PREDGOVOR
Od 4. do 8. julija 2016 je na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
potekala 1. poletna šola spletne slovenščine za študente JANES. Poletna šola je bila
organizirana v okviru temeljnega nacionalnega projekta JANES – Jezikoslovna analiza
nestandardne slovenščine je nacionalni raziskovalni projekt (J6―6842), ki ga od 1. 7. 2014 do
30. 6. 2017 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
sofinancirala pa jo je Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije
CLARIN.SI.
S poletno šolo smo želeli nasloviti ključne teoretično-metodološke vsebine s področja
korpusnega jezikoslovja, sociolingvistike in analize diskurza, ki so v trenutnih dodiplomskih in
podiplomskih jezikoslovnih programih pri nas zaenkrat še vse premalo zastopane. Poleg tega
je bil naš cilj tudi, da študente seznanimo z najsodobnejšimi jezikovnimi viri in tehnologijami
za slovenščino, ki so bile razvite v okviru projekta JANES, in jih opremimo s kompetencami,
potrebnimi za samostojen študij in raziskovalno delo z nekanoničnimi jezikovnimi različicami.
Ker menimo, da so gradiva koristna tudi za druge študente, predavatelje in jezikoslovce, ki se
želijo seznaniti s korpusnimi pristopi k proučevanju računalniško posredovane komunikacije
in značilnostmi spletne slovenščine, smo jih zbrali v skupni publikaciji, ki je pred vami.
Poglavja so urejena v enakem vrstnem redu, kot so se vsebine zvrstile na poletni šoli, ki je
trajala pet dni. Vsak je vseboval po dve pregledni predavanji in eno tematsko obarvano
delavnico. Poletno šolo je otvorila doc. dr. Darja Fišer s predstavitvijo zajema, označevanja in
analize besedil v korpusu Janes (→) ter pregledom metod za proučevanje računalniško
posredovane komunikacije (→). Drugi dan je prof. dr. Marko Stabej predaval o spreminjanju
jezika (→), doc. dr. Nataša Logar pa predstavila ključna načela in pasti za kvalitetno
interpretacijo korpusnih podatkov (→). Tretji dan je dr. Tadeja Rozman primerjala vsebino
korpusa Šolar s korpusom Janes (→), doc. dr. Helena Dobrovoljc pa razpravljala o razmerju
med knjižnojezikovnim standardom in spletno slovenščino (→). Četrti dan je dr. Mija
Michelizza naredila tipološki pregled besedil na spletu in njihovih značilnosti (→), medtem ko
se je asist. dr. Damjan Popič posvetil jezikovnim značilnostim uporabnikov glede na
sociodemografske podatke (→). Poletno šolo sta sklenili dr. Špela Arhar Holdt s predavanjem
o skladenjski analizi (ne)standardne slovenščine (→) in dr. Polona Gantar s pregledom
najsodobnejših metodoloških pristopov h korpusni frazeologiji (→).
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