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0	Uvod	
0.1	
Korpusno	jezikoslovje	izhaja	iz	spoznanja,	da	je	jezik	v	prvi	vrsF	družbeni	pojav,	
kot	tak	pa	se	manifesFra	izključno	v	besedilih,	ki	jih	je	mogoče	opisaF	in	
analiziraF	(Teubert	2005/1999:	108).		
	
Središče	korpusnega	raziskovanja	je	predvsem	performanca	(in	manj	ali	pa	
sploh	ne	kompetenca)	in	opazovanje	jezika	v	rabi,	ki	vodi	k	teoriji	(in	ne	
obratno)	(Kennedy	1999:	7;	Leech	1992:	107).		
	
Korpusnih	jezikoslovcev	ne	zanima	le	to,	katere	besede,	strukture	ali	rabe	so	v	
jeziku	mogoče,	ampak	predvsem	to,	kaj	se	bo	v	jezikovni	rabi	pojavilo	kot	bolj	
verjetno,	pogosto	in	Fpično	ter	kaj	kot	individualno,	posebno	in	enkratno.		
Korpusi	so	vir	podatkov	za	jezikovne	opise	in	utemeljitve.	
	

(Nav.	po:	Logar	2015:	219.)	



	
	

0.2	
a)	Korpus	=	vzorec.	
	
Vzorec	je	podmnožice	celotne	populacije,	ki	je	bila	na	predviden	način	(i)zbrana	
za	raziskavo.	Raziskovalci	morajo	pri	posploševanju	podatkov	na	podlagi	vzorca	
upoštevaF	način,	na	katerega	je	bil	ta	narejen.	

	(Peck,	Olsen,	Delore	2009:	8,	33;	nav.	po	Logar	2015.)	
	
		

b)	Korpus	=	veliko	podatkov	
	 	-	zlasF	številskih	podatkov	-	
	 	in	številske	podatke	se	da	vizualizira7.	



1.	Korpus	=	vzorec	

Dejavnikov,	ki	povzročajo	napačno	interpretacijo	staFsFčnih	podatkov,	
je	več:	
	
§  Pristranskost	raziskovalca	
§  Nekonsistentnost	v	definicijah	
§  Primerjave	in	povezave	med	neprimerljivimi	oz.	nepovezljivimi	spremenljivkami	
§  Napačno	sklepanje	na	celotno	populacijo	
itd.		

	



Primer	:	
„Število	avtomobilskih	nesreč,	ki	so	jih	v	nekem	mestu	v	določenem	letu	povzročile	
voznice,	je	10.	Število	avtomobilskih	nesreč,	ki	so	jih	v	istem	mestu	in	istem	letu	
povzročili	vozniki,	je	40.		
>	Torej:	voznice	so	vozile	bolj	varno.“	

	
(Vir:	Jogi	2014:	2.)	



Pri	korpusih	so	za	interpretacijo	rezultatov	poizvedb	pomembni	dvoji	
podatki:*	
	
§  predočeni	podatki:	podatki,	ki	so	prikazani	hkraF	z	rezultaF	poizvedb	
	
§  zaledni	podatki:	podatki,	ki	so	povezani	z	izdelavo	korpusa	

	
*	+	poznavanje	konkordančnika	



	
Anketa	med	uporabniki	korpusa	Gigafida	(Logar,	Dobrovoljc,	Arhar	Holdt	2015):	

	

Pri	interpretaciji	podatkov	iz	korpusa	Gigafida	večinoma	izhajam	iz	...	
	



Pogovor	ob	primerih	



PRIMER	1	
Tabela 1: Primerjava absolutne pogostnosti pojavnic za navedene pare v korpusih FidaPLUS in Gigafida	

	 FIDA+	(621	milijonov	

besed) 

GIGAFIDA	(1	milijarda	besed) 

informacija/podatek 157.306/307.641 317.803/594.487 

ideja/zamisel 78.346/35.291 149.996/56.857 

original/izvirnik 5.513/6.140 11.009/10.824 

situacija/položaj 35.871/165.981 82.306/293.253 

dialog/dvogovor 20.813/474 43.155/708 

internet/medmrežje 73.222/2.827 121.394/5.265 

aspekt/vidik 2.400/34.898 4.699/74.898 

. 

1.187.002.502	



	
Po	preračunu	na	milijon	besed:	

FIDA+	(621	milijonov	
besed)	 GIGAFIDA	(1	milijarda	besed)	

informacija	 253	 268	
podatek	 495	 500	
ideja	 126	 126	
zamisel	 57	 48	
original	 9	 9	
izvirnik	 10	 9	
situacija	 58	 69	
položaj	 267	 247	
dialog	 33	 36	
dvogovor	 1	 0,5	
internet	 118	 102	
medmrežje	 5	 4	
aspekt	 4	 4	
vidik	 56	 63	





	
Pozor:	absolutna	:		
relaFvna	frekvenca	

ČAS	

(Vir:	Kalin	Golob,	Logar	2014.)	



PRIMER	2	

	
Radijska	oddaja	Izvidnica	(Val	202,	25.	12.	2015),	voditelj	Damjan	Zorc:		
„Ali	je	spletna	materinščina	vse	bolj	anglizirana,	pravzaprav	bi	najbrž	moral	reči	
amerikanizirana?“	



	
	

1.	JANES		:		KRES	



	
	

JANES:	zgradba	



	
	

1.	JANES	-	blogi		:		KRES	



	
	

2.	JANES	-		forumi:		KRES	



	
	

3.	JANES	-		novice:		KRES	



	
	

4.	JANES	-		Wikipedija:		KRES	



	
	

5.	JANES	-		tviF:		KRES	



PRIMER	3	



	
PRIMER	4	
	
Gigafida,	SkE:	celica	





PRIMER	5	
	

Korošec	(1998:	16):	poročevalski	avtomaFzmi,	ki	so	po	vsebini	sklic	na	drug	vir:		
	Kot	poročajo	tuji	viri	…	
	Kot	poroča	agencija	…	
	Iz	dobro	obveščenih	krogov	…	
	Iz	krogov,	ki	so	blizu	vlade,	se	je	izvedelo	…	

	
(Več	gl.	v	Logar	2008.)	



18	poglobljenih	intervjujev	z	novinarji	slovenskih	11	medijev	(Logar,	Kalin	Golob	
2015)	
>	več	kot	30	enot,	največ	z	jedrnim	samostalnikom	vir:	

	
	

viri	blizu	X vir,	ki	ne	želi	pred	kamero 

naši	viri vir,	ki	ne	želi	biL	imenovan 

neuradni	viri vir,	ki	mu	zaupamo 

uradni	viri vir,	ki	ga	poznamo	 

zanesljivi	viri iz	dobro	obveščenih	virov 

zelo	zanesljivi	viri od	neimenovanega	vira 

preverjeni	viri več	virov	(nam	je	potrdilo) 

neimenovani	vir ime	vira	je	znano	v	uredništvu 

zaupni	vir s	pomočjo	virov 

anonimni	vir 	 

 
 





Povzetek	1.	dela	

Da	bom	pravilno	interpreFral	korpusne	podatke,	moram	
dobro	vedeF:	
§  po	čem	iščem:	

–  predočeni	podatki	
–  zaledni	podatki	
	

§  kako	iščem:	
§  kaj	sem	dobil	
§  česa	nisem	dobil	(pa	bi	moral)	



Primeri	dobrih	sklepanj	na	celoto“Slovenščina	na	spletu	in	v	novih	medijih”,	2015,	ur.	D.	Fišer.)	
	
	

1.		
Prispevek	preverja	vrednost	novega	korpusnega	gradiva	za	
normaFvisFčne	raziskave,	in	sicer	z	analizo	pogostosF	in	
zapisovanja	zvez	samostalnika	z	nesklonljivim	levim	prilastkom	
(solo	petje,	RTV	prispevek)	v	korpusih	Janes	in	Kres.	
Gradivo	korpusa	Janes	razkrije	jasnejše	trende	zapisovanja	
tovrstnih	zvez	narazen,	v	primerjavi	s	korpusom	Kres,	kjer	je	
število	zvez	znatno	nižje,	trendi	v	zapisu	pa	so	bolj	heterogeni.	/…/	
Na	drugi	strani	izbrana	metodologija	razgali	težave,	ki	jih	pri	
luščenju	podatkov	povzroči	neenotnost	avtomatskega	
označevanja,	in	s	tem	pokaže	na	zadrege	s	kategorizacijo	
nesklonljivih	levih	prilastkov,	ki	se	ob	samostalniku	pojavljajo.	

(Arhar	Holdt,	Dobrovoljc	2015:	4.)	



2.		
Iz	korpusne	analize	je	razvidno,	da	je	tako	pri	uradnih	kot	zasebnih	računih	
močan	trend	zapisovanja	imen	industrijskih	izdelkov	z	veliko	začetnico.	Z	
izjemo	kategorije	mobilne	telefonije	je	pri	uradnih	računih	povsod	odstotek	
zapisa	z	veliko	začetnico	vsaj	70-odstoten,	pri	zasebnih	pa	vsaj	54-odstoten.	
Med	vsemi	dvajseFmi	obravnavanimi	lemami	je	izstopala	le	lema	twiRer,	ki	
jo	zasebni	uporabniki	pogosteje	pišejo	z	malo	začetnico	(54,9	%),	medtem	
ko	v	zapisih	uradnih	računov	še	vedno	prevladuje	raba	velike	začetnice	
(76,0	%).	Glede	na	to,	da	sicer	splošen	trend	zapisovanja	imen	industrijskih	
izdelkov	z	veliko	začetnico	odstotkovno	izstopa	predvsem	pri	uradnih	
računih,	lahko	sklepamo,	da	proizvajalci	in	podjetja	stremijo	k	doslednemu	
zapisu	takih	izdelkov	z	veliko	začetnico	oziroma	z	morebitnimi	izvirnimi	
zapisi	Fpa	iPhone.	

	
(Goli,	Popič,	Fišer	2015:	32.)	



3.	
V	preučevanih	spletnih	besedilih,	zlasF	v	tviFh	in	komentarjih,	se	pisci	pogosto	
izražajo	na	način,	ki	želi	biF	drugačen,	učinkovit	in	odmeven.	Ena	od	možnosF,	kako	
to	doseči	pri	hitrem,	impulzivnem	načinu	pisne	komunikacije	/…/,	je	uporaba	
frazemov.	/…/	Učinek,	kot	kažejo	analizirani	primeri,	želi	biF	predvsem	humoren,	
prenovitveni	postopki	pa	so	vezani	na	izrabljanje	pomenskih	lastnosF	frazemov	/…/	in	
vpletanjem	aktualnih	družbenih	in	poliFčnih	pa	tudi	osebnih	dogodkov.	
Zgledi	primerjave	med	korpusoma	Janes	in	Kres	potrjujejo	predvidevanje,	da	je	raba	
frazemov	tako	v	izhodiščnem	pomenu	kot	v	prenovitvah	za	spletna	besedila	zelo	
značilna,	posledično	pa	je	mogoče	sklepaF	tudi	na	specifične	lastnosF	spletne	
komunikacije	(hitra	odzivnost,	drugačnost,	učinkovitost,	neformalnost),	ki	se	tudi	
sicer	kažejo	na	vseh	ravneh	njenega	jezikovnega	opisa.	

	

(JusFn,	Hirci,	Gantar		2015:	36-37.)	
	



2.	Korpus	=	veliko	številskih	podatkov	>	vizualizacija	

Uvod	
1.	

Exposed:	How	Fox	News	Lies	With	StaFsFcs,	29.	11.	2012	
hsps://www.youtube.com/watch?v=w7EvBxRYNME		





	
2.	(Vir:	hsps://www.youtube.com/watch?v=ETbc8GIhfHo.)	





Pogovor	ob	primerih	
	



	
	
PRIMER	1	



PRIMER	2	
	
(Vir:		
Slogovni	priročnik.)	



Povzetek	2.	dela	

Ko	vizualiziram	korpusne	podatke,	moram:	
	
§  upoštevaF	pravila	in	dobre	prakse	staFsFkov	

§  razumeF	moč	vizualiziranih	podatkov	



2	Sklep	

§  Ne	samo	da	se	korpusne	podatke	da	interpreFraF,	ampak	se	jim	
mora	interpreFraF.	

§  Dolžnost	sestavljalcev	korpusa	je	priprava	opisa	korpusne	zgradbe,	
dolžnost	uporabnikov	korpusa	pa	je	poznavanje	tega	opisa.	
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