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Spremna beseda

K

orpus besedil odnosov z javnostmi KoRP je bil ob svojem
nastanku pred šestimi leti prvi slovenski korpus strokovnih besedil, narejen z namenom, da iz njega nastane terminološki slovar po načelu popolnega korpusnega pristopa. Izpolnitev
tega cilja je bila nato za nekaj let odložena, nov zagon pa je dobila z
odobritvijo financiranja s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter dveh partnerjev iz gospodarstva: podjetja
Pristop, d. o. o., in Gospodarske zbornice Slovenije. Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi je tako dokončno nastala šele v
okviru dveletnega aplikativnega raziskovalnega projekta Terminološke
baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo terminologij. Vmesni odlog je bil pravzaprav srečna okoliščina, kajti prav
v zadnjih nekaj letih se je pri jezikovnih tehnologijah in leksikografskih orodjih za slovenščino zgodil nov preboj, ki nam je pri projektu
omogočil veliko več avtomatizirane (pred)priprave podatkov. Svoj v
več segmentih prvi terminografski preizkus teh tehnologij in orodij
smo razumeli kot del priprave modela, po katerem bi lahko nastale podatkovne zbirke še drugih slovenskih strok ter področij. Glede
na to, da korpus KoRP že nekaj časa ni več edini slovenski korpus
s terminografskim namenom, ter sodeč po najnovejšem dogajanju v
tujih leksikografijah, terminografijah ter jezikoslovju nasploh, ki na
spletnih portalih ponujajo povezane, redno ažurirane in interaktivne
jezikovne vire različnih vsebin, menimo, da so naša spoznanja vredna
predstavitve, zato jih na tem mestu razčlenjujemo, opisujemo ter skušamo utemeljiti.
Priprava terminoloških slovarjev in podatkovnih zbirk kljub pomoči najsodobnejših jezikovnih tehnologij seveda še vedno potrebuje
dokajšen človeški doprinos. Strokovnjaki za odnose z javnostmi so
bili projektu že od vsega začetka, tj. od zbiranja besedil za korpus,
izredno naklonjeni. Brez zadržkov so nam odstopali svoja besedila, pa
se nato znova pozitivno odzvali, ko smo jih prosili, da bi – seveda spet
brezplačno – pomagali pri pisanju razlag in sprejemanju normativnih
odločitev. Nekaj posebnega mora biti v stroki, ki se tako enoglasno
odzove na povabilo k (ponovnemu) premisleku o ključnih pojmih lastne profesije, povezanosti s sorodnimi področji in ločenosti od njih
ter profesionalni samopodobi in identiteti. Zato velja na tem mestu
izreči poklon več kot štiridesetim besedilodajalcem ter piscem razlag
– hvala vam za znanje, čas in dobro voljo.
Moje terminografsko srečanje z odnosi z javnostmi pa se ne bi niti
začelo, kaj šele zaključilo v pričujoči obliki, če mi ne bi ob strani stali mentorji, sodelavci in prijatelji: red. prof. dr. Monika Kalin Golob,
red. prof. dr. Vojko Gorjanc, red. prof. dr. Dejan Verčič, dr. Simon Krek,
12
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doc. dr. Polona Gantar, dr. Iztok Kosem, Miro Romih, dr. Špela Arhar
Holdt, doc. dr. Tina Lengar Verovnik, doc. dr. Nataša Gliha Komac,
Gaja Červ, dr. Alenka Jelen, izr. prof. dr. Špela Vintar, doc. dr. Tomaž
Erjavec in mag. Pavel Ocepek. Hvala vsem!
Ljubljana, 28. maj 2013
Avtorica

0 Uvod

T

erminologija je kot del slovenskega jezika pisno izpričana
že v samem njegovem začetku; gre za obredno terminologijo v Brižinskih spomenikih, ki se je nadalje v neprekinjeni
pisno-ustni tradiciji ohranjala do protestantskih knjig v 16. stoletju,
kjer je obredni jezik kot prvi slovenskih strokovni jezik zaživel funkcijskozvrstno polno življenje (Legan Ravnikar 2003: 563). Da imajo
nato prav v besedilih protestantskih piscev svoje tiskane začetke številne slovenske terminologije, ob tako obsežnem naboru v tem času
izdanih del ni naključje. Za prvi slovenski tiskani pravni dokument
s pravno terminologijo velja Trubarjeva Cerkovna ordninga (1564), v
Dalmatinovi Bibliji (1584) npr. že na prvih straneh (stvarjenje sveta)
najdemo termine iz zoologije in botanike, nadaljnji intenziven razvoj
slovenskih terminologij različnih strok pa je potekal zlasti od druge
polovice 18. stoletja naprej, med njimi npr.:
matematične (Pohlin: Bukvice za rajtengo, 1781), veterinarske
(Wolstein: Bukvice od svinskih bolezni za kmeteske ludi, 1784 –
prevod I. Fantona de Brunna; Vrtovec: Vinoreja za Slovence, 1844;
Bleiweis: Živinozdravilstvo, 1845), kmetijske (Pohlin: Kmetam
za potrebo inu pomozh, 1789; Pirc: Kranjski vertnar, 1830–1834;
Bleiweis: Kmetijske in rokodelske novice, 1843–1902), medicinske (Makovec: Podvučenje za babice, 1788; Vodnik: Babištvo
ali porodničarski vuk za babice, 1818), čebelarske in sadjarske
(Janša: Popolnoma podvučenje za vse čebelarje, 1775 – prevod J.
Goličnika), politične (Vodnik: Lublanske novice, 1797–1800; Levstik:
Naprej, 1863), kuharske (Vodnik: Kuharske bukve, 1799), jezikoslovne (Vodnik: Pismenost ali grammatika za perve šole, 1811), kemijske (Vrtovec: Kmetijska kemija, 1847), pravne (prevodi patentov, kurend, uradnih obvestil, prevod Državnega zakonika (1. del
F. Miklošič, 1849, dalje M. Cigale)), fizikalne (Robida: Naravoslovje
ali fizika, 1849), botanične (Pokorny: Rastlinstvo, 1864 – prevod I.
Tuška), vojaške (Komel: Poljna služba, 1872, in druga dela), obrtniške in trgovinske (Kočevar - Žavčanin: Kupčija in obrtnija, 1872).1
Praviloma so našteta in druga dela presegala zgolj eno stroko:
Pohlinove Kmetam za potrebo inu pomoč so npr. vsebovale tudi medicinsko, botanično ter kemijsko terminologijo, zelo raznorodne so
bile Bleiweisove Novice itd. Ob izšlih delih so še mnoga, ki so ostala
v rokopisu.
Skoraj enako daleč v preteklost segajo začetki slovenske leksikografije. Gjurin (1986a) je povzel utemeljitve različnih avtorjev, ki
so slovaropisno prvenstvo pripisovali Megiserju (Slovar štirih jezikov, 1592), Dalmatinu (Register v Bibliji, 1584), Bohoriču (slovensko-
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1 Povzeto po: Honzak Jahić 1999;
Leder 1991; Legan Ravnikar 1995;
Legan Ravnikar 2003; Korošec
1981; Korošec 2003; Kranjc 1992;
Merše, Novak 1996; Novak 1986;
Orožen 1986; Orožen 1992;
Orožen 1993; Pirnat 1986;
Rajhman 1988. Popolnejši pregled
izhajanja strokovnih besedil v
letih 1781–1900 gl. v Kalin Golob
(2003: 224–233).

latinsko-nemški slovarček v slovnici, 1584), Krelju (latinsko-slovenski
slovar v Otročji bibliji, 1566) in drugim, sam pa je začetek slovenske
leksikografije prepoznal v glosah Stiškega rokopisa (1440). To je utemeljil s tem (Gjurin 1986a: 377, 379–387), da tudi drugi jeziki (npr. srbohrvaščina, angleščina, ruščina) vidijo začetke svoje leksikografije
v pogosti praksi pripisovanja drugojezičnih ustreznic, istojezičnih
sopomenk ali razlag neposredno v rokopisno besedilo in take ob- oz.
medbesedilne glose so tudi v Stiškem rokopisu. Leksikografsko še
očitnejši pa je od besedila osamosvojen seznam šestih glos, ki se v
tem rokopisu nahaja na strani 247r. Gre za štiri samostalniška in dve
pridevniški gesli, ki so skupaj z latinskimi prevodnimi ustreznicami
vsa v osnovni obliki. Zaradi pomanjkanja prostora si sicer sledijo linearno, vendar so ločena z dvojno poševnico (če bi bilo prostora dovolj,
Gjurin predvideva, da bi bilo vsako geslo napisano na »slovarsko« običajnejši način: vsako v svojo vrstico).
Bolj enotno je v slovenskem jezikoslovju stališče o imenu prvega slovenskega terminografa. Gre za pravnika in jezikoslovca Mateja
Cigaleta (1819–1889). Cigale je uredil slovensko izrazje v leta 1853 izšlem slovarju Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprache
Österreichs s štirimi jeziki, za njegovo samostojno in kot slovar priznano delo pa šteje Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja
učilišča, ki je izšla leta 1880 pri Matici slovenski v Ljubljani. Slovar
poleg predgovora vsebuje nemško-slovenski nabor terminov različnih
ved (in sicer kar 25: matematike, kemije, psihologije itd.), obsega 148
strani, na koncu pa ima še kratek, 17 strani dolg slovensko-nemški dodatek (gre za seznam manj znanih slovenskih izrazov, ki napotujejo k
nemški ustreznici in s tem k ustreznemu mestu v prvem delu slovarja). Cigaletova Znanstvena terminologija je bila po Orožen (1986: 135)
zavestna sinteza prizadevanj »na raven drugih evropskih kulturnih
jezikov razviti in izobraziti ne le terminologije, pač pa tudi slovenski
strokovni in znanstveni jezik kot tipično zvrst knjižnega jezika«.

0.1 Zgradba dela
Po Cigaletovi Znanstveni terminologiji so na Slovenskem izšli še
mnogi terminološki slovarji različnih zasnov.2 Tu nas bo zanimalo,
kakšni ti slovarji so, predvsem pa, kakšni bi lahko bili prihodnji terminološki slovarji in terminološke podatkovne zbirke, če bi k njihovemu
nastanku pristopili korpusno ter k delu pritegnili jezikovnotehnološka znanja in na korpusih temelječa orodja.
V prvem delu knjige so na podlagi pregleda zasnov, okoliščin nastajanja in uredniške politike več sodobnih slovenskih terminoloških
slovarjev ter primerjalno dveh splošnih slovenskih slovarjev strnjena
spoznanja, ki v slovenski (terminološki) leksikografiji že obstajajo.
Gre za spoznanja, iz katerih lahko izhaja ali celo mora izhajati tudi
korpusni pristop k pridobivanju podatkov za terminološke slovarje in
podatkovne zbirke.
V drugem delu prikazujemo, kako smo zgradili korpus strokovnih
besedil odnosov z javnostmi, ki s premišljeno mrežo meril zajema toliko besedil in tista besedila, da ga lahko ocenimo kot uravnoteženi
korpus te stroke, natančno pa so predstavljene tudi odločitve v zvezi s
podatki v kolofonu korpusnih dokumentov. Poglavje zaključuje predstavitev dostopnosti in zgradbe korpusa.
V tretjem delu je podan prikaz priprave geslovnika, pri katerem
je bilo ključno luščenje terminoloških kandidatov, in prikaz pridobitve podatkov za geselski članek. V zvezi z zadnjim se ustavljamo
predvsem pri luščenju besedilnega okolja v obliki kolokacij in zgledov
rabe. Razmišljamo tudi o pridobitvi razlag iz korpusa in normativnih interpretacijah terminoloških korpusnih podatkov. Ta del knjige
zaključuje prikaz geselskega članka termina agencija in opis mikrostrukture podatkovne zbirke odnosov z javnostmi.
Četrto, sklepno poglavje zaokroža in deloma dopolnjuje ključne
ugotovitve. Sledijo še povzetek v slovenščini in angleščini ter seznam
literature.
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2 Njihovi seznami obstajajo na
več mestih: združen seznam
slovarjev, vpisanih v kataložne
listke terminološke sekcije
Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša zrc sazu, slovarjev,
vpisanih v knjižnični kataložni
sistem Cobib, 30 slovarjev iz
Gjurin (1986b) in slovarjev iz
Novak (1971) je dostopen v
Burnik (2000: 12–15). Seznam
obsega 176 enot. Kar obsežen
nabor slovarjev in leksikonov,
ki so izšli po letu 1918 (do 1986),
je naštet tudi v Leder (1991:
163–168). Terminološki slovarji,
ki so izšli v letih 1998–2003, so
popisani v Humar (2004).

