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1 Stanje
1.1 Besedila

• http://www.gigafida.net/

• število besed: 1.187.002.502

• besedilodajalci (založbe, medijske hiše, društva, posamezniki): 250

• avtorji (leposlovje + stvarna besedila): 334 + 927 = 1.261 oseb

• naslovi:
– Časopisi, revije: 51 + 127

– Leposlovje: 534 del 55 založnikov

– Stvarna besedila: 1.082 del 89 založnikov

http://www.gigafida.net/


• zgradba Gigafide:
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• http://www.korpus-kres.net/

• število besed: 99.831.145 

• uravnotežena razmerja med zvrstmi

http://www.korpus-kres.net/


• zgradba Kresa: 
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• uravnoteževanje in vzorčenje:

– leposlovje: 71 % vsakega naslova

– stvarna besedila: 36 % vsakega naslova

– časopisi, revije: Nacionalna raziskava branosti 2010

– drugo: zapisi sej državnega zbora + RTV Slovenija

– internet: 

• novičarski portali (MOSS julij 2010): 24ur.com, siol.net, rtvslo.si

• podjetja (12,5 %) in ustanove (87,5 %) 



1.2 Konkordančnik in vmesnik

• Fida, FidaPLUS: Konkordančnik ASP32 

* FIDA: namenjen ožjemu krogu specializiranih uporabnikov (leksikografov)

prenova konkordančnika in vmesnika, ki bo omogočala prehod 

od specializiranega orodja k orodju za širšo uporabo: 

Konkordančnik SSJ in vmesnik

Uporabniška prijaznost: 
• ni registracije

• pomoč v obliki videoposnetkov

• iskanje besed, besednih zvez, nizov, tudi z ločili - z avtomatsko lematizacijo iskalnega pogoja

• podatkovni filtri za enostavno selekcioniranje podatkov

• itd.



Gigafida in Kres kot podatkovni zbirki:

http://www.slovenscina.eu/korpusi/proste-zbirke

• ccGigafida (9 % vsakega besedila iz Gigafide) 

• ccKres (9 % vsakega besedila iz Kresa)

NAMEN: omogočiti tretjim osebam, tudi raziskovalcem v tujini, da pod čim bolj 

liberalnimi pogoji poglobljeno raziskujejo slovenski jezik tako z jezikoslovnega 

kot računalniškega oz. jezikovnotehnološkega vidika.

http://www.slovenscina.eu/korpusi/proste-zbirke
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2 Ozadje

1. Besedilodajalci

“Ni problem, povejte, kaj rabite.”

“Sicer ne razumem, kaj boste s tem, ampak dobro ...”

“Našega direktorja danes ni, pokličite jutri. Še bolje naslednji teden.”



2. Tehnologije za zajem spletnih besedil
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3. Vzorčenje

Kres, ccGigafida, ccKres

Izpust datotek z manj kot 20 besedami

Enota vzorčenja = odstavek

Iz Gigafide smo vzeli vse identifikatorje posameznih odstavkov skupaj s številom besed, ki jih vsebujejo, in ta seznam premešali, 

tako da je postalo zaporedje odstavkov v njem naključno. Program za vzorčenje je nato iz seznama odstavkov zaporedoma jemal 

njihove identifikatorje in njihovo število besed prištel vsoti glede na posamezno vrstico vzorčne tabele. Če je bila sumarna vsota 

besed za vrstico manjša, kot je zahtevano število besed, se je odstavek dodal v vzorčeni korpus, sicer pa ne. 

V zadnjem koraku vzorčenja je program uporabil izbrani seznam identifikatorjev odstavkov in te odstavke vzel iz Gigafide – ostale 

podatke o besedilu, predvsem metapodatke, pa prepisal ter določene dele priredil dejstvu, da je vzorec besedila sedaj del 

vzorčenega korpusa in da ima manjši obseg kot izvirnik.
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• „Zakaj je Iskanje dobra rešitev: s spleta smo navajeni, da če nekaj iščemo, dobimo rezultate, 

kje je bilo to, kar smo iskali, zapisano. Točno to se zgodi tudi v konkordančnikih pod iskanje. 

Seznam in Okolica pa naredita nekaj drugega in več: statistko, razvrstitev zadetkov ipd., ne 
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kje je bilo to, kar smo iskali, zapisano. Točno to se zgodi tudi v konkordančnikih pod iskanje. 

Seznam in Okolica pa naredita nekaj drugega in več: statistko, razvrstitev zadetkov ipd., ne 

pokažeta pa konteksta zadetka. Seznam in Okolica zelo dobro ponazarja to, kar se tam 

dogaja.“

• „Zase lahko samo rečem, da se mi do zdaj obstoječa poimenovanja niso zdela sporna, ampak 

seveda govorim kot nekdo, ki je vajen že vseh hudih korpusnih vmesnikov. Najbolj pomembno 

bo, kaj bodo rekli oziroma izkusili uporabniki.“
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• Ožje, v okviru projekta SSJ sta bila Gigafida in Kres izhodišče za 

prikaz realne podobe slovenskega jezika v pedagoškem slovničnem 

portalu, slogovnem priročniku in leksikalni bazi za slovenščino, in 

sicer tako v smislu iz korpusa pridobljenih podatkov ter njihovih 

interpretacij kot konkretnih zgledov.
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• Ožje, v okviru projekta SSJ sta bila Gigafida in Kres izhodišče za 

prikaz realne podobe slovenskega jezika v pedagoškem slovničnem 

portalu, slogovnem priročniku in leksikalni bazi za slovenščino, in 

sicer tako v smislu iz korpusa pridobljenih podatkov ter njihovih 

interpretacij kot konkretnih zgledov.

• Širše pa sta tako Gigafida kot Kres namenjena raziskovanju 

sodobnega slovenskega jezika na več ravneh ter s strani mnogih in 

različnih uporabnikov. 
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3.1 Odzivi uporabnikov

Število uporabnikov (oba podatka za čas pred 15. 7. 2013)

1. Gigafida:

približno 350 do 400 uporabnikov/dan (sobote in nedelje priližno 200)

2. Kres:

10 do 30 uporabnikov/dan 

)



Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev, jesen 2012
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Trojina, zavod za 

uporabno slovenistiko

30 šol, 233 udeležencev

„Pri vprašanju odprtega tipa glede tega, kateri vsebinski sklop se jim je zdel 

najbolj uporaben za delo z učenci oz. dijaki v razredu, so izpostavljali predvsem 

delo z besedilnimi korpusi, Slovenski oblikoslovni leksikon, vire za pouk 

književnosti (vključno z Jezikovnimi viri starejše slovenščine) in različne spletne 

slovarje.“ (188)

Vir: Stritar, M., Dobrovoljc, K. (2013): Korpusi na poti v šole: jezikovnotehnološko izpopolnjevanje 

učiteljev. Slovenščina 2.0, 1 (1): 181–194.
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• Nenehno posodabljanje referenčnih korpusov, da bodo 

ažuren in merodajen vir takojšnjih podatkov:

– o sprotnih spremembam v sodobni slovenščini (zlasti na ravni 

besedišča)

– za opise sodobne slovenščine (slovarje, slovnice; različne posamezne 

(tudi tujejezičnoprimerjalne) raziskave)

***
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• Premislek o:
– več „referenčnih“ korpusih

– uravnoteženosti v primerjavi z zelo velikim obsegom

– virih besedil: katera in kakšna so sploh še besedila, ki so dostopna le v 

tiskani obliki ter kakšen vpliv in ugled imajo, če jih primerjamo  s 

tudi/samo digitalno dostopnimi besedili


