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Kaj je kolaborativni slovar?













• Spletni slovarji: prebiranje in aktivno sodelovanje (dodajanje novih gesel,
pisanje slovarskih člankov, spreminjanje že obstoječih člankov).

• »The invention of wiki technology has brought about one of the most
spectacular changes in lexicography, i.e. the integration of collaborative or
community-based input« (Granger 2012); »wisdom of crowds«
(Surowiecki 2005).

• »Bottom-up approach« (Carr 1997) »which encourages lexicon readers to
contrinute to the writing of lexicon entries« (Meyer in Gurevych 2012).

• »An emergent dictionary genre that joins lexicographic principles with
Web-only communication technologies to provide a context in which users
collaborate, cooperate, and compete for meaning-making« (Cotter in
Damaso 2007).

• »Allows us to see that process in real time« (Peckham 2012).
• Kolaborativna lekiskografija (collaborative lexicography) ≠ množičenje

(crowdsourcing).



Kolaborativni slovar 
kot jezikovni vir



• Slovarje posodabljajo sami govorci (ažurne leksikalne baze).

• Vsebuje veliko novih besed – formalnih in semantičnih neologizmov.

• Pokrivajo različne jezikovne zvrsti (sleng, pogovorni izrazi, kletvice …).

• Opazovalnica – kakšne so trenutne težnje razvoja slovenščine?

• Niso mišljeni kot normativni ali preskriptivni slovarji.



• Reprezentativnost, legitimnost, dejanska razširjenost?

• Kakovost vsebine in prispevkov (avtorji niso strokovnjaki)?

• Velikost, povečanje?

• Jezikovna norma?



Preučevanje formalnih 
neologizmov



• Neologija: nastajanje novih besed in veda o njih (Veliki slovar tujk:
2002).

• Neologizmi, jezikovne novosti: »inovacijski procesi (so) v leksiki odsev
dinamičnih teženj« (Stramljič Breznik 2003).

• Formalni in semantični neologizmi (Pruvost in Sablayrolles 2003).

• Besedotvorni postopki: izpeljava, sestavljanje, zlaganje in sklapljanje
(Toporišič 2000 in 2001); kratičenje, krnjenje, obračanje vrstnega reda
zlogov v besedah; kompleksni neologizmi.



Izpeljava

• Pri izpeljavi »novo besedo dobimo tako, da podstavi (enodelni, in sicer
nezloženi, predložni, zloženi) dodamo priponsko ali poponsko obrazilo: sin-
ko, proda-ja-ti, Obsotel-je, trdoglav-ost, ubiti se; pri tem prvotni podstavi
pogosto spreminjamo slovnične značilnosti […]. Izpeljane besede so
izpeljanke, način tvorjenja pa priponjanje (sufiksacija)« (Toporišič, 2000:
156–157):

• kokičar (oseba, ki običajno v preddverjih kinematografov prodaja kokice),
• lulčniti (pomen je dovršen: iti se polulat),
• očalnica (z eno besedo povemo to, za kar potrebujemo ponavadi tri: etui za

očala; besedotvorno izhaja iz podobnih izhodišč kot besede: denarnica,
drvarnica),

• vozičkati (se) (sprehodi, na katere se odpravimo z dojenčkom v vozičku).



Posebne vrste podstav in pripon
Tujejezične podstave in pripone:
• leftun (volivec levice, levičar), fejmič (oseba, ki ima veliko lajkov na 

facebooku), lajkati (všeč biti), gleding (posebna vrsto šopinga, ki je izrazito 
značilna, kadar ga opravljamo brez denarja).

Slovenski ekvivalenti tujejezičnih podstav:
• brbotalnik (jacuzzi), ključnik (hashtag), kratkič (SMS), poskočnik (strat up), 
počutišče (wellness center; lokal za dobro počutje), čivkar (twiterer), čilišče
(fitness), dotičnik (touchscreen), sebič in sebček.

Lastno ime kot besedotvorna podstava:
• mazetniti (suvereno, navdušujoče in gladko zmagati), zakanglati (potrošiti 

iz mestnega proračuna), pahorizem (smešna in neprimerna besedna zveza), 
virantovanje (cincanje, neodločnost, špekuliranje), brecljevanje
(onemogočanje, oviranje ali nasprotovanje glasnim manifestacijam 
rimskokatoliške cerkve), lidlast (nizkocenovni, za enkratno uporabo).



Sestavljanje

• Sestavljanje je proces, v katerem »eno sestavino besednozvezne podstave
zamenjamo s predponskim obrazilom, npr. nížji kúhar > pòdkúhar« (Slovenski
pravopis, 2001: 109):

• dekrasirati (odstraniti ali odstranjevati okraske, npr. po božično-novoletnih
praznikih),

• pobožičnica in predbožičnica (manična seansa nespečnih otrok, ki se odvija v
otroški sobi na božično noč v velikem pričakovanju jutranjega odpiranja daril),

• zavrjeti (nasesti, pasti na finto),

• zbudilka (ura, ob njeni sprožitvi se dejansko zbudimo),

• sosošolec (učenec oziroma dijak drugega oddelka istega letnika tj. iz paralelke),

• stopnjevanje z nad- (najboljši > naddober, najkrajši > nadkratek, kjer ima
predpona nad- ekspresivno vrednost),

• iBedarija (obsedenost z izdelki določene znamke).



Zlaganje

• Za zlaganje je značilno, da »dve sestavini (včasih tudi več) besednozvezne
podstave povezujemo samo z medponskim obrazilom; če je besed v
podstavi več, preostalo izrazimo še s priponskim obrazilom: zdravnik živine
> živinozdravnik« (Slovenski pravopis, 2001: 109):

• muhotepec (priprava za ubijanje muh z daljšim ročem in sploščenim,
lopatičastim koncem),

• picoklic (ko pokličemo in naročimo dostavo pice),

• tekmofehtar (prosilec za tekmovanje),

• modrozob (bluetooth),

• pešibus (iti peš).



Skapljanje

• Pri sklopih, ki nastajajo s sklapljanjem, »sestavine besednozvezne
podstave združimo, npr. dva in trideset > dvaintrideset; se ve da >
seveda« (Slovenski pravopis, 2001: 109) oziroma »enote večdelne
podstave enostavno sklopimo v novo besedo: sevé, bógvé, bojažêljen,
tèmnordéč, zatém < se vé, bóg vé, bôja žêljen, tèmno rdèč, za tém. Pri
tem se lahko izgubi kak naglas podstave ali pa se le-ta tudi kako
drugače spremeni« (Toporišič, 2000: 160).

• V Razvezanem jeziku se sklapljanje najpogosteje kombinira z izpeljavo.



Kratice in krnjenje

• »Pri t. i. kraticah besede podstave pred sklapljanjem krnimo [...] nato
pa jih združimo v navadno besedo«, kot denimo NOB (Slovenski
pravopis, 2001: 121–122).

• Ponovno motivirane kratice: BTŠ (Biotehniška šola Naklo; butci tut
študirajo), NMS (učenec ne dosega minimalnih standardov; nije
mama sretna; naj se mama sekira; najboljši med sošolci; ne mi srat).

• Zapis črkovanih kratic: gepes (GPS), ohape (OHP – O, hudič,
ponedeljek!), pekape (PKP – piši kudi propalo).

• Krnjenje: ni blema.



Obračanje vrstnega reda zlogov

• ganci (cigan),

• tikepa (patike),

• bazl (slaba).



Kompleksni neologizmi 

• zlaganje in izpeljava: čezlužje (ZDA), mimovrstnik (dijak, ki se je v 1. letnik
gimnazije vpisal mimo uradnega izbora; ki so ga zaposleni na šoli stlačili mimo
pravil), našvašizem (družbena ureditev, ki temelji na vladavini »naših« v nasprotju
do »vaših«), vhištvo (vse, kar je v hiši), ognjedražec (grebljica za popravljanje
živega ognja),

• sestava in izpeljava: zastatusirati se (zapisati v status na Facebooku nekaj, zaradi
česar ti je potem žal), uizica (zabava, ki od nas zahteva manj priprav in naporov),

• krnjenje in izpeljava: hlado (hladilnik), zmrzo (zmrzovalnik), španljelizirati (ob
pravem trenutku pogledati tako milo, kot znajo samo koker španjeli, in na ta način
izprositi kaj navidez nemogočega), štrbunkič (stranišče na štrbunk), ležečko (ležeči
policaj), digič (digitalni fotoaparat),

• kratičenje in izpeljava: nukati se (izhaja iz kratice za Narodno in univerzitetno
knjižnico, kamor študentje in študentke hodijo študirat, pogosto pa tudi pecat,
flirtat in se pajsat v prepolnih čitalnicah) in tozdirati (netozdno družbo spreminjati
v tozdno, TOZD – temeljna organizacija združenega dela).



Beseda-kovček

• Kombinacija krnjenja in sklapljanja: brunch (breakfast + lunch), motel
(motor car + hotel) in autobus (automobil + omnibus).

• Fr. mot-valise, mot porte-manteau.
• Lewis Carroll: »Well, 'SLITHY' means 'lithe and slimy'. 'Lithe' is the same as

'active'. You see it's like a portmanteau – there are two meanings packed
up into one word« (Carroll 1978).

• Kočerja (obed okrog 16.00 ali 17.00), predboživčnost (predbožična
živčnost, mrzlica, fanatičnost), strahotepec (strahopetec, ki je poleg tega še
neumen), stakati, televinc.

• Najebnina (oderuška najemnina), izpirjen.
• Mariboring (Maribor + boring; si v Mariboru in ti je dolgčas; dolgočasje na

štajerski način).



Besedne igre in aluzije

• Grimsove pravljice (posebna oblika javnega nastopanja, v katerem
politik v neskončnost ponavlja očitno prazne in nasprotujoče si
obljube).

• Poletje na školjki (izlet z neprijetnim zapletom).

• Ambasada glavaboli (Ambasada Gavioli).

• Grudožer (buldožer).

• Moja kolpa (mea culpa).

• Klubovanje (clubbing).

• Graber (bager).



Zaključek …



• Razvezani jezik kot bogat in zanimiv jezikovni vir.

• Formalni neologizmi na osnovi izpeljave, sestavljanja, zlaganja,
sklapljanja, kratičenja, krnjenja in obračanja vrstnega reda zlogov.

• Kombinacije besedotvornih postopkov v formalno kompleksnejših
neologizmih.

• Beseda-kovček (kombinacija krnjenja in zlaganja) v slovenščini izredno
produktiven besedotvorni postopek.

• Kombinacija formalnih in semantičnih neologizmov: besedne igre,
aluzije.







Primeri kolaborativnih 
slovarjev



Različne vrste kolaborativnih slovarjev

• Z moderatorjem ali brez njega

• Splošen ali specialističen

• Enojezičen ali večjezičen

• Spletno orodje (Wiki, drugo?)



Razvezani jezik,
Prosti slovar žive slovenščine
4500 gesel (2004)

www.razvezanijezik.org

http://www.razvezanijezik.org/












Urban Dictionary
Slovar anglo-ameriškega slenga (1999)

Več kot 7 000 000 prispevkov

www.urbandictionary.com

http://www.urbandictionary.com/








La Parlure, Le dictionnaire 
collaboratif du français parlé
Francoski slovar (2009): 4000 gesel

www.laparlure.com

http://www.laparlure.com/






Le Dictionnaire de la Zone,
Tout l’argot des banlieues
Slovar francoskega argoja (2000): 2500 gesel
www.dictionnairedelazone.fr

http://www.dictionnairedelazone.fr/






Vukajlija, Rečnik Slenga
Slovar srbskega slenga

www.vukajlija.com

http://www.vukajlija.com/

















