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O naslovu 

• Pravopisar 
• Navadne izpeljanke iz samostalniške podstave 

pomenijo: 1. koga ali kaj, tj. človeka ali žival, ki a) ima s 
čim opraviti (čebelár, čebélar), tj. t. i. opravkar /.../ 
(Toporišič, Slovenska slovnica, 175) 

• pečár, gumbar, financar, drážbar, čeládar, grobár, 
hmeljár, čebelár, brodár, gozdár, cestninar, filmar, 
mrhovinar, funkcionar, legionár, misijonár, čásnikar; 

• stroj, ki se moti, inteligentno 
• stroj, ki se moti, (kar je) inteligentno 

• stroj, ki se (sicer) moti, (ampak) inteligentno 



Vsebina 

• o (umetni) inteligenci, strojih in ‚naravnem‘ 
jeziku 

• o posledicah prehoda v digitalno okolje za 
jezikovni standard 

• o spletnem slogovnem priročniku in 
standardizacijskem ‚robotu‘ 



Stroj 



... proti človeku 

• stroj, ki daje videz človeku podobnega, 
inteligentnega delovanja 

• fascinacija vsaj od antike naprej 

• izpostavlja vprašanja, kot so: 

– kaj je inteligenca? 

– kaj je umetna inteligenca? 

– ali ju je mogoče ločiti? 

– zakaj je to sploh pomembno? 



Ideja umetne inteligence 

• Hobbes (Leviathan, 1651): „(raz)um ni nič 
drugega kot zgolj računanje“ 

• Lebiniz (De alphabeto cogitationum humanarum, 

1681?): „abeceda človeškega mišljenja je 
katalog osnovnih pojmov, ki jih ni mogoče 
jasneje izraziti s pomočjo definicij“ 

• torej: procesiranje (racionalnega) mišljenja je 
(lahko) mehanično 



Izziv umetne inteligence 

• Turingov test (Computing Machinery And 
Intelligence, 1950):  moški-ženska-spraševalec 
– teološki ugovor 
– „glava v pesku“ 
– matematični ugovor 
– ugovor na podlagi zavesti 
– ugovor na podlagi različnih nezmožnosti 
– ugovor lady Lovelace 
– argument kontinuitete živčnega sistema 
– argument neformalnosti (človeškega) ravnanja 
– argument izvenčutnega zaznavanja 



Intenca 

• Halliday (An Introduction to Functional Grammar, 
2004): "Jezik je serija redundanc, s katerimi 
povezujemo naše ekosocialno okolje z 
nenaključnimi motnjami v (zvočnem valovanju) 
zraka.„ 

• Davidson (Raziskave o resnici in interpretaciji, 
1988): „/.../ bitje ima lahko koncept verjetja 
samo, če je član govorne skupnosti. In glede na 
odvisnost drugih naravnanosti od verjetja lahko 
bolj na splošno rečemo, da samo bitje, ki lahko 
interpretira govorico, lahko ima koncept misli.“ 



Ponovno o naslovu 

• Da bi lahko karkoli rekli o težavah z naslovom, 
bi morali verjeti, da je avtor hotel nekaj izraziti 
in da je verjel, da mu je to uspelo glede na 
lastne individualne predpostavke o seštevku 
verjetij glede jezika njegove skupnosti 

• Dokler stroju ne pripišemo te lastnosti, je 
mogoče odgovornost za interpretacijo ali 
tvorbo besedila zgolj ‚človeškemu agentu‘ 



Stopnja umetne inteligence 

• Semantični splet – podatki o podatkih 

• Cyc, FreeBase – baza znanja o splošnih 
zdravorazumskih dejstvih, cilj je „sklepanje“ 

• Blue Brain Project itd. 

 

• IBM Watson – računalniški sistem umetne 
inteligence, ki odgovarja na vprašanja, 
postavljena v ‚naravnem‘ jeziku (Jeopardy) 



Digitalizacija in jezik 

• Crystal (Internet Linguistics, 2011): „Nove 
tehnologije vedno povečajo slogovni razpon 
jezika.“ 

– s tiskom se poveča potreba po standardizaciji 
pisnega jezika, nastane vrsta novih formatov in 
uredniških standardov  

– z radiem in TV se poveča potreba po definiranju 
enotnega govorjenega standarda 

– s spletom in digitalizacijo se poveča potreba po ...  

 



Tisk – prisilno večavtorstvo 



Prehod v digitalno okolje 

• Svetovni splet in splošni prehod s papirja na 
zaslon ima daljnosežne posledice za proces 
javne objave in dostopa do besedil 

– število piscev z možnostjo javnega objavljanja se je 
dramatično povečalo 

– čas od nastanka besedila do javne objave se je 
drastično skrajšal 

– zasebni žanri so prešli v javno sfero (forumi, 
klepetalnice, družabna omrežja itd.) 



Sprememba tradicionalnih vlog 

• Vloga (knjižnega, časopisnega in revijalnega) 
založništva kot filtra med avtorjem in bralcem 
se bistveno spreminja 

• Proces objavljanja se individualizira, prisilni 
večavtorski proces v novih razmerah ne deluje 

• Digitalni mediji spreminjajo oz. dodajajo nove 
formate obstoječim, ki imajo drugačne 
značilnosti od že znanih  



Pravopis kot knjiga – 20. stol 

• z večanjem števila javno obljavljenih tiskanih 
besedil/avtorjev se je vzpostavil družbeni konsenz 
glede potrebe po obvladovanju standarda 

• pravopis kot tiskana zbirka standardizacijskih 
navodil in izbranih težjih primerov po konceptu in 
vsebini pripada svetu množičnega tiska (Levec 
1899, Toporišič 2001 – stoletje pravopisov) 

• kakšen je primeren standardizacijski koncept za 
21. stoletje? 



Pravopis kot program – 21. stol. 

• za končni odgovor je prezgodaj, obrisi so tu 

• upoštevati mora: 

– kvantni preskok pri množičnosti javne 
komunikacije 

– novo digitalno besedilno stvarnost  

– neomejen dostop do digitalnih (jezikovnih) virov in 
možnosti njihovega povezovanja  

– vse možnosti uporabe jezikovnih tehnologij 



Šolar 1 

• Učenec: Ljubezen poznamo v večjih oblikah; 
najpogostejša sta ljubezen do bljižnih, s katero 
se srečujemo vsaki dan ter z vsakim in 
ljubezen do ljubljenega človeka. 

• Učitelj: Ljubezen poznamo v več oblikah; 
najpogostejši sta ljubezen do bližnjih, s katero 
se srečujemo vsak dan ter z vsakim, in 
ljubezen do ljubljenega človeka. 



Besana 1 



Šolar 2 

• Učenec: Njena sestra pa je ravno nasprotnega mišlenja, 
kar v začetku navzven ne kaže preveč, vendarle po 
„ovinkih” prepričuje Antigono naj se le prilagodi 
kraljevim zakonom saj bo to bolje zanjo in hkrati tudi za 
njo samo torej sestro Ismeno. 

 

• Učitelj: Njena sestra pa je ravno nasprotnega mišljenja, 
česar v začetku navzven ne kaže preveč, vendarle po 
„ovinkih” prepričuje Antigono, naj se le prilagodi 
kraljevim zakonom, saj bo to bolje zanjo in hkrati tudi 
za njo samo, torej sestro Ismeno. 



Besana 2/1 



Besana 2/2 



Besana 2/3 



Šolar 3 

• Učenec: Kajti sestra Ismena, bi s Antigonino 
odločnostjo in prepričanjem, da pokoplje 
brata, izgubila sestro, ki bi jo kral Kreon 
obsodil na smrt. 

• Učitelj: Kajti sestra Ismena, bi z Antigonino 
odločnostjo in prepričanjem, da pokoplje 
brata, izgubila sestro, ki bi jo kralj Kreon 
obsodil na smrt. 



Besana 3/1 



Besana 3/2 



Besana 3/3 



Gigafida – Kreon  



Gigafida – Kreont  



Google – Kreon(t) 



Spletni pravopis 



Slogovni priročnik 

• Cilj aktivnosti je detektirati težavne točke pri 
pisanju besedil in analizirati dosedanje 
reakcije tvorcev besedil na jezikovno rabo in 
normativne priročnike za slovenščino 

• Namen je analiza možnosti prestavljanja 
težišča jezikovne kompetence pri sestavljanju 
besedil s specializiranih strokovnjakov za jezik 
na jezikovnotehnološko sodobno 
opremljenega tvorca besedil 



Vprašaj, kar te zanima 



Kratko in malo 



Na dolgo in široko 



Začarani krog 

analiza 

poseg 

raba 

slabo 
upoštevana 

skoraj 
neobstoječa 

jezikoslovno 
motiviran 



Odčarani krog 

• Raba 
• beležena (čim bolj) objektivno 

• v vseh modalnostih 

• Analiza 
• strokovno nevtralna 

• (relevantnost) določena z rabo 

• Poseg 
• (čim bolj) usklajen v skupnosti govorcev 

• nevtralen glede na jezikoslovna prepričanja 

analiza 

poseg 

raba 



Jezikoslovni nakupovalni listek 

• potrebujemo novo (empirično osnovano) 
teorijo e-besedilne zvrstnosti 

• potrebujemo novo (empirično osnovano) 
analizo sodobnega jezikovnega standarda 

• potrebujemo nov (empirično osnovan) 
leksikogramatični opis sodobnega jezika 

• potrebujemo prenos vseh teh teorij in opisov 
v šolsko prakso, šele to bo v resnici zbližalo 
poučevalne prakse in realni jezik 



Empirična osnova 

• Temeljni viri & orodja 
– pisni korpus Gigafida (pisni jezik + internet) 

• jezikovne tehnologije: označevalnik / razčlenjevalnik 

– govorni korpus Gos (govorjeni jezik) 

– korpus šolskih izdelkov Šolar (jezik v šoli) 

– leksikon besednih oblik (oblikoslovje s standardizacijo) 

• Interpretativni (digitalni) viri 
– leksikalna baza (leksikogramatični opis) 

– pedagoški slovnični portal (težave s slovnico v šoli) 

– portal slogovni priročnik (splošne jezikovne težave) 



2020 

• slovenski jezikovni standard v oblaku 

• slovenščina v semantičnem spletu 

• digitalizirana e-šola (e-učbeniki, interaktivne 
table, tablični računalniki, e-učilnice itd.) 

• Pravopisar = e-lektor z obsežno bazo znanja (in 
umetno inteligenco) 

• Lektor = jezikovni svetovalec (z naravno 
inteligenco) 


