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– Fran Ramovš je ob pripravah na ustanovitev SAZU leta 1934 predstavil idejo o SLA, sestavil je prvo vprašalnico in 
 mrežo točk, 
– Tine Logar je leta 1946 začel zbirati gradivo (zadnji zapisi za SLA 1 so iz leta 2011), 
– v šestdesetih letih 20. stoletja so začele nastajati prve poskusne rokopisne karte za SLA, na temeljih  
 zbranega gradiva pa so nastale nekatere pomembne dialektološke raziskave, katerih rezultate sta 
 objavljala Tine Logar in Jakob Rigler, 
– leta 1988 je bila objavljena prva karta za SLA s poimenovanji za ‘cvetnonedeljsko butaro’ (avtorice Vere  Smole), 
 čemur je leta 1990 sledila še objava kart za ‘gozd’ in jat v besedi sneg, ki ju je pripravila Francka 
 Benedik, 
– leta 1999 je Francka Benedik izdala Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas  
 (SLA), 
– v leto 2000 segajo začetki digitalizacije projekta in povezava s strokovnjaki za prostorske analize (GIS)  
 in z informatiki (elektronska podatkovna baza in računalniško podprto kartiranje  jezikovnih  
 podatkov), 
‒ v zadnjih dveh desetletjih so se priprave na SLA počasi stopnjevale in tako je bilo do leta 2008  
 objavljenih že okrog petdeset poskusnih jezikovnih kart (predvsem leksičnih, nekaj tudi  
 glasoslovnih in oblikoslovnih) – vse so ponovno izdajo doživele s publikacijo Ponovne objave  
 člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008), objavljeno na zgoščenki in spletu  
 (http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/index.html), ki so jo uredili Peter Weiss,  
 Jožica Škofic in Karmen Kenda-Jež, 
‒ tudi na osnovi gradiva za SLA sta izšli tudi dve monografiji o dvojini v slovenskih narečjih Tjaše Jakop  
 (2008) in disertacija Mojce Horvat Morfološka struktura in geolingistična interpretacija  
 rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih (2012), 
‒ vse te raziskave pa so bile ves čas usmerjene h glavnemu cilju – izdaji prvega zvezka SLA (projekt sta v letih  
 2007–2010 sofinancirala ARRS in SAZU 
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SLA - Slovenski lingvistični atlas 
SLA obsega 413 krajevnih govorov, od tega: 
 337 v Sloveniji 
 28 v Italiji 
 39 v Avstriji 
 2 na Madžarskem 
 7 na Hrvaškem 
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SLA – vprašalnica 
 leksična vprašalnica SLA zajema 15 pomenskih polj: 
  

 telo  
 obleka 
 hiša 
 vas  
 prazniki 
 orodje 
 živali 
 rastline                SLA 1 
 planina  
 bolezni  
 čas 
 pokrajina 
 družina 
 številke 
 ostalo (izrazje domačih obrti) 

 
 

 665 oštevilčenih leksičnih vprašanj (1451 vprašanj) 
 vprašanja so enobesedna (= knjižni leksem) 

 
 gramatična vprašanja (fonologija in morfologija) 
 
 

 170 oštevilčenih gramatičnih vprašanj (1547 vprašanj) 
 

 skupaj 2998 vprašanj 

Presenter
Presentation Notes
The first volume of SLA includes dialect words/lexemes for the selected semantic field: man – body, diseases, family, that is 159 question all together.



VIR grafov: KARMEN KENDA-JEŽ, MODEL IDEALNEGA GOVORCA V SLOVENSKIH DIALEKTOLOŠKIH RAZISKAVAH. MED DIALEKTOLOGIJO IN ZGODOVINO SLOVENSKEGA JEZIKA (ZORA 18). MARIBOR: SLAVISTIČNO DRUŠTVO, 2002, STR. 150–165 

- okrog 2000 informantov 
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- okrog 230 zapisovalcev  (okrog 190 točk je po vprašalnici za SLA zapisal T. Logar) 
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- 884.000 listkov v listkovni 
kartoteki, urejeni po zaporednih 
številkah vprašanj iz vprašalnice 
SLA 
- 390 (+ 180) zvezkov, urejenih po 
zaporednih številkah točk  
 
                 (+ 40 novih elektronskih                  
 zapisov za SLA 1 z 
 zvočnimi posnetki) 
- fonoteka 



Slovenski lingvistični atlas 1  
(SLA 1.1 Atlas in SLA 1.2 Komentarji) 

 
–  151 vprašanj za poimenovanje delov človeškega telesa, bolezni ter članov ožje in širše družine 
(seznam iztočnic tudi v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in ruskem jeziku) 
– skupaj je zbranih okrog 2200 različnih narečnih leksemov (abecedno besedno kazalo in odzadnji 
seznam besed) 
– predstavljeni na 142 komentiranih jezikovnih kartah, opremljenih z indeksi narečnega gradiva, 
zapisanega v znanstveni fonetični transkripciji  
 
 
(skupaj je tako zapisanih okrog 75.000 narečnih besed) 
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