvozu podatkov posve~ena tudi
pretvorbi v na~in ubeseditve, ki je predvidena za NSSKJ.

4 Podatki, ki niso predvideni za vklju~itev

Na na~elni ravni, kot re~eno, ne `elimo vklju~evati podatkov, ki so neskladni z
zastavljenimi konceptualnimi izhodi{~i NSSKJ in zato upo~asnjujejo delovni proces
ter pove~ujejo mo`nost napak. Prav tako ni smiselno vklju~evati podatkov, ki zaradi
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6 Slovar sinonimov slovenskega jezika predstavlja leksikalno sinonimijo slovenskega jezika. Vsebuje tiste
slovarske enote, ki najmanj z enim od svojih pomenov vstopajo v sinonimno razmerje z najmanj eno
drugo slovarsko enoto (Ahlin idr. 2003: 9).

7 Tip `enska oblika od X v drugi izdaji SSKJ ne obstaja ve~ (Perdih, Snoj 2015), zato bodo podatki o tem
pridobljeni iz prve izdaje.



slabe strukturiranosti ali kvalitete slovarja ne prinesejo kvalitetnih podatkov. [e manj
primerno je uva`ati podatke, ki v veliki meri odra`ajo starej{e jezikovno stanje, saj
NSSKJ opisuje stanje v sodobnem jeziku. Za NSSKJ predvidevamo, da med podatke,
ki jih zaradi razli~nih navedenih razlogov ni smiselno vnaprej uvoziti v podatkovno
zbirko, sodijo normativni podatki, razlage, nekateri deli podatkov iz zaglavja, kvalifi-
katorji, nabor frazeologije iz SSKJ in nekateri drugi podatki.

5 Zaklju~ek

V prispevku so prikazane nekatere mo`nosti pridobivanja manj spremenljivih
jezikovnih podatkov za NSSKJ iz obstoje~ih in{titutskih slovarjev, s ~imer je mogo~e
optimizirati nastajanje novega slovarja. Prednosti so zlasti hitrej{e nastajanje slovarja
(del podatkov je `e pred za~etkom redaktorskega dela pripravljen v podatkovni zbirki)
in zmanj{anje mo`nosti napak pri ro~nem vnosu. Previdnost je potrebna pri izbiri
podatkov za avtomatski vnos, saj lahko zaradi druga~nega na~ina opisa jezikovnih
dejstev in sprememb jezika skozi ~as ali novej{ih etimolo{kih spoznanj re{itve v slo-
varjih, iz katerih se podatki pridobivajo, odstopajo od re{itev v nastajajo~em slovarju.
Za NSSKJ bodo uporabljeni podatki o izgovoru, dvojnice, sinonimi, besedotvorni
podatki, frazeologija in etimologija. Vsi tako pridobljeni podatki bodo preverjeni in
ovrednoteni glede na konceptualna izhodi{~a NSSKJ in glede na stanje v sodobnem
jeziku, ugotovljeno z analizo gradiva.
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