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Digitalna zbirka AHLib vsebuje slovensko prevodno knji`evnost v letih od 1848 do 1918, okoli sto
zelo raznovrstnih knjig z nem{kimi izvirniki. Zbirka je sestavljena iz skenogramov in ~istopisov,
zapisana v skladu z mednarodnimi standardi in priporo~ili, ozna~ena tudi strukturno in jezikoslovno ter
prosto dostopna. Zato lahko zgodovinoslovcem slu`i kot digitalna knji`nica, jezikoslovcem pa kot
diahroni korpus. V prispevku opi{emo izdelavo in zvrstnost zbirke, postavitev zbirke kot spletne
knji`nice in kot jezikoslovno ozna~enega korpusa, ki vsebuje sodobne ustreznice, leme in obliko-
skladenjske oznake besed ter je dostopen preko spletnega konkordan~nika. Zaklju~imo s smernicami za
nadaljnje delo.

zgodovinski jezik, digitalne knji`nice, ra~unalni{ki korpusi, standardi zapisa

The digital collection AHLib contains around one hundred Slovene books translated from German
in the period from 1848 to 1918. The collection is composed of facsimiles and their transcriptions,
encoded in line with international standards and recommendations, structurally and linguistically
annotated and freely available. It can thus serve as a digital library for historians and as a diachronic
corpus for linguists. The paper discusses the making of the collection, its text typology and digital
encoding, and its presentation as a digital library and as an annotated corpus, where each word is
marked-up with its modern-day equivalent, lemma and morphosyntactic description, and is available
via a Web concordancer. The paper concludes with suggestions for further research.

historical language, digital libraries, computer corpora, encoding standards

1 Uvod

Za sodobni slovenski jezik je bilo izde-
lanih `e ve~je {tevilo korpusov, na katerih
temeljijo raznovrstne raziskave, doktorske in
magistrske disertacije in u~beniki (npr. Gor-
janc 2005; Gorjanc, Fi{er 2010). Na spletu so
preko konkordan~nika dostopni referen~ni
korpusi FidaPLUS (Arhar, Gorjanc 2007),
Gigafida in Nova beseda (Jakopin, Bizjak
2007), na portalu SVEZ ve~jezi~ni Evro-
korpus (@eljko 2008), na Institutu »Jo`ef Ste-
fan« (IJS) pa specializirani iKorpus (Erjavec,
Vintar 2008).

Za starej{i slovenski jezik bi zaman iskali
primerljive korpuse in donedavna celo digi-
talno dostopna besedila, vendar se, vsaj pri

slednjih, stanje vedno hitreje spreminja. Sta-
rej{a besedila so namre~ za digitalizacijo in
javno dostopnost primerna iz dveh razlogov:
po eni strani so jim potekle avtorske pravice,
ki so pogosto najve~ja ovira za raz{irjanje
jezikovih virov, po drugi strani pa njihovo
digitalizacijo spodbuja financiranje z naslova
ohranjanja kulturne dedi{~ine. Evropski pro-
jekt EOD tako sofinancira digitalizacijo sta-
rej{ih besedil v okviru portala dLib.si (Krstu-
lovi}, [avnik 2011), Ministrstvo za kulturo
podpira eBooks on Demand (Kav~i~ - ]oli}
2010) in dodajanje slovenske knji`evnosti na
WikiVir (Hladnik 2009), ve~ raziskovalnih
projektov Javne agencije za raziskovalno de-
javnost pa izdelavo spletne knji`nice tekst-
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no-kriti~nih izdaj slovenskega slovstva eZISS
(Ogrin, Erjavec 2009).1

Digitalizacija starej{ih besedil s sabo pri-
nese tudi probleme, ki jih pri sodobnih bese-
dilih ne sre~amo. Prvi in najve~ji je izdelava
~istopisa, saj programi za prepoznavanje
besedila iz skenogramov slabo delujejo na
starih besedilih, zato je potrebna dolgotrajna
in draga ro~na redakcija, da dose`emo zado-
voljivo kvaliteto besedila. Tudi avtomatsko
jezikoslovno ozna~evanje, kot je bilo nare-
jeno npr. za korpus FidaPLUS ter za katerega
obstajajo prosto dostopna orodja in ozna~eni
korpusi (Erjavec, Krek 2008), za starej{o
sloven{~ino {e ni bilo razvito. Korpusno jezi-
koslovje in jezikovne tehnologije za starej{o
sloven{~ino so tako {e v povojih, pri ~emer je
to zanimivo podro~je, saj bi lahko korpusne
metode prenesli na diahrone {tudije sloven-
{~ine, obenem pa bi lahko izbolj{ali dostop-
nost starej{ih besedil v digitalnih knji`nicah.

V prispevku predstavimo digitalno zbirko
starej{e sloven{~ine, ki se je najprej gradila v
okviru projekta Deutsch-slowenische/kroati-
sche Übersetzung 1848–1918 (Prun~ 2007).
Projekt se je za~el leta 2004 pod pokrovitelj-
stvom Avstrijske akademije znanosti, po letu
2008 nadaljeval v okviru Univerze v Gradcu
(Karl-Franzens-Universität Graz), v zadnjem
~asu pa je bil dodatno podprt s strani projekta
EU IMPACT in Googlove nagrade za projekt
Developing Models for Historical Slovenian
(pri obeh projektih sodeluje IJS). Namen pro-
jekta je narediti ve~ji korpus prevodne lite-
rature v letih 1848–1918, ki bi vseboval tako
nem{ke izvirnike kot prevode v slovenski in
hrva{ki jezik. Projekt je pri{el najdlje v
izdelavi materialov za slovenske prevode,
kjer so bili za okoli 200 knjig narejeni skeno-
grami, skupaj z avtomatsko generiranimi
transkripcijami, nato pa so bile transkripcije
za okoli sto knjig ro~no pregledane in poprav-
ljene. Popravki transkripcij ter tudi strukturno
in uredni{ko ozna~evanje so bili izdelani s
pomo~jo urejevalnika, ki smo ga razvili na
IJS (Erjavec 2007). Program omogo~a tudi

jezikoslovno ozna~evanje, kjer je vsaki bese-
di mogo~e pripisati njeno sodobno lemo.

V prispevku predstavimo zbirko AHLib
(Austro-Hungarian Library), kot imenujemo
podmno`ico besedil, ki so bila digitalizirana
v okviru avstrijskih projektov in vsebuje vse
knjige, za katere je bila do zdaj kon~ana
ro~na redakcija. Knjige so dostopne v izvor-
nem zapisu XML (ki je skladen z najnovej{o
razli~ico {iroko uveljavljenih priporo~il za
zapis besedil Text Encoding Initiative, TEI
P5; TEI 2007), na splet so za branje postav-
ljene v formatu HTML, za jezikoslovne
{tudije pa preko konkordan~nika, kjer je bila
zbirka tudi avtomatsko jezikoslovno ozna-
~ena.

2 Lastnosti zbirke AHLib

AHLib trenutno vsebuje 90 knjig (preko
deset tiso~ strani oz. dva milijona besed), ki
so iz{le v letih 1848–1918, torej v ~asu av-
strijskega cesarstva in, predvsem, Avstro-
Ogrske. Vse knjige so bile prevedene v
sloven{~ino iz nem{~ine, izbrane pa so bile
kot najpomembnej{e predstavnice tiste dobe,
tako glede na svoj zgodovinski kot jezikovni
vpliv. Najve~ knjig je leposlovnih, ve~inoma
vzgojnih in religioznih (npr. Zlata Vas,
Hirlanda bretanjska vojvodinja ali zmaga
~ednosti in nedol`nosti), vendar je po {tevilu
strani skoraj polovica neleposlovja, predvsem
pou~nih knjig (npr. Kratki navod zreji do-
ma~ih sviloprejk, Stelja in gnoj) in u~benikov
(npr. Knjigovodstvo za dvorazredne trgovske
{ole, Nauk o serviranju). Pri teh velja posebej
izpostaviti obse`ne u~benike Friedricha Karla
Ludwiga Schödlerja s podro~ja naravoslovja
(Astronomija, Fizika, Mineralogija, Kemija,
Botanika, Zoologija), ki so bili prevedeni v
mnoge evropske jezike, so bogat vir termino-
logije tistega ~asa, obenem pa vsebujejo tudi
obilo ilustracij.

Digitalna zbirka AHLib je sestavljena iz
skenogramov in dokumentov XML. Skeno-
grami so zapisani v formatu JPEG, za ve~ino
knjig so binarizirani (~rno-beli) in so na voljo
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1 Spletne povezave do posameznih portalov so zbrane na koncu prispevka.



v ve~ velikostih, pri ~emer ima najve~ja okoli
1,5 M to~k. Ta velikost je primerna za
zaslonsko uporabo, `al pa ni dovolj natan~na
za izdelavo kvalitetnih tiskanih faksimilov.
Dokumenti XML obsegajo metapodatke in
transkripcije, pri ~emer vsaki knjigi ustreza
en dokument oz. ena datoteka XML. Meta-
podatki so sestavljeni po eni strani iz biblio-
grafskih podatkov o publikaciji, po drugi pa
iz podatkov o sami digitalni izdaji (npr. o
njeni dostopnosti in navedbi odgovornosti za
izdajo, seznami uporabljenih oznak v bese-
dilu itn.).

Transkripcija posamezne knjige vsebuje
poleg ro~no pregledanega besedila tudi raz-
meroma bogat nabor oznak, tako za strukturo
knjige (prelomi strani, razdelki in naslovi,
opombe itn.) kot tudi za osnovne jezikoslov-
ne in uredni{ke oznake (npr. oznake za tuje-
jezi~ne dele besedila in uredni{ke popravke
tiskarskih {kratov v izvirniku). Ravno tako so
ozna~ena mesta slik, s ~imer je mo`no
enostavno identificirati vse skenograme, ki
vsebujejo slike. Kot poseben tip slike (»orna-

ment«) so ozna~ena tudi okrasna znamenja na
straneh (npr. secesijske vinjete).

Shema XML poda gramatiko oznak, ki se
uporabljajo v zbirki, in je skladna s pri-
poro~ili za ozna~evanje besedil TEI P5 (TEI
2007) in je sestavni del zbirke. TEI P5
definira pomensko usmerjene oznake XML
in se uporablja pri ve~ini digitalnih knji`nic,
ki vsebujejo bogato strukturirana besedila.
Priporo~ila TEI so javno dostopna, dobro
dokumentirana, obstaja pa tudi programska
oprema, ki omogo~a obdelavo dokumentov
na razli~ne na~ine. V zapisu TEI je vsaka
knjiga znotraj zbirke AHLib predstavljena
kot svoj dokument; sestavljen je iz kolofona
TEI, ki vsebuje metapodatke, razdelka s
kazalkami na skenograme in besedila s trans-
kripcijo. Besedilo je strukturirano v hierar-
hi~ne razdelke, znotraj njih na naslove,
odstavke, opise slik itn. Transkripcija vsebuje
{e nadaljnje oznake (ilustracije itn.); trans-
kripcije AHLib skupaj vsebujejo preko 30
razli~nih oznak. Primer zapisa transkripcije v
TEI P5 je podan na Sliki 1.

Slika 1: AHLib v izvornem formatu XML TEI P52
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3 AHLib kot digitalna knji`nica

Iz kanoni~nega zapisa zbirke v XML je z
ustrezno programsko opremo mogo~e avto-
matsko izvesti poljuben predstavitveni for-
mat, prirejen za tisk ali splet. Trenutno je na
voljo pretvorba v stati~ni HTML, ki vzpo-
redno prika`e faksimile in prepis. Spletna
oblika vsake knjige vsebuje kazalo po straneh
in po poglavjih ter kazalki na kolofon TEI,
kjer so imena elementov kolofona bodisi v
slovenskem bodisi v angle{kem jeziku. Pret-
vorba v HTML je narejena s pomo~jo
standardnega TEI-paketa XSLT-transforma-
cij, ki so bile za zbirko AHLib nadgrajene, da
npr. prika`ejo kolofon TEI, vzporedni faksi-
mile in transkripcijo. Primer spletne predsta-
vitve je podan na Sliki 2.

V trenutni izdaji so tako vse knjige zbirke
na voljo za branje, bodisi kot faksimile bodisi
kot stavljena besedila. Seveda bi bilo mogo~e
spletno postavitev {e bistveno izbolj{ati, npr.
omogo~iti iskanje po polnem besedilu skozi
poizvedovalni sistem, kot je Fedora/Solr, kar
je bilo `e implementirano za Slovenski bio-
grafski leksikon (Ogrin idr. 2010), oz. omogo-
~iti samo izpis besedila, kar je predvsem pri-
merno za platforme z omejenimi mo`nostmi
prikaza in kjer bi radi minimizirali koli~ino
prenesenih podatkov, npr. za mobilne tele-
fone.

4 AHLib kot korpus

Izvorni namen digitalne zbirke je bil, da
slu`i kot (vzporedni) korpus za prevodoslovne

Slika 2: AHLib v spletni predstavitvi3

3 Predstavitev v HTML vzporedno prika`e faksimile in transkripcijo; transkripcija ka`e na mesto ilustracij,
pa tudi na uredni{ke posege v besedilu.



raziskave, ki bi ga bilo treba zato tudi
jezikoslovno ozna~iti. @e spletni vmesnik za
izdelavo transkripcij podpira osnovno jeziko-
slovno analizo na ravni besed in zdru`evanje
ro~no popravljenih lematizacij nazaj v kor-
pus. Na ta na~in je bilo preko sodelavcev
projekta Avstrijske akademije znanosti do
zdaj lematiziranih 14 knjig (1200 strani,
250.000 besed), v postopku lematizacije pa je
bil vzporedno grajen tudi leksikon parov
histori~na besedna oblika – sodobna lema, ki
vsebuje ~ez 50.000 vnosov.

V zadnjem ~asu smo implementirali pro-
gram ToTrTaLe (Erjavec 2011) za jeziko-
slovno ozna~evanje starej{e sloven{~ine. Pro-
gram sku{a najprej posodobiti starinske
besede, nato pa uporabi standardne jezikovne
modele za sodobno sloven{~ino, s katerimi
oblikoskladenjsko ozna~i besede in jih lema-
tizira. Pri koraku posodabljanja je odvisen od
leksikona starej{ega jezika, ki vsebuje so-
dobne ustreznice, in vzorcev za transkripcijo

besed iz starih v sodobne oblike; oboje je {e v
gradnji, kljub temu pa so njegovi rezultati `e
zdaj razmeroma uporabni (odvisno od starosti
besedila). S pomo~jo programa ToTrTaLe
smo avtomatsko ozna~ili celotno zbirko
AHLib. Na Sliki 3 podamo primer jeziko-
slovno ozna~enega besedila v formatu XML
TEI P5.

5 Dostopnost zbirke

Dostopnost jezikovnih virov ima ve~
dimenzij (Erjavec 2009); idealno so besedila
dostopna tako za pregledovanje kot za prenos,
zapisana po mednarodnih standardih in
priporo~ilih, pogoji uporabe pa dovoljujejo
nadaljnje predelave in raz{irjanje.

Zbirka AHLib je dostopna v okviru splet-
ne knji`nice TraDok na Oddelku za prevo-
doslovje Univerze v Gradcu. Tam so na voljo
natan~ni metapodatki o vsaki knjigi, PDF
izvornih skenogramov ter (za ve~ino del, kjer
je bila korekcija `e opravljena) tudi
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Slika 3: Jezikoslovno ozna~en korpus AHLib v XML TEI P54

4 Element <pc> zaznamuje lo~ilo, <c> presledek in <w> besedo. Besede so ozna~ene z normalizirano in
posodobljeno obliko (kjer se razlikujeta od besede) ter lemo in oblikoskladenjsko oznako. Besede so lahko
posodobljene preko leksikona ali vzorcev, ~e slednje, so ji pripisani {e vzorci. Program dela tudi napake,
npr. beseda »Per« je napa~no identificirana kot tuja beseda.



transkripcij RTF, XML in HTML. Trenutno
so dokumenti v formatu XML na voljo samo
v stari razli~ici TEI, TEI P4, saj to ina~ico
podpira spletni program za korekcije trans-
kripcij in strukturno ozna~evanje. Dostop do
zbirke AHLib smo omogo~ili tudi na spletnih
straneh IJS, kjer je zbirka dostopna preko
spleti{~a, posebej posve~enega tej zbirki. Za
to razli~ico smo popravili dolo~ene napake v
transkripcijah, dokumenti so bili iz TEI P4
pretvorjeni v TEI P5, poleg tega pa smo jim
dodali vse metapodatke iz knji`nice TraDok.
Tudi pretvorba v HTML je bila posodobljena,
tako da bolje prika`e poravnavo faksimila s
transkripcijo. Knji`nica AHLib je dostopna
tako v formatu HTML za branje kot tudi v
izvornem formatu XML TEI P5 za prenos in
nadaljnje obdelave oz. analize. Dostopnost
zbirke ureja licenca Creative Commons,
Priznanje avtorstva 3.0, kar pomeni, da je
vsakomur dovoljeno kopirati, predelati in
raz{irjati zbirko v poljubne namene, pod
pogojem, da navede avtorje izvorne zbirke.

V znanstvenih publikacijah to pomeni citira-
nje dela ali del, ki opisujejo zbirko AHLib.

Na Univerzi v Gradcu je korpus dostopen
tudi preko konkordan~nika, postavljenega v
okviru sistema GAMS, ravno tako pa preko
konkordan~nika na spleti{~u IJS. Ta omogo~a
iskanje po izvornem besedilu oz. njegov izpis
(normalizirane in posodobljene razli~ice be-
sedila) ali pa po lemah oz. oblikoskladenjskih
oznakah. Podpira ve~ vrst izpisa (npr. kon-
kordanc in frekven~nega slovarja) in sortira-
nje po zadetkih oz. levem ali desnem kon-
tekstu, pri ~emer je za vsak zadetek mogo~e
priklicati skenogram, kjer se pojavlja. Za
ilustracijo prika`emo enega od mo`nih izpi-
sov konkordan~nika na Sliki 4.

Jezikoslovno ozna~en korpus AHLib za
zdaj {e ni dostopen v izvorni obliki XML,
predvsem zaradi dejstva, da je treba avto-
matsko ozna~evanje {e izbolj{ati. Ko bo
program ToTrTaLe (predvsem pa jezikovni
viri, ki jih uporablja) razvit do te mere, da
bo dovolj kvalitetno ozna~eval starej{o
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Slika 4: Izpis konkordan~nika5

5 Konkordance so iz edine knjige v zbirki AHLib, ki je zapisana v bohori~ici. Izpisano je izvorno besedilo
in posodobljene oblike besed.



sloven{~ino, bo postal tudi ta korpus javno
dostopen.

6 Zaklju~ki

V prispevku smo predstavili digitalno
zbirko AHLib, ki vsebuje prevedene knjige iz
obdobja Avstro-Ogrske in je prva ve~ja, te-
matsko usmerjena, ro~no pregledana, jeziko-
slovno ozna~ena in prosto dostopna zbirka
starej{ega slovenskega slovstva. Zbirka lahko
slu`i kot digitalna knji`nica za zgodovino-
slovje in kot diahroni korpus za jezikoslovne
{tudije.

V nadaljnjem delu bomo zbirko raz{irili z
dodatnimi knjigami, ki so sicer `e bile ske-
nirane, vendar transkripcije {e niso bile ro~no
popravljene. Transkripcije nastajajo deloma
na Univerzi v Gradcu, deloma pa v okviru
projekta EU IMPACT, znotraj katerega Na-
rodna in univerzitetna knji`nica izdeluje
~istopise 5000 strani starej{ih besedil, med
njimi tudi {e nepregledanih knjig iz fonda
AHLib (Erjavec, Kodri~ 2011). Kot je bilo `e
omenjeno, na~rtujemo tudi izbolj{anje pro-
grama ToTrTaLe, predvsem skozi izbolj{anje
jezikovnih virov, na katerih temelji. Prvi tak
vir je leksikon starej{e sloven{~ine, ki nastaja
na IJS, ravno tako v okviru projekta IMPACT
(Erjavec idr. 2010), drugi pa jezikoslovno
ozna~en in ro~no pregledan korpus starej{e
sloven{~ine, ki nastaja v sodelovanju z ZRC
SAZU v okviru projekta Jezikoslovni modeli
za starej{o sloven{~ino, ki ga je finan~no
podprl Google.

Zahvala

Delo na projektu so podprli projekt
Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung
1848–1918 Avstrijske akademije znanosti,
projekt EU 7. OP Improving Access to Text
in nagrada Google za raziskave s podro~ja
digitalne humanistike za projekt Developing
Models for Historical Slovenian.
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Spletni viri
AHLib – doma~a stran spletne zbirke: http://

nl.ijs.si/ahlib
TraDok – digitalna knji`nica Translation-Doku-

mentation: http://itat2.uni-graz.at/pub/tradok
GAMS – konkordan~nik AHLib, Unverza v Grad-

cu: www-gewi.uni-graz.at/cocoon/ahlib
TEI – konzorcij za ozna~evanje besedil Text Enco-

ding Initiative: www.tei-c.org
CC – Creative Commons: http://creativecommons.

org
JOS – rezultati projekta Jezikoslovno ozna~evanje

sloven{~ine: http://nl.ijs.si/jos
FidaPLUS – referen~ni korpus sodobnega sloven-

skega jezika: www.fidaplus.net
Gigafida – referen~ni korpus sodobnega sloven-

skega jezika: http://demo.gigafida.net
Nova beseda – besedilni korpus na ZRC SAZU:

http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html
iKorpus – korpus informatike in ra~unalni{tva:

http://nl2.ijs.si/dsi.html
Evrokorpus – ve~jezi~ni vzporedni korpus pravne

terminologije EU: http://evrokorpus.gov.si
dLib.si – digitalna knji`nica Slovenije:

www. dlib.si
EOD – eBooks on Demand: www.books2ebooks.

eu
eZISS – Elektronske znanstvenokriti~ne izdaje slo-

venskega slovstva: http://nl.ijs.si/e-zrc
WikiVir – Slovenska leposlovna klasika na spletu:

http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovens
ka_leposlovna_klasika
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