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^lanek na kratko predstavi vlogo besedilnih korpusov pri u~enju sloven{~ine kot tujega
jezika pri govorcih polj{~ine. Avtorica opisuje vrste korpusov v kontekstu njihove uporab-
nosti za pou~evanje jezika. V drugem delu ~lanka ponuja prakti~ne vaje, s katerimi si lahko
Poljaki pomagajo pri spoznavanju pravil glagolske vezljivosti v slovenskem jeziku in u~enju
novih besed.
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The article briefly presents the role of text corpora in teaching Slovene as a foreign
language to Polish students. The author describes the types of corpora in the context of their
usage in the teaching process. The second part offers practical exercises which could help
Polish students to memorise Slovene case endings and the meaning of new vocabulary.
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1 Uvod

Besedilni korpusi so dandanes cenjeno orodje, ki pomaga pri jezikovnih raziska-
vah. Primarno so jih uporabljali predvsem strokovnjaki – jezikoslovci, literarni zgo-
dovinarji, kulturologi itn., vendar je njihova popularnost zaradi tehni~nega napredka
za~ela rasti tudi med u~itelji in u~enci tujih jezikov. V devetdesetih letih 20. stoletja so
korpusi postali glavno orodje za veliko avtorjev u~benikov in drugih gradiv. Dana{nji
programi, namenjeni brskanju po korpusih, so tako preprosti in stabilni, da v svojih
osnovnih verzijah od uporabnikov ne zahtevajo skoraj nobenega strokovnega znanja.
Veliko besedilnih datotek je dostopnih zastonj na spletu, dostop in uporaba sta torej
zelo preprosta.

Elektronski besedilni korpus je po navadi sestavljen iz dveh povezanih orodij:
zbirke besedil v elektronski obliki in brskalnika, ki pomaga uporabnikom pri iskanju
in lo~evanju podatkov v datoteki. Tovrstni program ima naslednje vloge: oblikovanje
seznamov leksikalnih enot, ki se pojavljajo v besedilih, oblikovanje frekven~nih
seznamov, iskanje dolo~enih besed v besedilu z namenom vpogleda v njihovo rabo in
oblikovanje konkordanc. Za u~itelja, ki `eli popestriti jezikovne vaje z dodatnim
gradivom, je najbolj uporabna zadnja varianta. Namen tega prispevka je pokazati
uporabnost konkordanc pri pou~evanju sloven{~ine kot tujega jezika.
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2 Vrste besedilnih korpusov

Jezikovne korpuse lahko razdelimo na referen~ne, vzporedne, specializirane,
vzor~ne in govorjene. Uporabniki morajo upo{tevati njihovo namembnost. Pri pou~e-
vanju tujih jezikov so najbolj uporabni referen~ni korpusi, se pravi zbirke, ki naj bi
prikazovale vsestransko sliko jezika v dolo~enem ~asu. Tovrstni korpus mora biti
dovolj velik, da bi zajemal raznovrstne variante, ki se lahko pojavijo v jeziku, in na ta
na~in ustvarjal ~im bolj objektivno in splo{no predstavo o besednem zakladu, fraze-
ologiji itn. dolo~enega jezika. Primera referen~nih korpusov sta slovenska Gigafida in
Nova beseda.

Za potrebe pou~evanja tujih jezikov pridejo prav tudi vzporedni korpusi, v katerih
ima vsako besedilo svoj ustreznik v drugem jeziku (oz. v drugih jezikih) in besedili sta
po navadi medsebojno povezani na ravni odstavka ali stavka, ter specializirani kor-
pusi, ki se osredoto~ajo na nestandardno verzijo jezika (na njegove regionalne raz-
li~ice ali na specialisti~ni jezik, ki ga uporablja samo dolo~ena skupina ljudi v
dolo~enih situacijah, npr. korpus poslovnega jezika, letalskega jezika itn.). U~itelji in
u~enci lahko uporabljajo tudi govorjene korpuse, ki so po navadi del referen~nih
korpusov, kar najbr` ni primerno za vse ravni u~enja in pou~evanja jezika.1

3 Vloga korpusov pri pou~evanju tujih jezikov

V zadnjih letih je bilo objavljenih veliko prispevkov in zbornikov, posve~enih
povezavi med pou~evanjem tujega jezika in besedilnimi korpusi. V teh publikacijah je
korpusna metodologija predstavljena kot ena izmed najmodernej{ih (Wichmann idr.
1997; Gajek 2002; McEnery idr. 2006).

Poleg Leecheve (1997) razdelitve lahko govorimo o povezanosti med pou~eva-
njem in jezikovnimi korpusi na treh ravneh: neposredna uporaba korpusov med
pou~evanjem (pou~evanje o besedilnih korpusih, pou~evanje brskanja po korpusih
itn.), posredna uporaba korpusov (priprava jezikovnih pripomo~kov, testov in ocenje-
valnih orodij itn.), gradnja korpusov, povezanih z u~enjem in pou~evanjem (priprava
u~en~evih korpusov, razvojnih korpusov za J1 in J2, vzporednih korpusov). Leecheva
razdelitev tipolo{ko opisuje vlogo, ki jo imajo korpusi pri pou~evanju tujih jezikov, in
lahko slu`i kot metodolo{ko orodje za nadaljnjo analizo. Seveda lahko specifi~nost
pou~evalnega okolja in posameznih jezikov povzro~a spremembe in adaptacije nave-
dene metodologije, vendar je osnova vedno podobna.

Glede na dejstvo, da je ve~ina gradiva, ki opisuje pomembnost uporabe korpusov
pri pou~evanju tujih jezikov, objavljena v angle{~ini in povezana s pou~evanjem tega
jezika, se korpusno jezikoslovje zelo redko znajde na seznamu ponudbe slavisti~nih
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1 Primer govornega korpusa je GOS – korpus govorjene sloven{~ine, ki ni namenjen samo raziskovalcem,
temve~ tudi drugim, ki se zanimajo za sloven{~ino, saj je »GOS-ov spletni vmesnik uporabni{ko nadvse
prijazen in enostaven, zato da bi ga uporabljali tudi u~itelji v {oli pri pouku sloven{~ine ali na jezikovnih
te~ajih za tujce, lektorji govora na radiu, televiziji ali v gledali{~u, tolma~i, pisci in drugi, ki se tako ali
druga~e sre~ajo z vpra{anji, povezanimi z govorjeno sloven{~ino.« (http://www.korpus-gos.net/Support/
About)



oddelkov kot raziskovalno podro~je ali celo kot predmet. Slovensko korpusno jezi-
koslovje je tu izjema, saj je zelo napredno (lahko celo povemo, da je ena izmed panog
jezikoslovja, ki se v Sloveniji razvijajo najhitreje) in je prisotno tudi v {tudijskem
programu, npr. kot izbirni strokovni jezikoslovni predmet v 2. letniku magistrskega
{tudija na slovenistiki na Univerzi v Ljubljani.

Slovenski korpusi pridejo prav tudi pri pripravi novega gradiva za pou~evanje
sloven{~ine. Seveda se moramo zavedati, da zaradi pomanjkanja ~asa in sredstev ni
mo`nosti, da bi se strokovnjaki osredoto~ali na vse mo`ne jezikovne skupine u~encev
in na podlagi korpusov pripravljali ustrezne u~benike za vsako skupino, ~eprav bi to
bilo zelo koristno, saj imajo razli~ne skupine pri pouku razli~ne te`ave. Med poukom
tujega jezika pogosto prihaja do jezikovnega prenosa, se pravi vpliva maternega ali
prvega jezika u~enca na tuji jezik. Prenos ima lahko dve obliki: pozitivno in nega-
tivno. Pozitivni prenos olaj{uje u~enje, medtem ko ga negativni prenos (interferenca)
ote`uje, npr. povzro~a napake.

Prenos se najpogosteje pojavlja med poukom jezikov, ki so sorodni maternemu
jeziku u~enca, na primer med poukom sloven{~ine pri Slovanih. Zaradi {tevilnih
slovni~nih podobnosti Slovani `e od za~etka razumejo princip uporabe sklonov in
~asov (seveda imajo te`ave pri tvorjenju novih oblik, ampak se zavedajo, da tak{ni
kategoriji obstajata), lahko tudi prebirajo in razumejo la`ja besedila. Bli`ina jezikov
pa je lahko povezana tudi z nevarnostjo – u~enci delajo napake, ker menijo, da mora
biti dolo~ena oblika enaka kot v njihovem maternem jeziku. Tak{ne napake lahko
imenujemo interferen~ne napake. Vloga u~itelja je odpravljanje u~en~evih napak, pri
tem pa si lahko pomaga s korpusi.

Med poukom sloven{~ine Poljaki delajo napake na vseh ravneh jezika: foneti~ni,
fonolo{ki, leksikalni, oblikoslovni in skladenjski. Pri u~enju pravilne slovenske izgo-
varjave, ki je za Poljake te`avna predvsem zaradi premi~nega naglasa in bolj zaple-
tenega samoglasni{kega sistema kot v polj{~ini, lahko uporabljamo govorni korpus,
medtem ko pridejo v primeru drugih ravni v po{tev referen~ni in vzporedni korpusi.

4 Skladnja

V prispevku so predstavljeni primeri uporabe korpusa Gigafida na skladenjski in
leksikalni ravni. Skladenjske napake so povezane z nepravilnim tvorjenjem besednih
oblik in se lahko pojavijo pri besednem redu, vpeljavi tujih skladenjskih vzorcev,
uporabi priimkov, glagolski vezljivosti itn. Prispevek se osredoto~a na zadnji problem.

^eprav sta polj{~ina in sloven{~ina sorodna fleksijska jezika, v katerih so skladenj-
ske povezave razvidne predvsem na ravni posameznih besednih oblik, ne pa pri
besednem redu, pride v~asih med njima do razhajanj – veliko slovenskih glagolov se
ve`e z drugimi skloni kot njihovi poljski ustrezniki, kar lahko povzro~a interferen~ne
napake.2 U~beniki sloven{~ine kot tujega jezika vsebujejo veliko vaj, ki lahko poma-
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2 Z vidika skladnje je jezikovni prenos kontroverzni problem. Raziskovalci se dolgo niso mogli odlo~iti, ali
ta pojav sploh obstaja, vendar so v devetdesetih letih opazili, da se lahko pojavi celo pri strukturah, ki so,
teoreti~no gledano, odporne proti prenosu (Odlin 1989, 1990, 1991 in drugi).



gajo u~encem pri usvajanju glagolske vezljivosti, vendar ima ve~ina tovrstnih nalog
splo{en zna~aj in ni namenjena Slovanom.3 Zato si lahko tako lektorji kot u~enci
pomagajo s korpusi.

V dana{njih ~asih ima skoraj vsak ~lovek dostop do ra~unalnika ali telefona in
interneta, zato lahko lektor sloven{~ine uporabi metodo, ki temelji na samostojnem
iskanju pravil. Med poukom lahko posreduje u~encem seznam glagolov, ki jih morajo
najti v korpusu in na podlagi konkordanc dolo~iti, s katerim sklonom se ve`ejo
dolo~eni glagoli.

Slika 1: Iskanje konkordanc za besedo potrebovati v korpusu Gigafida

Simpozij OBDOBJA 34

104

3 Primer: v peti enoti u~benika Slovenska beseda v `ivo 1b (str. 58) se pojavi slovni~na razlaga o tvorjenju in
sklonski vezavi dajalnika. S pomo~jo razpredelnice lahko poljski {tudenti primerjajo slovensko in poljsko
vezljivost in ugotovijo, da razlike ve~inoma ni. Vendar pa obstajajo glagoli (ki jih omenjena preglednica
ne predstavlja), ki zahtevajo spremembo jezikovnih navad in razmi{ljanja o jeziku. Glagol telefonowa}
(,telefonirati’) se tako v polj{~ini ve`e s predlogom do in rodilnikom, v sloven{~ini pa brezpredlo`no z
dajalnikom.



Na koncu u~enci primerjajo slovensko in poljsko vezljivost s pomo~jo razpredel-
nice, ki jim lahko pomaga tudi v prihodnosti (Tabela 1):

Tabela 1: Vezljivost glagola v sloven{~ini in polj{~ini

Slovenski
glagol

Vezljivost Primer rabe Poljski glagol Vezljivost

igrati to`ilnik Marjan Rekar igra tenis.

Kavec je za~el igrati kitaro
v {estem razredu.

gra} na + mestnik

w + to`ilnik

iskati to`ilnik Mehta i{~e nove vire
dohodka.

szuka} rodilnik

poslu{ati to`ilnik Fant je poslu{al kirurgove
besede in mol~al.

slucha} rodilnik

potrebovati to`ilnik Kaj bolj potrebujemo,
ceste ali `eleznico?

potrzebowa} rodilnik

prilagoditi se dajalnik Prilagoditi se je treba
razmeram, okolju.

dostosowa}
siê

do + to`ilnik

udele`iti se rodilnik Udele`ila se bo
mednarodnega finala

wzi¹} udzia³ w + mestnik

uporabljati to`ilnik za ogrevanje {e vedno
uporabljajo elektriko

u¿ywa} rodilnik

5 Leksika

Referen~ni korpus Gigafida lahko uporabimo tudi za u~enje besednega zaklada.
Eden izmed problemov, s katerim se Poljaki soo~ijo `e na za~etku pouka sloven{~ine,
je uporaba glagolov znati, poznati in spoznati. Njihovi poljski ustrezniki umie}, zna}
in pozna} so oblikovno precej podobni, vendar pomenijo nekaj drugega. S pomo~jo
korpusa lahko u~enci opazijo razliko med posameznimi besedami in sami ugotovijo,
da se znati uporablja z glagolom v nedolo~niku ([armantni George Clooney zna
poskrbeti, da ima tisk vedno dovolj dela; ^e ognja ne morete ali ne znate pri`gati),
enako velja za poljski glagol umie}, poznati pa je nedovr{ni glagol, ki ga uporabljamo
s samostalni{ko besedo (Poznam nekoga, ki bi nama pomagal; Sodnik Goldstone,
denimo, ni poznal tak{ne prakse) in je ustreznik poljskega zna}, medtem ko je poljski
glagol pozna} dovr{ni, se pravi je ustreznik slovenskega spoznati (Spoznal sem veliko
ljudi; bodo hoteli spoznati svetovnega junaka v ra~unalni{tvu).

U~itelj lahko nato razporedi konkordance v skladu s kontekstom in na podlagi tega
pripravi ustrezne vaje. Vpra{anje je, ali bi pri tem moral dopolniti povedi, ki so v
konkordancah po navadi fragmentarne. Stevens (1991: 48) meni, da je »porezano«
jezikovno gradivo bli`je temu, kar vidimo zunaj razreda. U~ence spodbuja k predvi-
devanju in sklepanju na podlagi delnih podatkov ter nakazuje, da je besedilo avten-
ti~no. U~itelj torej lahko uporabi vajo:
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Vstavite glagole znam, poznam ali spoznam.

Meni o~itate, da ne _____________ sprejemati drugo/tuje mnenje. Dajte, poglejte ta

bom seveda imel ve~ prilo`nosti in mo`nosti, da _____________ mesto in da si
poi{~em stanovanje, ~e bi se

in upam na zmago svojega mo{tva. Olimpijo zelo dobro _____________, saj vseskozi
spremljam njene igre in vem, da

dobili zdravila. Ne re~em, da tudi sam ne _____________ na{teti slabosti na{ega
zdravstva,

prijateljice, ki je na vsak na~in hotela, da _____________ »~udovitega mo{kega«, s
katerim naj bi imela

»Jasno, da _____________ Steva,« je rekla, ko je pogledala njegovo

Najbolj pomembno pa je, da pi{em, ker ne _____________ po~eti ni~ drugega.

U~itelji lahko vklju~ijo v tovrstne vaje tudi druge problemati~ne besede, na primer
modalne glagole mo~i, morati, lahko, treba je ali tipi~ne slovensko-poljske la`ne
prijatelje, npr. morda (polj. ,obraz’), ka~a (polj. ,raca’) itn.

6 Sklep

Prispevek obravnava vlogo besedilnih korpusov pri u~enju sloven{~ine kot tujega
jezika pri govorcih polj{~ine. Zaradi omejitve obsega prispevka ni mogo~e navesti
vseh situacij, v katerih bi lahko uporabili korpuse, zato se je avtorica osredoto~ila na
dva problema: glagolsko vezljivost in pomen nekaterih slovenskih besed, ki so
podobne poljskim. Ponudila je tudi vaje, s pomo~jo katerih se lahko u~enci znebijo
interferen~nih napak.
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