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Iz razpisne dokumentacije
Referenčni korpus in leksikalna baza slovenskega jezika s slovničnim

analizatorjem

Cilj tega sklopa je izdelava referenčnega korpusa obsega več 100 milijonov besed, ki
bo vključeval tudi govorni podkorpus; leksikalne baze slovenskega jezika, ki bo
vsebovala podatke o lastnostih elementov besedišča, kot so pogostost pojavljanja
besede, izgovorjava, pomenska struktura, frazeologija itd.; /.../
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Pričakovani končni rezultati in kazalniki na ravni javnega razpisa

Izdelana leksikalna podatkovna baza, narejena na podlagi korpusnih podatkov, za
uporabo v jezikoslovju, zlasti leksikografiji, in v jezikovnotehnoloških aplikacijah .



I. Potek dela

• časovnica

• partnerji in sodelavci

• finančni okvir

• rezultati in njihova dostopnost



časovnica

jun-dec 
2008

2008 2009 2010 2011 2012

Junij – december 2008
• Pregled jezikovnotehnoloških in leksikalnobaznih projektov po 
evropskih jezikih

• besedilni korpusi 
• baze jezikovnih podatkov (slovarske, leksikonske, ontološke ...)
• elektronski in spletni slovarji ter spletni jezikovni "servisi"

• vrste jezikovnih podatkov glede na profil uporabnikov
• način predstavitve jezikovnih podatkov in dostopnost

• orodja za analizo korpusov
• računalniški sistemi za izdelavo slovarjev (IDM EE, iLex ...)



Po jezikih

španščin in 

katalonščina

češčina in slovaščina
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časovnica

jun-dec 
2008

jan-jun 
2009

2008 2009 2010 2011 2012

Januar – junij2009
• Zasnova leksikalne baze za slovenščino

• vrsta leksikalnogramatičnih podatkov glede na namen in uporabnika
• strukturiranost baze in notranja organizacija podatkov

• K5: Opis analize referenčnega korpusa
• K6: Standardi za izdelavo posamezne leksikalne enote v 
leksikalni bazi
http://projekt.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/Kazalniki/K1.aspx

http://projekt.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/Kazalniki/K1.aspx


časovnica

jun-dec 
2008

jan-jun 
2009

jul – -- dec 
2011

2008 2009 2010 2011 2012

Julij 2009 – december 2011
• Izdelava leksikalne baze za slovenščino

• izšolanje ekipe leksikografov
• redni mesečni sestanki leksikografske in uredniške ekipe
• geslovnik in zastopanost besednih vrst (5.000)

(Sam - 40 %, Glag – 30 %, Prid – 25 %, Prisl – 5 %)
• šolski geslovnik 
• določitev težavnostnih skupin gesel
• navodila za izdelavo leksikalne baze za slovenščino



časovnica

jun-dec 
2008

jan-jun 
2009

jul – jan-jun 
2012

-- dec

2008 2009 2010 2011 2012

Januar 2012 – junij 2012
• Uvedba postopka avtomatizacije

• skrajšati čas izdelave, poceniti proces -> optimizirati leksikografski 
proces;
• avtomatsko izluščiti relevantne leksikalnogramatične podatke iz 
korpusa prek orodja SkE v slovarski vmesnik iLex
• polročno: junij 2009 – januar 2012 = 2.208 gesel /16 leksikografov
• avtomatsko: junij 2012 = 192 gesel/2 leksikografa



Partnerji in sodelavci

 Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU (vodilni 
partner)

 Trojina, zavod za uporabno slovenistiko 
(leksikografska in administrativna podpora)

 Amebis d. o. o. (tehnična in administrativna 
podpora)

 Institut Jožef Stefan: (tehnična podpora)



Pregled JT-projektov Zasnova LBS Izdelava gesel Teh. in admin. podpora

Špela Ahar Holdt Polona Gantar Nina Antosiewicz Zupan Polonca Kocjančič

Gaja Červ Katja Grabnar Kristina Bizjak Karmen Kosem

Nuša Drinovec Sever Polonca Kocjančič Živa Blaževič Iztok Kosem

Tadeja Dušej Simon Krek Nina Drstvenšek Rok Rejc

Polona Gantar Mojca Šorli Polona Gantar

Katja Grabnar Simon Šuster Katja Grabnar

Nanika Holz Olga Yerošina Petra Guna

Mateja Jemec Tomazin Petra Zaranšek Urška Kamenšek

Polonca Kocjančič Polonca Kocjančič

Nataša Logar Berginc Iztok Kosem

Nina Modrijan Andreja Košir

Sara Može Alenka Laharnar

Primož Ponikvar Boštjan Marhold Urška Jarnovič - CZ

Anja Strajnar Barbara Modrijan Anita Srebnik - NL

Mojca Stritar Tanja Novak

Kristina Šter Andraž Polončič Ruparčič

Simon Šuster Eva Pori

Blaž Trebar Tanja Radovič

Olga Yerošina Mojca Šorli

Petra Zaranšek Urška Vranjek

Olga Yerošina

Petra Zaranšek

Petra Žalodec
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Finančni okvir

• Vrednost celotnega projekta:

• Analiza refernčnega korpusa in izdelava 
leksikalne baze za slovenščino: 

• oz. celotnega projekta:

• Amebis: 470.553,70 €

• Trojina: 317.320,92 €

• ISJFR ZRC SAZU: 155.711,17 €

• IJS: 7.778,15 €

3.200.000,00 €

951.363,94 €

29,73 %



Kazalniki in dostopnost rezultatov
• K5: Opis analize referenčnega korpusa

• K6: Standardi za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni 
bazi18: R-Ž 

• K8: A-K, K13: L-P, K18: R-Ž (2500 iztočnic)

• LBS (xml datoteka), shema DTD (ang. Document Type Definition) in XSD 
(ang. W3C schema), pod pogoji Creative Commons: 
http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar/prenos

• poskusni Spletni slovar slovenskega jezika, kot ena izmed možnih 
vizualizacij podatkov, strukturiranih v slovarski bazi. 

• bibliografske enote: 14 + 4 znanstv.; 3 elaborati; 13+ predavanj

***

http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar/prenos
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• Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika

• Monografija: Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju

http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar/prenos


II. Vsebina in temeljne značilnosti 

leksikalne baze za slovenščino

• namen in uporabnik

• zgradba in vrsta leksikalnogramatičnih podatkov

• novosti v slovenskem leksikografskem prostoru
o pomenske sheme in stavčne razlage

o kolokacije

o avtomatizacija leksikografskih postopkov in množičenje

***

• Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega 
slovenskega jezika



Namen

• Opredeliti vrste leksikalnih in gramatičnih podatkov, 
njihovo notranjo organizacijo in formalni zapis, da bi 
bilo mogoče:
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Namen

• Opredeliti vrste leksikalnih in gramatičnih podatkov, 
njihovo notranjo organizacijo in formalni zapis, da bi 
bilo mogoče:

– izdelati najpotrebnejše slovarje slovenskega jezika: 
splošni, šolski, kolokacijski, vezljivostni, večbesednih 
leksikalnih enot ...

– zagotoviti optimalen vir računalniško procesljivih 
leksikalnih podatkov

semantično razdvoumljanje, avtomatsko označevanje korpusov na 
oblikoskladenjski in pomenski ravni, izdelavo jezikovnotehnoloških 
aplikacij; povezavo z drugimi leksikalnimi podatkovnimi zbirkami 
(slovenski Wordnet, FrameNet ...)
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jezika
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• šolar
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kot tujega jezika

• jezikovni tehnolog
• jezikoslovec

• pomenski meni
• pomenski indikatorji
• stavčne definicije
• stilne, področne idr. 

oznake
• kolokacije
• zgledi

pomenska shema

skladenjske strukture

slovnične omejitve

stavčni vzorci
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1.1 o algah

2 prinašati dobiček; uspevati
3 izgledati srečen, zadovoljen
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V. ZGLEDI • zgled Črni bezeg cveti junija, Avtomobilskim proizvajalcem, 

plodovi pa dozore zadnjih nekaj let posel ne cveti,
septembra. kot bi si želeli.
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situacijo.
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1. udeleženska zgradba

2. semantični tipi

3. pomenski scenarij

KAJ sede KOMU

DEJAVNOST, STANJE ali LASTNOST česa sede ČLOVEKU

če neka DEJAVNOST, STANJE ali LASTNOST česa ČLOVEKU sede, 
mu ugaja ali ustreza

Po letih plesa imam 
izostren občutek za
glasbo in ritem. Vem, 
kaj pali in kaj mi
sede.
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NOTA ’značilnost’

1. udeleženska zgradba

2. semantični tipi

3. pomenski scenarij

KAJ daje noto ČEMU

LASTNOSTI česa dajejo noto IZDELKU, KRAJU ali DEJANJEM

če LASTNOSTI česa dajejo IZDELKU, KRAJU ali DEJANJEM svojo 
noto, se v njem izražajo in ga delajo posebnega

Voda in svetloba
prineseta posebno
noto na vrt in teraso.



Semantični tipi in kolokacije



Semantični tipi in kolokacije

RASTLINA cveti, ko so RAZMERE ugodne, da lahko požene cvetove



Semantični tipi in kolokacije

RASTLINA cveti, ko so RAZMERE ugodne, da lahko požene cvetove

semantični tip



Semantični tipi in kolokacije

RASTLINA cveti, ko so RAZMERE ugodne, da lahko požene cvetove

semantični tip

KAJ
• [rastlina, roža, rožica, cvetlica, drevo,

grm, sorta, trajnica, drevje] cveti
• [vrtnica, vijolica, češnja, tulipan, lipa]

cveti



Semantični tipi in kolokacije

RASTLINA cveti, ko so RAZMERE ugodne, da lahko požene cvetove

semantični tip

KAJ
• [rastlina, roža, rožica, cvetlica, drevo,

grm, sorta, trajnica, drevje] cveti
• [vrtnica, vijolica, češnja, tulipan, lipa]

cveti

KDAJ
v [poletnem, deževnem] obdobju
v [zimskem] času
ob [različnem, istem] času

KJE
na [vrtu, polju]
v [zimskem] vrtu

KAKO
na [enoletnih, dveletnih, mladih] 
poganjkih
v [različnih, neštetih] odtenkih
v [rožnati, beli] barvi



Postopek  avtomatizacije











korpus
Gigafida

Postopek  avtomatizacije











korpus
Gigafida

Postopek  avtomatizacije
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• lastna imena
• prepovedane besede
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API 
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# LBS-XX ##########

# /1/ <struktura>PBZ0 
sbz2</struktura>
# /2/ <struktura>pbz0 
SBZ2</struktura>
################

Hevristika konfiguracij
orodja GdEX

• besede s frekv. > 3 poj.
• poved >7 in < 60 besed
• besede < 12 znakov
• spletni naslovi
• lastna imena
• prepovedane besede

Postopek  avtomatizacije iLex

LBS

API 
skripta

<iztočnica>
<besvrs>
<oznaka>
<indikator>
<pomenska_shema>
<definicija>
<struktura>
<kolokacija>

<skladenjska zveza>
<stalna zveza>

<frazeološka enota>

iztočnica: apetit
besvrs: samostalnik

oznaka: zanikanje

a) struktura: pbz0 SBZ0

kolokacije
 nenasiten
 ozemeljski

zgledi
- Zdi se kot, da imajo nenasiten spolni 
apetit, v resnici pa seksa ne marajo 
preveč.
- Začnimo pri naravnih surovinah, ki 
napajajo gospodarstvo in so temelj 
vseh ozemeljskih apetitov.

b) struktura: gbz SBZ4

kolokacije
potešiti
obrzdati

zgledi
Preprost izračun pokaže, da je 100 
odstotkov premalo, da bi potešilo 
apetite vseh nastopajočih na volitvah.

..

..

















Predlog za izdelavo Slovarja 
sodobnega slovenskega jezika

• Izdelava slovarja v več fazah

• Delitev leksikografskega dela na različne zahtevnostne 
stopnje in izraba moči množic (množičenje)

• Izrabljivost obstoječih digitalnih virov

• Sprotno detektiranje pomenskih sprememb in novega 
besedišča

• Prioritetna obravnava besedišča

• Spletni medij

100.000 gesel – 5 let – 4,2 mio €



Izdelava slovarja v več fazah
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končano 
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Izdelava slovarja v več fazah

• Podatki so uporabniku na voljo že v času izdelovanja 
slovarja
• 100.000 iztočnic 

• kolokacije + zgledi 

• podatki iz obstoječih digitalnih virov: znakovni jezik, izgovor, 
statistika, oblike, sinonimi, starinske oblike, govorjene oblike po 
regijah, norma
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računalnik

množice

leksikograf I

specialist

leksikograf 
II

avtomatsko 
luščenje 

podatkov + 
vizualizacija

čiščenje in sortiranje 
podatkov

pomenska členitev in opis, 
prepoznavanje SZ in FE

terminologija, izgovor, 
tonemskost, etimologija

končna redakcija



Prioritetna obravnava besedišča

• aktualno besedišče: 
– besedišče, ki izkazuje v določenem obdobju statistično nadpovprečno rabo, 

kar je zlasti povezano z  aktualno družbeno-politična situacija <- nadgradnja 
korpusa; sprotno spremljanje časopisov, novičarskih portalov ...

– nove besede, zveze; novi pomeni

• šolsko besedišče: 
– besedišče šolskih učbenikov, večpomensko besedje s terminološko 

vrednostjo

• terminologija:
– izrazje, ki iz posameznih strokovnih področij opazno prodirajo v splošni jezik



Detektiranje novih besed in pomenov

maček1 -čka m

1. mačji samec 
//domača žival, ki lovi 
miši
2. izkušen spreten 
prebrisan človek, 
zlasti moški
3. redko krzno (okrog 
vratu)
4. star. sidro
5. priprava z zobmi za 
prijemanje, ustavljanje
6. nekdaj usnjena 
mošnja za denar

maček2 -čka m
nav. ekspr. slabo 
počutje, razpoloženje, 
navadno po 
nezmernem uživanju 
alkohola

maček SSKJ –čka m
teh. žarg. priprava na 
dolgi palici za beljenje

maček samostalnik

1 domača žival
1.1 mačji samec

2 zrel in izkušen 
človek
3 slabo počutje, ki 
vključuje slabost in 
glavobol in je 
posledica 
prekomernega 
uživanja alkohola

moralni maček
občutek krivde kot 
posledica moralno 
spornega dejanja

mišični maček
mišična bolečina kot 
posledica čezmernih 
fizičnih naporov

SSKJ SNB LBS
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Izrabljivost obstoječih digitalnih 
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Zaključek

• LBS predstavlja temeljno ogrodje za izdelavo slovarskih 
priročnikov različnih vrst in oblik (elektronska, spletna, knjižna)

• evropski standard in evropski trendi

• pozitivni odzivi

• Slovenija je ena redkih držav, ki je s sredstvi evropskih strukturnih 
skladov poskrbela za obsežni del infrastrukture za svoj jezik, 
glede na evropska pričakovanja in trende – pa je to smiselno tudi 
nadaljevati.
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Nasvidenje v naslednjem 
projektu!


