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Program

• 09:00-09:05 Uvodni nagovor
• 09:05-09:20 Simon Krek: Stanje na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji in EU
• 09:20-09:35 Kozma Ahačič: Neposredni izzivi digitalne prihodnosti slovenščine 
• 09:35-09:50 Tomaž Erjavec: Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in 

tehnologije CLARIN.SI 
• 09:50-10:05 Darinka Verdonik: Govorni, dialoški in multimodalni jezikovni viri – pregled stanja 
• 10:05-10:20 Marko Robnik Šikonja: Semantični jezikovni viri in tehnologije: stanje slovenščine
• 10:20-10:40 odmor za kavo
• 10:40-10:55 Marko Stabej: Digitalizacija in jezikovnopolitični dialog  
• 10:55-11:10 Marko Grobelnik: Slovenščina in umetna inteligenca
• 11:10-11:30 Diskusija (poziv MK, MIZŠ, SAZU)



Stanje na področju razvoja 
jezikovnih virov in tehnologij v 

Sloveniji in EU
Simon Krek

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Laboratorij za umetno inteligenco, Institut Jožef Stefan



Enakopravnost jezikov v digitalni dobi

• Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2018 o 
enakopravnosti jezikov v digitalni dobi

I. Sedanje ovire za doseganje enakopravnosti jezikov v digitalni dobi v Evropi
II. Izboljšanje institucionalnega okvira za politike jezikovnih tehnologij na ravni 

Evropske unije
III. Priporočila za raziskovalne politike Evropske unije
IV. Jezikovne tehnologije: prednosti za zasebne družbe in javne organe

Evropski parlament,
 ob upoštevanju…



Izbor preteklih dokumentov

• resolucije z dne 17. junija 1988 o znakovnih jezikih za gluhe
• resolucije z dne 4. septembra 2003 o evropskih regionalnih in manj razširjenih 

jezikih – jeziki manjšin v EU
• resolucije Sveta z dne 21. novembra 2008 o evropski strategiji za večjezičnost
• resolucije z dne 24. marca 2009 o večjezičnosti: prednost Evrope in skupna zaveza
• posebne raziskave Eurobarometer št. 386 z naslovom Evropejci in njihovi jeziki, 

objavljene junija 2012
• resolucije z dne 11. septembra 2013 o ogroženih evropskih jezikih in jezikovni 

raznolikosti v Evropski uniji
• študije Službe Evropskega parlamenta za raziskave in Oddelka za znanstvene 

napovedi z naslovom Enakost jezikov v digitalni dobi – platformi Human Language
Project naproti, ki je bila objavljena marca 2017



Zakaj?

• L.  ker je prišlo do pomembnih prodorov na področju umetne inteligence 
in se jezikovne tehnologije hitro razvijajo; ker umetna inteligenca, ki se 
osredotoča na jezike, ponuja nove priložnosti za digitalno komunikacijo, 
digitalno izboljšano komunikacijo, komunikacijo, ki temelji na tehnologiji, in 
sodelovanje v vseh evropskih (in tudi drugih) jezikih, s čimer govorcem 
različnih jezikov daje enak dostop do informacij in znanja ter izboljšuje 
funkcionalnost mreže informacijske tehnologije;

• P. ker pojav metod, kot je globoko učenje, ki temelji na povečani 
računalniški zmogljivosti in dostopu do velikih količin podatkov, omogoča, 
da postajajo jezikovne tehnologije resnična rešitev za premagovanje 
jezikovnih ovir;

• R. ker so jeziki pomemben del nenehno rastoče zakladnice velepodatkov;



Sedanje ovire za doseganje enakopravnosti 
jezikov v digitalni dobi v Evropi
• 3. poudarja, da so evropski manj razširjeni jeziki v precej slabšem položaju 

zaradi hudega pomanjkanja orodij, virov in financiranja raziskav, kar 
omejuje in krči področje dejavnosti raziskovalcev, ki kljub potrebnim 
tehnološkim spretnostim ne morejo v celoti izkoristiti prednosti jezikovnih 
tehnologij;

• 11.  ugotavlja, da jezikovne tehnologije trenutno v evropski politični 
agendi nimajo nobene vloge, kljub temu da je spoštovanje jezikovne 
raznolikosti zapisano v pogodbah;

• 12.  izraža priznanje pomembni vlogi prejšnjih raziskovalnih mrež, ki jih je 
financirala EU, kot so FLaReNet, CLARIN, HBP in META-NET (vključno z 
META-SHARE), ki so utirale pot gradnji evropske platforme jezikovnih 
tehnologij;



Izboljšanje institucionalnega okvira za politike 
jezikovnih tehnologij na ravni EU
• 17.  poziva države članice, naj razvijejo celovite politike na jezikovnem 

področju ter dodelijo sredstva in uporabljajo ustrezna orodja za 
spodbujanje in olajšanje jezikovne raznolikosti in večjezičnosti na 
digitalnem področju; 

• poudarja skupno odgovornost EU, držav članic, univerz in drugih javnih 
ustanov za zaščito svojih jezikov v digitalnem svetu ter razvoj podatkovnih 
zbirk in prevajalske tehnologije za vse jezike EU, tudi manj razširjene; 

• poziva k usklajevanju med raziskovalnim in poslovnim svetom za uresničitev 
skupnega cilja povečanja digitalnih možnosti za jezikovno prevajanje ter k 
prostemu dostopu do podatkov, ki so potrebni za tehnološki napredek;



Izboljšanje institucionalnega okvira za politike 
jezikovnih tehnologij na ravni EU
• 18. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo strategije in ukrepe 

politike za omogočanje večjezičnosti na digitalnem trgu; v zvezi s tem 
zahteva, da Komisija in države članice opredelijo minimalne jezikovne vire, 
kot so 

• podatkovni nizi, (data sets)
• slovarji, (lexicons)
• zapisi govora, (speech records)
• pomnilniki prevodov, (translation memories)
• korpusi z razlagami in (annotated corpora)
• enciklopedične vsebine, (encyclopedic content)

• ki bi jih morali imeti vsi evropski jeziki, da bi preprečili digitalno izumrtje;



Priporočila za raziskovalne politike EU

• 25.  poziva Komisijo, naj vzpostavi obsežen, dolgoročno usklajen 
program financiranja za raziskave, razvoj in inovacije na področju 
jezikovnih tehnologij na evropski, nacionalni in regionalni ravni, ki bo 
posebej prilagojen potrebam in zahtevam Evrope; 

• poudarja, da bi si moral program prizadevati za preučevanje 
globokega razumevanja naravnih jezikov (deep natural language 
understanding) in povečanje učinkovitosti z izmenjavo znanja, 
infrastrukture in virov, da bi se razvile inovativne tehnologije in 
storitve, s pomočjo katerih bi dosegli naslednji znanstveni preboj na 
tem področju in zmanjšali tehnološko vrzel med evropskimi jeziki; 



Jezikovne tehnologije: prednosti za zasebne 
družbe in javne organe
• 44.  poziva uprave na vseh ravneh, naj izboljšajo dostop do spletnih storitev in 

informacij v različnih jezikih, zlasti za storitve v čezmejnih regijah in za vprašanja, 
povezana s kulturo, ter uporabljajo proste in odprtokodne jezikovne tehnologije, 
tudi strojno prevajanje, prepoznavanje govora in pretvorbo besedila v govor ter 
inteligentne jezikovne sisteme, kot so tisti za priklic večjezičnih informacij, 
povzemanje in razumevanje govora, da bi izboljšale dostopnost teh storitev;

• 45.  poudarja pomen tehnik besedilnega in podatkovnega rudarjenja za razvoj 
jezikovnih tehnologij; poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje med tem 
sektorjem in lastniki podatkov; poudarja, da je treba prilagoditi regulativni okvir 
in zagotoviti bolj odprto, medobratovalno uporabo in zbiranje jezikovnih virov; 
ugotavlja, da se občutljivi podatki ne smejo posredovati gospodarskim družbam 
in njihovi prosti programski opremi, ker ni jasno, kako bodo uporabili pridobljeno 
znanje, recimo v primeru zdravstvenih podatkov;



Če povzamemo…

• …prišlo je do pomembnih prodorov na področju umetne inteligence 
(globoko učenje itd.)

• …količina dostopnih podatkov je pomemben dejavnik (zakladnice 
velepodatkov, razvoj podatkovnih zbirk itd.)

• …financiranje je pomembno, tudi sodelovanje vseh akterjev  
(…vzpostavi obsežen, dolgoročno usklajen program financiranja)

• …odprti podatki, odprta koda (…uporabljajo proste in odprtokodne 
jezikovne tehnologije)

• …razmerje med lastništvom in občutljivostjo podatkov ter 
dostopnostjo podatkov je treba regulirati



…vzpostavi obsežen, dolgoročno usklajen 
program financiranja…
• Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS, 2004)

• 28. člen (nacionalni program)
• (1) Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme 

nacionalni program za jezikovno politiko, v katerem določi ukrepe za izvajanje nalog iz 4. 
člena tega zakona za naslednje petletno obdobje ter predvidi potrebna sredstva in način 
njihovega zagotavljanja.

• Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011
• Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018
• Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023

• PORTAL E-DEMOKRACIJA: PREDPIS V PRIPRAVI ZNOTRAJ MINISTRSTVA
20.11.2018 (pred približno 10 meseci)



Jezikovna opremljenost 
slovenščine – organizacija in 

financiranje 
Simon Krek (Institut »Jožef Stefan« / Univerza v Ljubljani)

28. novembra 2017
Posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko



Resolucija 2014-2018 (15. 7. 2013)

2.1 Jezikovno izobraževanje 9.025.000 €
2.2 Jezikovna opremljenost 11.250.000 €
2.3 Formalnopravni vidiki slovenske jezikovne politike 250.000 €
2.4 Slovenščina kot uradni jezik Evropske unije 750.000 €
SKUPAJ 21.275.000 €

28. novembra 2017
Posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko



Akcijski načrt za jezikovno opremljenost

• Poročanje: Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja 
jezikovne politike Republike Slovenije: 2014, 2015, 2016

• Nerealna sredstva:
• “obseg financiranja s strani MIZŠ (ARRS) je omejen na sredstva tekočega 

infrastrukturnega programa”
• “možnost izvedbe preko CRP (ali raziskovalnega projekta)”

• Realna sredstva:
• Akcija P-9: Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem 

jezikovnih virov in tehnologij (2.000.000 EUR)

28. novembra 2017
Posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko



Estonščina in jezikovne tehnologije



Kaj storiti?

Skupnost Načrt Sredstva
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