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Zasnova in namen
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• Slovar sopomenk sodobne slovenščine: kako je nastal, katere novosti prinaša koncept ‚odzivnega 
slovarja‘, na katere potrebe jezikovne skupnosti odgovarja.

• Demo: kdor ima prenosnik, se pridruži pri klikanju, na voljo je čas za vprašanja o konkretni rabi slovarja, 
značilnostih vmesnika ipd.

• Debata o uporabnosti slovarja za lektorske potrebe: izpostavljene so ključne dileme, podatki o 
uporabniškem doprinosu v slovar, zbiramo ideje za uporabo.

• CILJ 1: razumeti, kako je slovar narejen, kako se ga uporablja, čemu je namenjen in kako lahko pri 
lektoriranju najbolje služi.
• CILJ 2: Pridobiti uporabniško povratno informacijo: na koncu sledi anketa.
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Okvir CJVT: https://www.cjvt.si/
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• Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani.
• Združuje pet fakultet UL: Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 

Pedagoška fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za elektrotehniko.
• Namen CJVT je omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi. 
• Pripravljamo jezikovne vire ter orodja, ki so vsebinsko in metodološko sodobni, uporabniku 

prijazni in odprto dostopni za uporabo.
• Referenčni korpusi (Gigafida, Gos), Šolar, leksikon Sloleks, označevalna orodja in učne 

množice, slovarji Sopomenke, Kolokacije (16. 10.!), …
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+ uporabniška 
skupnost



Slovar sopomenk sodobne slovenščine
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• Objavljen marca 2018, v celoti avtomatsko pripravljen slovar.
• 105.473 iztočnic, 368.117 sopomenskih kandidatov, 3.353.061 kolokacij in 2.505.472 korpusnih 

zgledov = največja odprto dostopna zbirka slovenskih sopomenk.
• Prosto dostopen na: http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/.    
• Slovar je pripravljen z upoštevanjem uporabniških potreb, uporabniška skupnost pa lahko pri 

razvoju slovarja tudi sodeluje.
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Uporabniške raziskave na CJVT

• Prepričanja slovaropiscev o uporabniških zmožnostih in potrebah so primerljiva predstavam 
angleške princese Anne, kako je živeti ob denarni socialni pomoči: v grobem so lahko kar blizu 
resnice, ko pride do podrobnosti, pa še zdaleč ne (Hatherall 1984: 183).
• V evropskem prostoru uveljavljeno področje (Arhar Holdt 2015).
• CJVT je prva slovenska raziskovalna inštitucija, ki se ciljno ukvarja z empiričnimi analizami 

težav, mnenj, navad in potreb jezikovne skupnosti v kontekstu priprave digitalnih jezikovnih 
virov za slovenščino. 
• European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques 

(http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16105): množičenje.
• Pri pripravi virov želimo upoštevati razlike med ciljnimi skupinami (Arhar Holdt, Kosem in Gantar 2016): 

lektorji ste med našimi ciljnimi uporabniki!
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Prosti dostop in odprti dostop
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• Prosti dostop: na spletu brezplačno za slovarske uporabnike vs. odprti dostop: slovarsko bazo 
je pod odprto licenco mogoče uporabljati za razvoj novih priročnikov, orodij, učnih gradiv, 
jezikovnih tehnologij, aplikacij itd.
• Resolucija „Enakopravnost jezikov v digitalni dobi”: minimalni standardi, ki bi jih morali imeti vsi 

evropski jeziki, da bi preprečili njihovo digitalno izumrtje - podatkovne množice, leksikalni viri, 
zapisi govora, pomnilniki prevodov, označeni besedilni korpusi ali enciklopedični viri itd. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-
0228+0+DOC+XML+V0//EN&language=en

• Baza Sopomenk je na voljo pod odprto licenco na repozitoriju Clarin.si: 
https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1166.
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Odzivni slovar
• Uporabniki želijo 

zanesljivost, 
brezplačnost, sodobnost 
in enostavnost uporabe.
• Digitalna sodobnost 

zahteva hiter odprt 
dostop do jezikovnih 
podatkov.
• Kaj je realno?

Lektorsko društvo Slovenije, 26. 9. 2018

Vrhunski, poceni in hiter prevod: oksimoron današnjega časa (Prolingua
prevajalska agencija) 



Odzivni slovar
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- slovaropisni delotoki so podprti z 
avtomatskim procesiranjem in 
množičenjem

- slovar odpremo, kakor hitro je 
uporaben, nadgradnja poteka za 
tem

- premišljena uporaba že obstoječih 
jezikovnih virov

- učinkovita organizacija dela 
(zahteva odpiranje jezikoslovja 
napram drugim strokam)

Javno financirani 
jezikovni viri morajo biti 
od izdaje prosto dostopni 
in na voljo pod odprto 
licenco.

- usmerjenost k uporabnikom
- uporabnikom mora biti jasno, kako je slovar 

pripravljen in kje so pasti avtomatskih 
postopkov

- transparentno nadgrajevanje
- sledljivost sprememb, arhiviranje različic, 

zanesljivi strežniki



Digitalno slovaropisje
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Uporabniške 
raziskave

identifikacija 
potreb, navad, 

mnenj, spremljanje 
uporabniških 

aktivnosti, 
evalvacije

Jezikoslovje
leksikografija, 
leksikologija, 

metodologija za 
podatkovno 

pripravo, izdelava 
učnih množic, 

ocena rezultatov

Programiranje
učenje sistemov, 

luščenje podatkov, 
avtomatska 

obdelava podatkov

Podatkovna baza
strežniška podpora, 

zaledje sistema, 
čelni del sistema 

(vmesnik)

Oblikovanje
zasnova in 
oblikovanje 

programskega 
vmesnika in spletnih 

strani, 
diseminacijska

gradiva

Uporabniško 
vključevanje 
množičenje, 

kolaborativna
leksikografija, 
posredovanje 

povratne 
informacije

Diseminacija
seznanjanje javnosti 
z novimi koncepti, 

uporabniška 
podpora, 

izobraževanja
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Nastanek slovarja
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Oxford-DZS

Gigafida

• Temeljna podstat Sopomenk sta Veliki 
angleško-slovenski slovar Oxford DZS® in 
referenčni pisni korpus Gigafida.
• Jezikovni podatki po letu 1990.



Sopojavitveni grafi

12

Veliki angleško-slovenski slovar Oxford DZS®:

dom; bivališče, domovanje; stanovanje; hiša



Nastanek slovarja
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Oxford-DZS

Gigafida

SSKJ
• Dodatno preverjanje podatkov v SSKJ.
• Vključitev kolokacijskih podatkov.
• Avtomatski uvoz zgledov iz korpusa in dodane 

povezave na korpus.
• Podatkovna baza je odprto dostopna pod 

licenco CC-BY-SA 4.0.



Jezikoslovna evalvacija podatkov
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50 iztočnic, 
skupno 550 
sopomenskih 
kandidatk

analiza – podrobna analiza; povratno – v refleksivni obliki; nagajivka – nagajivec
krutost – nesramnost; grotesken – hogarthovski



http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/



Pomisleki za debato

• Ta zbirka besed ni pravi slovar.
• Z avtomatskimi postopki dobimo nezanesljive podatke.
• Bodo slovarje sedaj delali računalničarji? Kje je mesto jezikoslovja? 
• Imajo uporabniki zadostne kompetence, da delajo slovar?
• Ali je slovenščina dovolj velik jezik, da bo model uspel?
• Ali so uporabniki res motivirani za takšno delo?
• Kako bomo reševali zlonamerne vnose?
• Zakaj bi ponovno financirali izdelavo slovarja, ki že obstaja?
• Ali Slovarju sopomenk sodobne slovenščine kot lektor/-ica lahko zaupam?

9
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Zaenkrat gre dobro

19. 4. 2018 19. 7. 2018 26. 9. 2018

število uporabniških sopomenk 409 1.930 4.219

pozitivne ocene uporabnikov 1.797 3.207 4.366

negativne ocene uporabnikov 699 1.213 1.720

število uporabniških imen 79 153 205

število iskanih neobstoječih iztočnic 635 2.179 5.012

število poiskanih obstoječih iztočnic 30.195 37.631 44.308

število različnih IP-naslovov 7.101 12.879 20.704

Lektorsko društvo Slovenije, 26. 9. 2018 17



Zaenkrat gre dobro
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Uporabniško ime Iztočnica Predlagana sopomenka

rozaa skladiščni prostor shramba
Red Mosquito rajati plesati
flaša napiti se nažgati se ga
Poulonca eksplicitno neposredno
helena internet net
Vestalka zgodovinar historiograf
Nava zelen neuk
Anja sigurno zagotovo
Deda odlično Bolano
terand58 zdravilo arcnije (pogovorno)



Uporabniške dejavnosti

Analiza dnevnikov iskanja
• obiski strani
• kliki na povezave
• iskane iztočnice
• nenajdene iztočnice
• izbrani sinonimi
• izbrane kolokacije
• izbira povezave na Gigafido
• predlagani sinonimi

20

Podatke uporabimo za izboljšave 
vmesnika ter za dopolnitev baze (= 
strokovna kontrola kvalitete)
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Nadgradnja

• Vsebina slovarske baze
• izločitev in prerazporeditev nerelevantnih podatkov
• čiščenje večbesednih iztočnic
• posodabljanje kolokacijskih podatkov in zgledov
• dodajanje jezikoslovnih podatkov: oznaka; besedna vrsta; pomenska razčlenjenost

• Predlogi uporabnikov
• Videopomoč za delo s slovarjem,
• kvalifikatorji (npr. za izbiro v spustnem meniju),
• možnost dodajanja iztočnic,
• možnost celovitega vpogleda v uporabniško dodane predloge,

22Lektorsko društvo Slovenije, 26. 9. 2018 20



Slovar sopomenk sodobne slovenščine

• Odzivnost: (a) na spremembe v jeziku – sodobna metodologija omogoča, da se spremembe v 
jezikovni rabi hitro zaznajo in vključijo v slovar, (b) na jezikovno skupnost – vmesnik omogoča 
napredno vključevanje znanja in mnenj slovarskih uporabnikov.
• Sodobnost: temelji na sodobnih jezikovnih podatkih in je pripravljen z metodami, ki so 

interdisciplinarne in inovativne; računalniško podprta priprava podatkov je bistveno manj finančno 
potratna kot ročno delo, neizmerno hitrejša (ažurnost) in za določene naloge celo natančnejša.
• Odprtost: Slovar sopomenk sodobne slovenščine je največja odprto dostopna zbirka sopomenk za 

slovenščino. Slovarske podatke je mogoče uporabljati za izdelavo novih jezikovnih virov, tehnologij 
in drugih izdelkov, ki spodbujajo celostni razvoj slovenščine v digitalnem svetu.
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Slovar sopomenk sodobne slovenščine

• Povezljivost: za razumevanje sopomenskosti je nujno sobesedilo, zato je v slovarju veliko povezav s 
korpusnimi podatki. Povsem nova za slovenščino je možnost primerjave, kako se različne 
sopomenke pojavljajo v realnih besedilih. Povezovanje med podatki zagotavlja, da je raziskovanje 
slovenščine v digitalnem svetu bolj informativno in s tem bolj zanesljivo, hkrati pa udobnejše in 
manj zamudno.
• Skupnost: digitalno okolje podpira vzpostavljanje skupnosti, ki slovar ne le uporablja, ampak ga tudi 

razvija; predlogi in povratne informacije so upoštevane pri nadgradnjah in nadaljnjem razvoju. 
Rešitev upošteva raziskave o željah, navadah in potrebah slovarskih uporabnikov v digitalnem 
svetu, ki poleg slovarske informativnosti v ospredje postavljajo tudi uporabnost in demokratičnost. 

9
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Prosim, rešite anketo :)

https://www.1ka.si/a/181046&preview=on&testdata=on
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Hvala za pozornost 
in prijazno slovarsko rabo še 

naprej!
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