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Predstavljena je spletna mre`a pomenov slovenskih samostalnikov in glagolov. Zbirka
vsebuje pribli`no 45.000 samostalnikov in 15.500 glagolov, ki jih povezuje v 80.000 samo-
stalni{kih in 23.000 glagolskih pomenov. Mre`a pomenov je grafi~no predstavljena tako, da
klik na posamezni vozel mre`e omogo~i dostop do vseh vej, ki so povezane z izbranim
vozlom (pod- in nadpomenke). Mre`a je zasnovana tako, da bi se lahko uporabljala kot
tezaver, kot slovar~ek tujk ali kot leksikon. Zbirko dopolnjujemo in izpopolnjujemo mese~no
in je prosto dostopna na spletnem naslovu: http://mreza.andrej.ad-vega.si.

tezaver, pomenski slovar, samostalniki, glagoli, sloven{~ina

A collection of Slovene verbs and nouns linked into a network according to their meanings
is described and discussed. The network links together 45,000 nouns and 15,500 verbs
according to 80,000 nominal and 23,000 verbal meanings. The graphic web representation is
conceived in such a way that any node of the network which is displayed on the screen can be
clicked on, displaying all the items (hyper- and hyponyms) linked to it. The network can be
used as a thesaurus, as a dictionary or an encyclopedia. The network collection is accessible
online at the address: http://mreza.andrej.ad-vega.si.

thesaurus, semantic network, dictionary, nouns, verbs, Slovene language

Uvod

S pomeni in mo`nostjo razvrstitve besed po pomenih se je prvi ukvarjal Aristotel
(384–322 pr. n. {.), ki je razdelil besede po pomenu na deset kategorij: snov, koli~ina,
kakovost, relacija (pol, ve~ ...), kje (na polju, na sebi ...), kdaj (v~eraj, lani ...), biti
v polo`aju (le`e~, sede~ ...), imeti (last), dejavnost in rezultat dejavnosti. Za njim se je
na teoreti~ni ali bolje matemati~ni ravni s pomenom besed ukvarjal nem{ki filozof,
matematik in jezikoslovec Gottfried W. Leibniz (1646–1716), ki je menil, da bi moral
biti vsak pomen, ki ga razume ~lovek, hkrati izrazljiv tudi z matemati~no logiko oz.
z univerzalno sliko, iz katere bi bil razviden pomen. S tem je Leibniz `e pred 300 leti
nakazal, da grafi~na predstavitev besed (njihovega pomena) predstavlja eno bistvenih
orodij jezikoslovja. Prvi, ki se je urejanja besed po pomenih lotil prakti~no, je bil
britanski znanstvenik Peter M. Roget (1779–1869), dolgoletni tajnik Britanske
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kraljeve dru`be. Rezultat {tiridesetletnega dela, tezaver – pomenski slovar, v katerem
so besede razvr{~ene po pomenih, je objavil leta 1852. Rogetov Tezaver (Dutch 1962)
ima 6 razredov, razdeljenih na sekcije, te pa nadalje na ni`je nivoje. Skupaj vsebuje
to~no 1.000 skupin besed. Za njim so za~eli izdajati pomenske slovarje oz. tezavre
tudi v drugih jezikih. @al v tem nizu ni slovenskega.

V preteklosti je bila glavna ovira pri razvoju pomenskih slovarjev predstavitev,
iskanje in urejanje besed (pomenov) v uporabniku prijaznem okolju in na u~inkovit
na~in. Dokler je bil tisk edina mo`na oblika prikaza besed v zbirki, sta se zahtevi po
pomenski in abecedni ureditvi besed (pomenov) izklju~evali. [ele ra~unalni{ke tehno-
logije, ki omogo~ajo neposreden dostop do poljubne besede v zbirki, so odprle nove
poti iskanja in prikazovanja besed in sklopov pomenov. Skupaj z izpopolnjeno grafiko
je zdaj mogo~e:
– neposredno iskanje posameznih besed (abecedno iskanje ni potrebno),
– slikovna predstavitev razli~nih nad- in podpomenskih skupin (hipo- in hiperoni-

mov) ter
– interaktivno »sprehajanje« po slovarju oz. tezavru z uporabo grafi~nega vmesnika.

Pri dodajanju novih pomenskih povezav in tvorjenju novih pomenskih skupin
besed, ki so zna~ilne za vsak jezik, se zlasti pri avtomati~nem polnjenju pomenskih
slovarjev in mre` pojavljajo problemi, ki so velikokrat zunaj dosega avtomati~ne
ra~unalni{ke obdelave. Ra~unalni{ka orodja, ki so primerna za tako delo, namre~
prihajajo predvsem iz anglosaksonskega okolja in se ve~inoma opirajo na odprto-
kodno orodje za jezikoslovne {tudije Princeton WordNet (Fellbaum 1988) ali izhajajo
iz njega. Taka sta npr. Visuword in prvi slovenski semanti~ni leksikon sloWTool
(Fi{er 2008). V `e izdelani pomenski strukturi mora vse dodatne pomenske povezave,
zna~ilne za slovensko (in tudi za ostala) besedi{~e, razvijalec generirati in vstavljati
sam, ker jih jezik, na katerem je osnovano programsko orodje, ne predvideva. Hkrati
ima jezik, ki si deli izbrano »platformo« s sloven{~ino (Fi{er 2015), take pomenske
povezave, ki jih sloven{~ina nima. Zato se je zdelo smiselno odlo~iti se za izdelavo
pomenske mre`e slovenskih besed na slovenski programski opremi in z njo graditi
pomensko ogrodje slovenskega besedi{~a, ki bi bilo neodvisno od pomenskega kon-
cepta drugih jezikov, zlasti od angle{~ine.

Organizacija slovenske Pomenske mre`e

Osnovno vodilo pri na~rtovanju Pomenske mre`e je bila zahteva, da so vse besede
oz. njihovi pomeni povezani v eno samo shemo – mre`o. Ta zahteva narekuje, da mora
biti mo`no od vsake besede v mre`i (po vedno {ir{ih pomenskih skupinah) dose~i vrh
mre`e. Vrh mre`e je simboli~no opisan z naslovom Beseda, v pomenu, da lahko
beseda izrazi karkoli. V Pomenski mre`i so povezane prav vse besede, tako da med
poljubnima dvema besedama vedno obstaja pomenska povezava – v najslab{em
primeru preko vrha pomenske sheme (Beseda).

V trenutni fazi, ko je Pomenska mre`a {e v delu, je treba poudariti, da je kot shema
ves ~as `iva in se dograjuje, vna{ajo se ne zgolj nove besede, ampak tudi nove
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pomenske povezave. Hkrati se preoblikujejo stare povezave, tako da se izpu{~ajo,
zdru`ujejo v ve~je pomenske skupine ali pa delijo na manj{e. Obe glavni veji Samo-
stalnik in Glagol trenutno predstavljata veliko ve~ino vsebine. Vnesenih je ve~ kot
15.000 glagolov oz. 22.500 njihovih pomenov in okrog 35.000 samostalnikov (58.000
pomenov). Glagolski del Pomenske mre`e, ki je `e opisan (Zupan 2014, 2013) in je
dosegljiv tudi na spletu, bomo tu omenjali le obrobno. Te`i{~e je na samostalni{kih
pomenih in njihovi strukturi v veji Samostalnik.

V sedanji obliki so samostalni{ki pomeni razdeljeni v {tiri glavne skupine. V prvi
skupini, snov/bitje, so besede, ki se nana{ajo na vse, kar je snovnega, a ni izdelek, ki bi
ga kdo naredil. Sem sodi poleg ne`ive narave (materija, vesolje, zemlja in naravni
pojavi) tudi `iva narava (rastlinski svet, `ivalski svet, ~lovek itn.). V drugi skupini,
izdelek, so besede, ki opisujejo predmete, izdelke in stvaritve, torej vse, kar je
materialno ali duhovno narejeno oz. ustvarjeno. Tretja skupina, pojem, zdru`uje
pojmovne koncepte in pomene, ki opredelijo lastnosti, stanja, dejavnosti, dogodke,
postopke, rezultate dejavnosti ipd. V zadnji skupini, ime, so imena: od lastnih imen in
priimkov oseb, imen pravlji~nih in mitolo{kih bitij, zemljepisnih in koledarskih imen
do imen `ivali. Vse na{tete velike skupine se naprej delé na bolj specificirane skupine,
ki vsebujejo ustrezno manj besed. Deljenje na podskupine gre pri nekaterih pomenih
do globine petnajstih in ve~ podskupin. Na Sliki 1 je ena od prikazanih pomenskih
povezav besede krilo (sestavljena iz 15 vedno o`jih pomenskih skupin: Beseda >
Samostalnik > Snov/stvar/bitje > @iva narava > @ivalski svet > @ivalsko kraljestvo >
strunar > vreten~ar > sesalec > primat > ~lovek > ~lovek (dejavnost) > ~lovek
({portnik) > ~lovek ({portna naloga) > krilo).

Vpra{anje, ki se pri tvorbi pomenskih shem vedno postavi, je, kateri kriterij naj
uporabimo za zdru`evanje v skupine. Mo`na sta dva, ki se `al med seboj ne dopol-
njujeta, ampak si delno nasprotujeta. Prvi je besedotvorni vidik v smislu, da sestavo
pomenske skupine motivira tvorjenje vseh izpeljav iz nje, npr. konj > konjerejec >
konjerejski itn. Drugi vidik pa je pomenski v smislu oblikovanja pomenske hierarhije,
ko dolo~eno skupino pomenov razlo`imo z nadpomenko, npr. konj je v skupini
Doma~a `ival. Pri Pomenski mre`i, opisani v tem prispevku, je uporabljen pomenski
vidik.

Pomenski vidik dopu{~a pri poimenovanju pomenskih skupin ve~ arbitrarnosti kot
besedotvorni in sku{a slediti logi~no razumljenemu skupinjenju pomenov. Eno od
vodil pri tem so »razlagalne« ali »uvr{~evalne« (Vidovi~ Muha, 2000) besede izho-
di{~nih osnovnih oblik (nedolo~nikov in imenovalnikov), kot jih navaja SSKJ (Bajec
idr. 1995). Vzemimo dve uvr{~evalni besedi lastnost in ~lovek, ki predstavljata dve
zelo {iroki, v dolo~enem delu celo prekrivajo~i se pomenski podro~ji. V pomenski
skupini ~lovek (preko 10.000 besed) je 21 podskupin, ki imajo opise z dvema uvr{~e-
valnima besedama (~lovek (bivali{~e), ~lovek (lastnost) … ~lovek (zna~aj) itn.), v sku-
pini lastnost (3.200 besed) pa je 23 podskupin (lastnost (~lovek), lastnost (dejanja),
lastnost (dru`be) itn.). Pomensko vsebino posameznih skupin dolo~a vrstni red
uvr{~evalnih besed. V skupini lastnost (~lovek) so opisi ~love{kih lastnosti (lenoba,
delavnost, ple{avost ...). V skupini ~lovek (lastnost) pa so opisi ~loveka z razli~nimi
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lastnostmi (lenuh, ple{ec, gara~ ...). Poimenovanje skupin se deli {e naprej, npr.
skupina lastnost (~lovek (biolo{ka)) vsebuje samo biolo{ke lastnosti ~loveka (boleh-
nost, imunost, impotenca …). ^e pomenske vsebine ne moremo opisati z uvr{~eval-
nimi besedami, je opisana z dvema ali ve~ besedami. Taki opisi so pisani z veliko
za~etnico. Opise skupin na najvi{jih dveh nivojih (Beseda, Samostalnik, Glagol,
Pridevnik) ne smemo jemati kot opisa pomena besed, ki jih zdru`ujejo, ampak kot
oznako besednih vrst.

Celotna pomenska mre`a je razdeljena na preko 3.000 pomenskih skupin (1.000
glagolskih in ve~ kot 2.000 samostalni{kih) in jo je prakti~no nemogo~e predstaviti
v tiskani obliki, kaj {ele na zaslonu ra~unalnika. Vse besede, pomenske skupine in
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Slika 1: Pomenske povezave besede krilo, kot jih poka`e Pomenska mre`a

V besedo krilo, ki je v rde~em ovalu, vodi {est poti. Tri iz glavne skupine narava (`iva): a) iz
podskupine ~lovek ({portna naloga) (npr.: on je levo krilo), b) iz podskupine skupina ljudi (del
skupine) (npr. krilo v politi~ni stranki) in c) iz podskupine krilo (ptica), tri pa iz glavne skupine
izdelek/stvaritev: a) iz podskupine Del objekta (npr. krilo v stavbi), b) iz podskupine krilo
(obleka) (npr. `ensko krilo) in c) krilo (letalo) (npr. tudi letalo ima krilo). [tevilke v ovalih
povedo, koliko sopomenk je navedenih v pomenski skupini, ki jo predstavlja oval.



pomenske povezave so dosegljive na spletnem naslovu: http://mreza.andrej.ad-vega.si,
kjer jih lahko uporabnik interaktivno pregleduje in se po mre`i »sprehaja« s klika-
njem.

Uporaba Pomenske mre`e slovenskih pomenov

Pri kon~ni uporabi takega jezikovnega izdelka je torej treba imeti pred o~mi
»smer«, v kateri uporabljamo Pomensko mre`o, oz. cilje, za katere je uporabljena. Pri
uporabi za avtomatsko prevajanje iz sloven{~ine v drug jezik je treba izklopiti pomen-
ske povezave tega jezika, ki niso skladne s pomenskimi povezavami slovenskega
besedi{~a, in obratno, ko prevajamo iz tujega jezika v sloven{~ino, moramo izklopiti
vse slovenske povezave, ki niso skladne s pomeni tujega jezika. To velja zlasti za
avtomatsko obdelavo. Problemi avtomati~ne obdelave so dobro obdelani v prispevku
Fi{er (2015).

Tabela 1 prikazuje nekaj primerov te`av, ki se pojavljajo pri pomenskih shemah,
naslonjenih na tujejezi~no okolje. Po svoji pomenski strukturi sloven{~ina precej
odstopa v primerjavi z drugimi neslovanskimi jeziki, predvsem v primerjavi z an-
gle{~ino. Upo{tevati je treba, da sloven{~ina nima prekrivne pomenske povezave med
glagoli in samostalniki kot angle{~ina (npr.: water – voda/zalivati, pay – pla~ati/
pla~a, iron – `elezo/likati ipd.). V sloven{~ini se velikokrat pomensko lo~ita samo-
stalnika tudi po spolu. Npr. `enska oblika ima drug pomen kot angle{ki mo{ki ime-
novalnik (tujec – tujka v pomenu ’neznana beseda’ ali kri`anec – kri`anka v pomenu
’besedna uganka’). Pomanj{evalnica besede lahko pomeni novo geslo, ki v drugem
pomenu ni pomanj{evalnica (npr. kobila – kobilica ’`u`elka, gredelj’, ali lopata –
lopatica ’del turbine’, pastirica – pastiri~ka ’ptica pevka’). Mno`ina samostalnika
ima lahko drug pomen kot lema (npr. lisica – lisice v pomenu ’orodje z vklepanje’).
V angle{~ini je obi~ajno situacija obrnjena: ker pregibanja besed skorajda ni, je
prakti~no vsaka beseda izhodi{~na osnovna oblika (lema) in posledi~no imajo an-
gle{ke osnovne oblike v povpre~ju ve~ pomenov kot slovenske. To se ka`e tudi pri
glagolih, saj sloven{~ina s svojimi predponami glagolsko osnovo ve~inoma spremeni
le, ~e je predlog z njo povezan (npr: deliti, po-deliti, raz-po-deliti, pre-raz-po-deliti).
Osnovni izhodi{~ni nedolo~nik v angle{~ini predstavlja eno samo, a pomensko zelo
razgibano celoto in je iz njega mogo~e z dodajanjem predlogov in tvorbo drugih
besednih vrst izpeljati precej ve~ pomenov kot v sloven{~ini (pay off, pay in, pay a
visit itn.). Razdelitev pomenskih skupin, ki pripadajo slovenskim glagolom, je zato
nujno druga~na kot pri angle{kih. S tem nikakor ni re~eno, da je angle{~ina pomensko
bolj bogata kot sloven{~ina, ampak le, da se slovenska pomenska shema razlikuje od
angle{ke. Vsekakor pa lahko vsak pomen izrazimo razumljivo v sloven{~ini in v an-
gle{~ini.
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Tabela 1: Primeri slovensko-angle{kih parov besed in njihovih pomenov, kot jih dobimo pri
predstavljeni slovenski Pomenski mre`i in s programom sloWTool

Beseda, ka-
tere pomene
i{~emo

Odgovori Pomenske
mre`e
(http://mreza.andrej.ad-ve
ga.si)

Odgovori na sloWTool
(http://nl.ijs.si/slowtool)

Angle{ka beseda

konj konj (`ival)
konj ({ahovska figura)
konj (telovadno orodje)
konj (neroden ~lovek)
nimamo (sloven{~ina
uporablja besedo koza)

doma~i konj, konj
konj, skaka~
konj, koza
ni
konj (a framework for holding
wood that is being sawed)

horse
horse, knight
gymnastic horse

buck, horse, sawhorse

bomba eksplozivno sredstvo
bomba (oro`je)
presene~enje
pribor/oprema za
hranjenje ~esa
plinska naprava

bomba (an explosive device …)
bomba (bombshell)
bomba, presene~enje, strela
ni, je navedena drugje

ni

bomb

thunderbolt
cylinder

kobilica kobila (konj (splo{no))
kobilica (`u`elka)
sestavni del glasbila
sestavni del plovila

ni povezave na kobilo (konja)
kobilica
ni
gredelj , kobilica

grasshopper

keel

tujec tujec
neznanec
tujka > tujka (beseda)

tujec, inozemec
tujec, inozemec
ni, tujka kot lema ne eksistira

foreigner
stranger

pristati ni (pripeljati kam je
drugje)
priti po zraku (dov.)
priti po vodi (dov.)
pri~eti prebivati (dov.)
priti na polo`aj (dov.)
pritrditi z mnenjem (dov.)
dogovoriti se (dov.),
sprejeti pogoj
ni (dr`ava kot
samostalnik je drugje)

biti, pristati (bring to diff.
state)
pristati (come to the ground)
pristati (disembark)
pristati (reach or come to rest)
pristati (bring to diff. state)
ni, je navedena drugje
ni, je navedena drugje

dr`ava

bring, land

bring down, land
land, set down
land, set down
bring, land
coincide, concur
settle

land

pla~ati pla~ati komu kaj
ni (posvetiti se je drugje)
dopla~ati
izpla~ati
napla~ati
popla~ati
prepla~ati
vpla~ati
spla~ati se
ni
ni (frankirati je drugje)
ni (obiskati je drugje)
ni (pla~a kot samostalnik
je drugje)

pla~ati, dajati, nameniti
posvetiti (se)
to pay extra
izpla~ati, poravnati
ni
ni
prepla~ati
tro{iti, potro{iti
pla~ati, izpla~ati se

frankirati
obiskati
pla~a (in {e ostali pomeni)

pay, pay up
to pay attention
to pay out
to pay off
to pay in advance

to repay
to overpay
to pay off
underpay
prepay
pay a visit
pay
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Obe verziji pomenskih mre` sta {e v delu in dejstvo, da ponekod povezave niso
navedene, ne pomeni, da jih v eni ali drugi ni, pa~ pa da {e niso vpisane v mre`o. Prav
tako so v obeh sistemih prikazane tudi hipo- in hiperonimne povezave, ki tu niso
navedene.

Posebnosti sloven{~ine in slovanskih jezikov govorijo v prid samostojne slovenske
pomenske sheme. ^e k temu dodamo {e grafi~no predstavitev, ki izrazito poudarja
razli~ne pomene posameznih besed tako, da vsako pomensko vejo predstavi s svojo
grafi~no vejo, ima predstavljena Pomenska mre`a nekaj dobrih lastnosti, ki bi lahko
doprinesle k standardnim izvedbam pomenskih mre` na tujih podatkovnih zbirkah.

Zaklju~ek

Predstavljena Pomenska mre`a nudi ve~ mo`nosti uporabe. V osnovi je zami{ljena
kot tezaver, ki bi kot spletna aplikacija lahko slu`il pi{o~im pri izbiri izrazov in pri
{irjenju besednega zaklada. Uporabna je tudi kot slovar~ek tujk. Medsebojna pove-
zanost pomenov v enotni shemi ter dejstvo, da se v Pomenski mre`i nahaja ve~ kot
95 % vseh omenjenih besed iz SSKJ, omogo~a uporabo tudi kot on-line leksikon.
Tvorba poljubnih pomenskih skupin, ki bolj slede pomenskemu kot pa besedotvor-
nemu vidiku, je omogo~ila nastanek zelo informativnih pomenskih skupin. Dolo~eni
opisi, ki bi jim v splo{nem slovarskem smislu te`ko rekli »uvr{~evalne« besede,
slu`ijo kot pomenske oznake takih skupin, ki so pogosto zanimive in informativne za
{irok krog uporabnikov. Npr.: pomenska skupina Vrsta jezika vsebuje 132 razli~nih
jezikov, pomenska skupina ime (osebno ime) vsebuje 365 osebnih imen, pomenska
skupina prvina vsebuje imena 104 elementov, skupina kovanec vsebuje imena 48
razli~nih kovancev, skupina ~rka imena vseh gr{kih in hebrejskih ~rk itn. Seznam
takih pomenskih skupin je zelo dolg, vendar ga uporabnik ne potrebuje, saj lahko
poi{~e ustrezno informacijo tako, da vtipka samo eno izmed besed, ki so v skupini, in
med rezultati dobi nadpomenko, pod katero najde vse ostale besede. ^e npr. i{~e
imena dr`av v Afriki, zadostuje, da vpi{e eno od afri{kih dr`av in bo kot nadpomenko
dobil ime (dr`ava (Afrika)), v skupini pa vse afri{ke dr`ave.

Posebna uporaba pomenskih shem je namenjena avtomatskemu prevajanju bese-
dil, vendar `elimo posebej poudariti, da opisana mre`a ni namenjena tovrstnemu
opravilu. Ni namre~ zdru`ena z nobenim drugim jezikom, ampak je samostojna
slovenska pomenska shema. ^e pomensko mre`o uporabljamo za avtomati~no preva-
janje npr. iz sloven{~ine v angle{~ino, mora biti mre`a sposobna upo{tevati pomensko
shemo sloven{~ine, ~e prevajamo iz angle{~ine v sloven{~ino, pa angle{ko pomensko
shemo. Npr. ko prevajamo besedo kobilica v angle{~ino, potrebujemo vse slovenske
pomene besede kobilica (torej ’kobila’, ’gredelj’ in ’del godala’) in angle{ke ustrez-
nice, pri prevajanju besede grasshoper v sloven{~ino pa besede, ki so na voljo za to
angle{ko besedo. Pri tem je povezava kobilice s kobilo ali delom godala povsem
brezpredmetna. Ker v splo{nem potrebujemo obe smeri prevodov, je o~itno, da je
treba pri grajenju primarno upo{tevati slovensko pomensko shemo. To pa je la`e, ~e
slovenska pomenska shema, ki ni naslonjena na noben drug jezik, `e obstaja.
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