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По је ди нач не ре чи, из ра зи и чи та ве ре че-
ни це та ко ђе мо гу са др жа ти уред нич ке ко-
мен та ре.

Сли ка 2. ALT-кли ком на из раз ко ји је ано ти ран 
при ка зу је се ко мен тар

На овај на чин, Тран спо е ти ка пред ста вља 
скуп ала та ко ји у он лајн окру же њу олак ша ва ју 
чи та ње, раз у ме ва ње и раз го во ре о књи жевнм 
тек сто ви ма на срп ском је зи ку. Про је кат је на-
ме њен пр вен стве но на пред ним сту ден ти ма 
ко ји срп ски је зик уче као стра ни или на сле ђе-
ни је зик, и ис тра жи ва чи ма ко ји се ба ве ху ма-
ни стич ким на у ка ма а ко ји ра де са тек сто ви ма 
на срп ском је зи ку. Софтверска платформа ће, 
ка да њен раз вој бу де до вр шен, би ти до ступ на 
на стра ни ци http://transpoetika.org.

Тран спо е ти ка је пр ви елек трон ски лек си-
ко граф ски из вор ко ји се раз ви ја по себ но за 
оне ко ји срп ски је зик уче као стра ни је зик1. 
Као са вре ме ни реч ник, ко ји је сло бод но до-
сту пан на ве бу, Тран спо е ти ка би мо гла да 
по ста не ва жно пе да го шко сред ство за шко ле 
и уни вер зи те те на ко ји ма се из у ча ва срп ски 
је зик, по го то во са да ка да је на ста ва стра них 
је зи ка, уоп ште но гле да но, све ви ше усме ре на 
на уло гу лек си ко на и по тре бу да се сре ди ште 

Апстракт: Тран спо е ти ка је би лин гва ли зо ва ни реч-
ник срп ског је зи ка, за сно ван на Word net-у, а пр вен-
стве но на ме њен на пред ним сту ден ти ма ко ји срп ски 
уче као стра ни (L2) је зик. Раз лог због ко јег би се 
реч ник на ме њен уче њу стра ног је зи ка за сни вао на 
мо де лу ве ли ке се ман тич ке ба зе по да та ка ни је сам по 
се би очи гле дан: Word net се на ро чи то ис ти че у пред-
ста вља њу сло же них од но са из ме ђу од ред ни ца али не 
и по ком плек сно сти ин фор ма ци ја (гра ма тич ких, син-
так сич ких, ор то еп ских) ве за них за по је ди на чне од-
ред ни це. У овом ра ду се ис тра жу ју пред но сти и не-
до ста ци ко ри шће ња Wорд нет-а у ства ра њу ре сур са 
за уче ње стра них је зи ка и ну де не ка ре ше ња за про-
ши ри ва ње Wорд нет-а ка ко би се за до во љи ле по тре бе 
L2 лек си ко гра фи је.
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1. Увод: за о крет ка лек си ци
Тран спо е ти ка је про ши рив ди ги тал ни веб-

оквир за при ре ђи ва ње и об ја вљи ва ње сту диј-
ских, ано ти ра них књи жев них де ла на срп ском 
је зи ку, ко ји се са сто ји од два те сно по ве за на 
мо ду ла: Tran sText је па кет за он лајн уре ђи-
ва ње и из да ва ње тек сто ва у XML-у, док је 
Tran sDic ti o nary ко ла бо ра тив ни срп ско-ен гле-
ски реч ник за сно ван на Word net-у. Сва ка реч 
у тек сту ко ји се об ја вљу је у окви ру про јек та 
упу ћу је на од ре ђе но зна че ње од го ва ра ју ће 
реч нич ке од ред ни це.

Сли ка 1. Јед ним кли ком на реч у тек сту 
по ја вљу је се од го ва ра ју ћа гло са

ВИ ШЕ ИЛИ МА ЊЕ ОД РЕЧ НИ КА? WORD NET КАО МО ДЕЛ 
ЗА ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈУ СРП СКОГ КАО СТРА НОГ ЈЕ ЗИ КА

То ма Та со вац
Цен тер за ди ги тал не ху ма ни стич ке на у ке, Бе о град
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обуке пре ме сти са лек си ка ли зо ва не гра ма-
ти ке на гра ма ти ка ли зо ва ну лек си ку (Na tion, 
1990; Le wis, 1993; Car ter, 1998; Sin gle ton, 
1999; Le wis and Con zett, 2000; Schmitt, 2000; 
Na tion, 2001). 

Ово пре у сме ра ва ње ка лек си ко ну се у ши-
рем сми слу мо же по сма тра ти као део “за о-
кре та ка лек си ци” у оп штој лин гви сти ци, од 
ра ни јих схва та ња Но а ма Чом ског о син так-
сич ким огра ни че њи ма уни вер зал не гра ма ти-
ке, ка ка сни јем Ми ни ма ли стич ком про гра му 
(МП), пре ма ко ме је уче ње је зи ка пр вен стве-
но ствар уче ња лек си ко на (Chomsky, 1995; 
Bo eckx, 2006).

Мо жда је нај ва жни је то што би “за о крет ка 
лек си ци” у лин гви сти ци мо гао да се по сма тра 
као по сле ди ца раз во ја кор пу сне лин гви сти ке 
(Sin cla ir, 1991; Sin cla ir, 2000; Sin cla ir and Car-
ter, 2004; Sin cla ir and Ma u ra nen, 2006) и с њом 
по ве за них сту ди ја лек сич ких гра ма ти ка или 
гра ма ти ка обра за ца (par ting ton, 1998; Hun ston 
and Fran cis, 2000; Sin cla ir, 2000), ко је су про-
ши ри ле опи сне осно ве за пра вље ње реч ни ка 
при ме њу ју ћи ра чу нар ску тех но ло ги ју на све 
ве ћем узор ку лин гви стич ког ма те ри ја ла.

Раз вој но вог, елек трон ског лек си ко граф-
ског из во ра за срп ски је зик још је бит ни ји ако 
се има у ви ду да глав ни то ко ви ин сти ту ци о-
нал не лек си ко гра фи је у Ср би ји озбиљ но за о-
ста ју за са вре ме ним ди ги тал ним трен до ви ма2. 
Ва жни ин фор ма тич ки из во ри (kr stev et al., 
2008; Ob ra do vić and Stan ko vić, 2008) ко ји се 
раз ви ја ју на Ма те ма тич ком фа кул те ту, укљу-
чу ју ћи ту и Срп ски мор фо ло шки реч ник и 
Срп ски Word net, на при мер, до са да још увек 
ни су упо тре бље ни за пра вље ње кон крет них 
реч ни ка за људ ску упо тре бу.  

Иако је са вре ме на лек си ко гра фи ја не за ми-
сли ва без ра чу нар ске тех но ло ги је (know les, 
1989; Me ijs, 1992; Hoc key, 2000), са ма упо-
тре ба ра чу на ра у ства ра њу реч ни ка или ње-
го вој елек трон ској ис по ру ци не пре тва ра реч-
ник ауто мат ски из “јед но став не тво ре ви не” 
у “ком плек сни ју лек сич ку ар хи тек ту ру”, да 

упо тре би мо Син кле ро ву фор му ла ци ју (2000). 
На зва ти би ло ко ји реч ник “јед но став ном тво-
ре ви ном” са мо по се би пред ста вља ре то рич ко 
по јед но ста вље ње: ни шта у ве зи са реч ни ком 
ни је јед но став но, без об зи ра да ли га по сма-
тра мо као ма те ри јал ни пред мет, про из вод 
кул ту ре или мо дел је зи ка. Па ипак, оп шта 
струк ту ра реч ни ка као про ши ре не ли сте ре чи 
и про то тип ског хи пер тек ста ко ји се са сто ји од 
спле та уза јам них ре фе рен си се ни је ме ња ла 
ве ко ви ма. Ве ћи на са вре ме них елек трон ских 
реч ни ка су ди ги та ли зо ва ни пре пи си штам-
па них из да ња. Они има ју бо ље и ефи ка сни је 
ме ха ни зме за пре тра жи ва ње, али рет ко уво де 
не ке сло же ни је мо гућ но сти ко је би се ти ца ле 
оп ште лек сич ке струк ту ре.

Тран спо е ти ка, ме ђу тим, је осми шље на та-
ко да ис ко ри сти пред но сти ком плек сне струк-
ту ре ка ква је хи је рар хиј ски ор га ни зо ва на 
се ман тич ка мре жа прин стон ског Wordnet-а 
(Fell ba um, 1998). Прин стон ски Word net и 
ње го ви пан да ни на дру гим је зи ци ма су већ 
ко ри шће ни у кон тек сту ра чу нар ске лин гви-
сти ке и об ра де при род них је зи ка за нпр. раз-
ре ша ва ње ви ше знач но сти ре чи, ко рек ци ју 
хо мо фо на, кла си фи ка ци ју и про на ла же ње 
до ку мен та, од го ва ра ње на пи та ња у окви ру 
отво ре них до ме на и от кри ва ње им пли ка ци ја 
у тек сту (textual en ta il ment). Word net је та ко ђе 
до сту пан на Ин тер не ту као лек сич ки ре сурс 
на ме њен за људ ску упо тре бу3. Ипак, ни је ми 
по знат ни је дан дру ги при мер лек си ко граф-
ског ре сур са за уче ње стра них је зи ка ко ји је 
за сно ван на Word Net-у.

Мо гу ће је да од су ство упо тре бе Word ne ta у 
L2 лек си ко гра фи ји има ве зе са по те шко ћа ма 
ко је се увек ја вља ју при ли ком по рав на ва ња 
сло же них лек сич ких ба за по да та ка. Ако јед-
но је зич но ма пи ра ње ре чи и пој мо ва у окви-
ру хи је рар хиј ског си сте ма уво ди пр ви ни во 
сло же но сти у је дан лек си ко граф ски про је кат, 
он да ме ђу је зич но ма пи ра ње па ро ва реч-по јам 
до да је још је дан до дат ни ни во сло же но сти, 
ко ји је све са мо не три ви ја лан.4 Ар хи тек ту ра 

ТО МА ТА СО ВАЦ
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Word Net-а је, ме ђу тим, при ме ње на на мно ге 
дру ге је зи ке и ко ри шће на у про јек ти ма као 
што су Euro Word Net (Vos sen, 1998) и Bal-
ka Net (Sta mou et al., 2002; Tu fis et al., 2004). 
Про бле ми ко ји се ја вља ју због раз ли ка ме ђу 
је зи ци ма, као што су пред ста вља ње при род-
ног ро да (Or dan and Wint ner, 2005), ре ша ва-
ње лек сич ких пра зни на (Ben ti vo gli and pi an-
ta, 2000; Ben ti vo gli et al., 2002; Ben ti vo gli and 
pi an ta, 2003) или ру ко ва ње пој мо ви ма ко ји се 
ја вља ју са мо у јед ном је зи ку (Кр стев, 2004; 
kr stev et al., 2006), до бро су до ку мен то ва ни и 
о њи ма се во ди ло ра чу на при кре и ра њу на ше 
ба зе по да та ка. 

За раз вој Тран спо е ти ке на осно ва ма Word-
net-а би ла су по себ но зна чај на ис тра жи ва ња 
Гру пе за је зич ке тех но ло ги је са Бе о град ског 
уни вер зи те та (Vi tas et al., 1998; Vi tas et al., 
2003). Тран спо е ти ка и срп ски Word Net ко ји 
на ста је под окри љем ове гру пе су два одво је-
на про јек та са раз ли чи тим ци ље ви ма, али се 
они по сво јој при ро ди до пу њу ју, бар што се 
ти че ства ра ња лек сич ке ба зе по да та ка на срп-
ском је зи ку.

У овом ра ду, усред сре ди ћу се на из бор 
Word net-а као раз вој не осно ве про јек та Транс-
по е ти ка, на про це ну пред но сти и не до ста та ка 
за сни ва ња ре сур са за уче ње стра ног је зи ка на 
Word net-у, и ко нач но, по ну ди ћу не ка ре ше ња 
ка ко би се лек сич ка он то ло ги ја Word net-а мо-
гла про ши ри ти та ко да за до во љи спе ци фич не 
пе да го шке зах те ве јед ног реч ни ка за стран це.

2. Word net: ви ше или ма ње од реч ни ка?
Word net је све о бу хват на, ма шин ски чи-

тљи ва лек сич ка ба за по да та ка ен гле ског 
је зи ка. По сво јој струк ту ри, Word net је је 
осми шљен као фор ма ли зо ва на и се лек тив на 
ре пре зен та ци ја на чи на на ко ји се лек сич ки 
пој мо ви ор га ни зу ју у на шој све сти. Дру гим 
ре чи ма, у пи та њу је ра чу нар ска вер зи ја на-
шег “мен тал ног лек си ко на”5.

Word net је ство рен као ре сурс за ко ри шће-
ње у пси хо лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма: 

ви ше као до да так не го као пот пу на за ме на за 
кон вен ци о нал не реч ни ке. За то он пред ста вља 
чуд ну звер ку у са вре ме ној лек си ко граф ској 
џун гли: ујед но је и ви ше и ма ње од реч ни-
ка. Ма ње је од реч ни ка јер не по се ду је не ка 
основ на свој ства ко ја се нај че шће оче ку ју од 
лек си ко граф ских из во ра: де фи ни ци је свих вр-
ста ре чи, из го вор, ак це нат, ети мо ло ги ју, бе ле-
шке о упо тре би6. У ства ри, Word net је за сно-
ван на прет по став ци да су ње го ви ко ри сни ци 
или ма ши не или ком пе тент ни го вор ни ци од-
ре ђе ног је зи ка, што је и раз лог да се не ке ре чи 
у ње му чак ни не де фи ни шу. Word net прет по-
ста вља да ће осо ба ко ја већ по зна је кон цепт 
по ве зан са об ли ком не ке ре чи би ти у ста њу 
да на пра ви раз ли ку ме ђу ра зним зна че њи ма 
те ре чи на осно ву ње них си но ни ма у сва ком 
од по је ди нач них зна че ња (Mil ler et al, 5). 

У исто вре ме, WN је ви ше од реч ни ка јер 
са др жи свој ства ко ја се не мо гу на ћи у кон-
вен ци о нал ним лек си ко граф ским де ли ма. 
Основ на лек сич ка од ред ни ца у Word net-у ни-
је реч већ лек сич ки по јам ко ји се ма ни фе сту-
је кроз скуп си но ним них лек сич ких је ди ни ца 
(син сет). Сва ки син сет за у зи ма по себ но ме-
сто у мре жи лек сич ких и се ман тич ких од но-
са: име ни це су ор га ни зо ва не као пред мет на 
хи је рар хи ја са лек сич ким на сле ђи ва њем (ре-
ла ци ја хи пер ни ми/хи по ни ми или “ЈЕ” и ре ла-
ци ја ме ро ни ми/хо ло ни ми или “ДЕО-ЦЕ ЛИ-
НА”), при де ви и при ло зи су ор га ни зо ва ни на 
осно ву би по лар не опо зи ци је (ан то ни ми) док 
су гла го ли ор га ни зо ва ни по мо ћу ра зно вр сних 
од но са им пли ка ци је или под ра зу ме ва но сти 
(en ta il ment). 

Мил ер тра ди ци о нал ну реч нич ку од ред ни-
цу која у ари сто те лов ском ма ни ру де фи ни ше 
пој мо ве та ко што утвр ђу је њи хо ве над ре ђе не 
пој мо ве (ge nus pro xi mum) и њи хо ве спе ци-
фич но сти (dif fe ren tia spe ci fi ca), не ис тра жу ју-
ћи при том дру ге ти по ве се ман тич ких од но са, 
на зи ва “бол но не пот пу ном” (Mil ler et al, 11). 
И ма да је тач но да про то тип ске реч нич ке од-
ред ни це са др же ве ли ки број чи ње нич них ин-
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фор ма ци ја, де фи ни са ни тер мин че сто оста је 
изо ло ван и не до вољ но по ве зан или угра ђен 
у је зич ки си стем као це ли ну. Бу дућ ност ди-
ги тал не лек си ко гра фи је не за ви си са мо од 
транс фор ма ци је про из вод ног ме ди ју ма, већ 
та ко ђе и од из во ди во сти и са вла ди во сти ком-
плек сних ар хи тек ту ра. Реч ник ко ји је об ли-
ко ван као ре ла ци о на ба за по да та ка мо же да 
об у хва ти мно го ши ри рас пон лек сич ких и 
се ман тич ких од но са из ме ђу ре чи не го што је 
штам па ни реч ник то ика да мо гао, а да при том 
не по ста не пре о би ман или не у по тре бљив. 

Као ди на мич ни те за у рус ко ји не де фи ни-
ше са мо зна че ња не го и од но се из ме ђу ре чи и 
пој мо ва, Wорд нет по ку ша ва да пре мо сти јаз 
из ме ђу чи ње нич них и струк ту рал них ин фор-
ма ци ја. У свој ству ди ги тал ног ре сур са, успе ва 
да из бег не зам ке из ли шних од ред ни ца ко је се 
по ја вљу ју у уазбу че ним штам па ним те за у ру-
си ма, и не е фи ка сних стра те ги ја пре тра жи ва-
ња ко је про из и ла зе из пред мет них те за у ру са.7 
Тра ди ци о нал ни реч ник нам мо же ре ћи шта 
је ауто мо бил, па чак и ко ји су му си но ни ми, 
али нам не ће ре ћи ко ји све ти по ви ауто мо би ла 
по сто је (хи по ни ми), од ко јих се де ло ва ауто-
мо бил са сто ји (ме ро ни ми), ко ји су му срод ни 
тер ми ни (хи по ни ми хи пер ни ма), итд. Ти ме 
што екс пли цит но ко ди ра лек сич ке и се ман-
тич ке од но се, Word net омо гу ћу је и олак ша ва 
ко ри сни ку про на ла же ње но вих ре чи из вр ша-
ва њем упи та ти па “Ко ји су де ло ви не че га?”, 
“Шта не што зах те ва?” итд. 

Овај тип сло же не лек сич ке и се ман тич ке 
ар хи тек ту ре не са мо да ће би ти од ко ри сти 
сту ден ти ма стра них је зи ка, већ за пра во мо же 
по мо ћи у пре ва зи ла же њу оно га што Шве до-
ва на зи ва јед ним од па ра док сал них аспе ка та 
(тра ди ци о нал не) реч нич ке од ред ни це, а то 
је “лек си ко цен три зам” од ред ни це на су прот 
“кла со цен три зму” са мог је зи ка (Шве до ва, 
1988). Од но се ћи се пре ма свим сво јим од ред-
ни ца ма као чла но ви ма се ман тич ких кла са, и 
уре ђу ју ћи ове кла се хи је рар хиј ски, Word net 
пре сли ка ва лин гви стич ко зна че ње у кон зи-

стен тан, ло ги чан ме та си стем. Ово са сво је 
стра не омо гу ћу је да се сва ка реч нич ка од ред-
ни ца по сма тра не са мо као сте ци ште лек сич ке 
ин фор ма ци је о но се ћој ре чи, већ и као по ла-
зна тач ка за ин тер ак ци ју ко ри сни ка са лин-
гви стич ким си сте мом уоп ште.8

3. Тран спо е ти ка: са и пре ко Word net-а
Тран спо е ти ка при па да ка те го ри ји ре цеп-

тив них, би лин гва ли зо ва них реч ни ка. То зна-
чи да за сва ку срп ску од ред ни цу у реч ни ку, 
ко ри сник до би ја и екви ва лент не ре чи на ен-
гле ском је зи ку и де фи ни ци ју но се ће ре чи на 
срп ском је зи ку. Би лин гва ли зо ва ни реч ни ци, 
ко ји се по не кад на зи ва ју и хи брид ним, пре-
ве де ним, ко мен та ри са ним (глос сед) или по-
лу дво је зич ним реч ни ци ма су обич но ре зул-
тат де ли мич не или пот пу не адап та ци је већ 
по сто је ћих јед но је зич них реч ни ка, где се L1 
екви ва лен ти до да ју L2 де фи ни ци ја ма и при-
ме ри ма у по ку ша ју да се пре мо сти јаз из ме ђу 
јед но је зич них и дво је зич них реч ни ка. (Co wie, 
1987; Re if, 1987; Stein, 1990; Hart mann, 1994a; 
Hart mann, 1994b; Na ka mo to, 1994).

За кљу чак јед не но ви је ем пи риј ске сту ди је 
о упо тре би реч ни ка (Thumb, 2004) је да је би-
лин гва ли зо ва ни реч ник на ме њен уче њу стра-
ног је зи ка “из у зет но упо тре бљив и ко ри стан 
због сво је ком па ти бил но сти са је зич ким по-
тре ба ма уче ни ка” (стр. 108) и да су ко ри сни-
ци упо тре бља ва ли оба је зи ка, иако не увек у 
под јед на кој ме ри, у за ви сно сти од ни воа зна-
ња и кон крет не ре чи ко ја је би ла у пи та њу. 
По сто је ин ди ци је да су би лин гва ли зо ва ни 
реч ни ци су пер и ор ни у од но су на дво је зич не у 
про це су уче ња је зи ка (pu jol et al., 2006). Док 
се за де фи ни ци је ре чи у реч ни ци ма на ме ње-
ним уче њу стра ног је зи ка по не кад ве ру је да 
мо ра ју би ти из ра же не јед но став ни јим је зи ком 
од оног ко ји се ко ри сти у стан дард ним мо но-
линг вал ним ре сур си ма или пак – у екс трем-
ни јим слу ча је ви ма – ко ри сте ћи огра ни чен 
или по јед но ста вљен фонд ре чи (kirk pa trick, 
1985), та кав при ступ из гле да ма ње би тан за 
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слу чај би лин гва ли зо ва них реч ни ка, у ко ји ма 
јед но је зич ну де фи ни ци ју увек пра те екви ва-
лен ти на циљ ном је зи ку. 

Сва зна че ња срп ских лек сич ких је ди ни ца 
су у Тран спо е ти ци руч но по рав на та са Word-
net-ом та ко да су екви ва лен ти на ен гле ском 
је зи ку за срп ске ре чи, ве ћим де лом, за пра во 
да ти од стра не Word net-а. Дру гим ре чи ма, 
сва ка од ред ни ца у реч ни ку је члан син се та на 
срп ском је зи ку ко ји из ра жа ва исти лек сич ки 
кон цепт као и ње гов од го ва ра ју ћи син сет на 
ен гле ском је зи ку. Ако не до ста је од го ва ра ју ћи 
кон цепт на ен гле ском је зи ку (нпр. {зимљив, 
зи мо гро жљив, зи мо гро зан, зи мо мо ран (ко ји 
је осе тљив на хлад но ћу)}) он се до да је у ба зу 
по да та ка као не лек си ка ли зо ван тер мин на ен-
гле ском {sensitive to cold}.

У сво јој ин тер ак ци ји са је зич ким си сте-
мом, стра ни ко ри сни ци реч ни ка – на су прот 
оних ко ји да тим је зи ком вла да ју као ма тер њим 
– су у ве ли кој ме ри огра ни че ни мо гућ но сти ма 
соп стве не нор ма тив не ком пе тен ци је. То зна-
чи да по зна ва ње ши ро ког оп се га лек сич ких, 
гра ма тич ких, син так сич ких, ор то граф ских и 
ор то еп ских нор ми, ко је је да то ве ћи ни ма тер-
њих го вор ни ка, не мо ра би ти при сут но у све-
сти оних ко ји ко ри сте стра ни је зик (Wi e gand, 
1985).

Са ци љем да се лек сич ка ба за по да та ка 
за сно ва на на Word net-у пре тво ри у пот пу ни 
реч ник срп ског за стран це, ар хи тек ту ра Word-
ne ta је у на шем про јек ту про ши ре на мо ду лом 
за до да ва ње функ ци о нал них ре чи (за ме ни ца, 
скра ће ни ца, пред ло га, бро је ва, реч ци, ве зни ка 
и уз ви ка), де таљ ним гра ма тич ким опи сом од-
ред ни це и си сте мом за обе ле жа ва ње ко ји слу-
жи раз ли ко ва њу чла но ва истог син се та. 

4. Про ши ри ва ње Word ne ta
Функ ци о нал не ре чи не фор ми ра ју вер ти-

кал ну се ман тич ку хи је рар хи ју. Ипак, не ке 
функ ци о нал не ре чи се мо гу опи са ти као си-
но ним не. На при мер, пред ло зи уз об лик ре-
чи у ге ни ти ву {до, по ред, по крај, крај, ис крај, 

украј (пред лог ко ји уз име ни цу или из раз у ге-
ни ти ву озна ча ва ме сто у не по сред ној бли зи ни 
не че га)} од го ва ра ју пред ло зи ма {be si de, by, 
next to, at the si de of, by the si de of, along si de of, 
si de by si de with}, док пред ло зи {осим, сем, 
по ред, по врх, врх (пред лог ко ји уз име ни цу 
или из раз у ге ни ти ву озна ча ва до да ва ње, при-
бра ја ње или до дат но укљу чи ва ње не че га)} од-
го ва ра ју пред ло зи ма {be si de, apart from, asi de 
from, be si des, ot her than, in ad di tion to}. Исто 
то ва жи и за ве зни ке, на при мер, {ако, уко ли-
ко, у слу ча ју да, под усло вом да, под по год бом 
да}, па чак и за уз ви ке {јао, јој, ој}.

Тран спо е ти ка са др жи че ти ри вр сте гра ма-
тич ких ин фор ма ци ја ко је мо же мо оче ки ва ти 
да на ђе мо у реч ни ку: про ме ну ре чи, вр сту 
ре чи, син так сич ке опе ра ци је (нпр. пре ла зни/
не пре ла зни за гла го ле) и им пли цит не гра ма-
тич ке ин фор ма ци је да те кроз при ме ре (kirk-
pa trick, 1985; Whit cut, 1985). Али, за раз ли ку 
од штам па них реч ни ка ко ји су огра ни че ни 
про сто ром, Тран спо е ти ка мо же да об у хва ти 
пу не па ра диг ме про ме на име ни ца, при де ва и 
гла го ла.

Сли ка 3. Де кли на ци ја име ни це му шког ро да ‘по сао’ 

Си стем за обе ле жа ва ње син се та је од по-
себ не ва жно сти за наш реч ник: као пр во, за то 
што син сет у Wорд нет-у мо же да са др жи еле-
мен те чи ја се ко но та ци о на вред ност раз ли ку је 
од дру гих еле ме на та истог син се та, чак и ако 
сви они не дво сми сле но пред ста вља ју исти по-
јам; и, као дру го, за то што од ред ни це у на шем 
реч ни ку не на во де екви ва лен те на ен гле ском 
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је зи ку за по је ди нач не лек сич ке је ди ни це, већ 
пред ста вља ју пре све га кон цеп ту ал ни пре сек 
два је зи ка у од ре ђе ном до ме ну упо тре бе. И 
док сту дент ко ме је срп ски ма тер њи је зик у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва мо же ин ту и тив но да 
пој ми раз ли ку из ме ђу два чла на не ког син се-
та, сту ден ту ко ји учи срп ски као стра ни је по-
тре бан кри тич ки апа рат ко ји ће му по мо ћи да 
их раз ли ку је.

Обе ле жа ва ње озна ка ма (la be ling) пред ста-
вља уоби ча је ну лек си ко граф ску тех ни ку ко ја 
на са жет на чин пру жа праг ма тич ке ин фор ма-
ци је (Burk ha nov, 2003), од но сно ко ја ука зу је 
на со ци о кул ту ро ло шке па ра ме тре зна че ња, 
укљу чу ју ћи од но се из ме ђу го вор ни ка, њи хо ве 
со ци о ло шке и кул ту ро ло шке уло ге, ста во ве, 
си стем вред но сти и уве ре ња (Апер сян, 1988; 
Wi er zbic ka, 1992; Mar ma ri dou, 2000). Код реч-
ни ка ко ји су на ме ње ни уче њу је зи ка, по себ-
но је ва жно да се си сте мом за обе ле жа ва ње 
об у хва те ре чи ко је нпр. при па да ју фор мал-
ном или књи жев ном, не фор мал ном или го-
вор ном је зи ку, или пак оне ко је су увре дљи ве 
или дру штве но не при хва тљи ве (kirk pa trick, 
1985). Мо дел Word net-а, ме ђу тим, са сво јим 
из ри чи тим на гла ском на кон цеп ту ал ној екви-
ва лен ци ји, не узи ма у об зир праг ма ти ку или 
раз ли ко ва ње бли ских си но ни ма. Син се то ви у 
ен гле ском Word ne tu по не кад ме ша ју ре ги стре 
та ко што оку пља ју ре чи ко је се раз ли ку ју по 
ни воу фор мал не упо тре бе {lie, pre va ri ca ti on}, 
под руч ју упо тре бе {dog, do me stic dog, Ca nis 
fa mi li a ris} или пред ста вља ју пра во пи сне ва-
ри јан те спе ци фич не за од ре ђе но под руч је (fi
na li se из бри тан ског ен гле ског на су прот fi na
li ze из аме рич ког ен гле ског).

И док би би ло по гре шно ре ћи да Word net 
уоп ште не са др жи праг ма тич ке ин фор ма ци-
је, њи хо во при су ство сва ка ко ни је си сте ма-
тич но. У не ким слу ча је ви ма, Word net оку пља 
ре чи по себ ног ре ги стра, као што је слу чај са 
име нич ким син се том {(slang for se xu al in ter-
co ur se) fuck, fuc king, screw, scre wing, ass, no-
oky...}, што пред ста вља хи по ним фор мал ни јег 

из ра за {(the act of se xu al proc re a tion bet we en a 
man and a wo man) se xu al in ter co ur se, in ter co ur-
se, sex act, co pu la tion...}. Али Word net је ве о ма 
не до сле дан у овом по гле ду: гла гол ски син сет 
за зна че ње “има ти сек су ла ни од нос са” укљу-
чу је не са мо еуфе ми стич но “be in ti ma te”, фор-
мал но “ha ve in ter co ur se”, би блиј ско зна че ње 
гла го ла „know”, већ и ко ло кви јал но (или, ка ко 
би не ко – у за ви сно сти од свог сте пе на је зич-
ке га дљи во сти – ре као вул гар но) “screw, fuck, 
ha ve it off.” Ако би син се то ви на срп ском је-
зи ку сле ди ли прак су иг но ри са ња раз ли ке из-
ме ђу кон цеп ту ал не и праг ма тич ке гра ну лар-
но сти, они ко ји уче срп ски као стра ни је зик 
не би до би ли пот пу ну сли ку о но се ћој ре чи у 
реч ни ку.

На при мер, ка да се срп ска реч “до мо ви на” 
уне се у ба зу по да та ка, ње но зна че ње “зе мља 
ода кле не ко по ти че или где је ро ђен” би ва 
по рав на то са кон цеп том у Word net-у “the co-
untry where you were born”. По што је уста но-
вљен кон цеп ту ал ни пре сек, та да или у би ло 
ком ка сни јем тре нут ку ка да на и ђе мо на реч 
на срп ском ко ја има исто зна че ње, мо же мо 
да је до да мо већ по сто је ћем зна че њу ка ко би 
фор ми ра ли син сет на срп ском је зи ку за да-
ти по јам, нпр. {домовина, за ви чај, отаџ би на, 
по стој би на, ота ча ство, зе мља ро ђе ња, зе мља 
порекла}.

По сле ди це ова квог при сту па су ви ше-
стру ке:

a) би ло ко ји члан да тог син се та ће на во-
ди ти све дру ге чла но ве тог син се та као си но-
ним не;

б) би ло ко ји члан да тог син се та је де фи ни-
сан у сво јој соп стве ној реч нич кој од ред ни ци 
по мо ћу лек сич ког кон цеп та на срп ском је зи ку 
“зе мља ода кле не ко по ти че или где је ро ђен”;

в) би ло ко ји члан да тог син се та се пре во ди 
свим чла но ви ма од го ва ра ју ћег лек сич ког кон-
цеп та на ен гле ском је зи ку “the co un try whe re 
you we re born”, тј. {fat her land, ho me land, mot-
her land, mot her co un try, co un try of ori gin, na ti-
ve land}.
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Ако бли же по гле да мо чла но ве син се та на 
срп ском је зи ку, ви де ће мо да њи хо ва ко но та-
ци о на вред ност ни је иста. Док је ве ћи на лек-
сич ких је ди ни ца не у трал на, ‘ота ча ство’ је 
стил ски озна че но као ар ха ич но. Да би син сет 
на срп ском је зи ку био ко ри стан стра ним ко-
ри сни ци ма, по треб но је да ука же мо по ко јим 
се то осо би на ма по је ди нач не ре чи из два ја ју 
од оста лих лек сич ких је ди ни ца у син се ту. 

У реч ни ку, озна ке се ко ри сте да ука жу 
вре мен ску, ге о граф ску, стил ску, гра ма тич ку 
и функ ци о нал ну спе ци фич ност еле ме на та 
синсе та. Нпр:
<entry>
 <sense>
   <def>земља одакле неко потиче или где је  
  рођен</def>
   <form type=”syn”><orth>домовина</orth> 
  </form>
  <form type=”syn”><orth>отаџбина</orth> 
  </form>
  <form type=”syn”><orth>постојбина</orth> 
  </form>
  <form type=”syn”><orth>земља рођења 
  </orth></form>
  <form type=”syn”>
   <orth>отачаство</orth>
   <usg type=”time”>archaic</usg>
  </form>
  <form type=”syn”><orth>земља порекла 
  </orth></form>
 </sense>
</entry>

Слика 4. Одредница у речнику за реч “домовина”

Сва кој ре чи мо же би ти до де ље но ви ше 
озна ка, ка ко би се обез бе ди ла до вољ на ко ли-
чи на ин фор ма ци ја за раз ли ко ва ље од ре ђе ног 
еле мен та од дру гих еле ме на та у истом син се-
ту. Нпр:

<entry>
 <sense>
  <def>сви становници или житељи неке 
  земље или државе узети као целина; 
  „српски народ”; „илирски пуци”</def>
  <form type=”syn”><orth>народ</orth> 
  </form>
  <form type=”syn”>
   <orth>пук</orth>
   <usg type=”gram”>pl. пуци</usg>
   <usg type=”geo”>Croatism</usg>
  </form>
  <form type=”syn”><orth>грађанство 
  </orth></form>
 </sense>
</entry>

У овом слу ча ју, реч “пук” је ге о граф ски 
озна че на као кро а ти зам, док гра ма тич ка озна-
ка у реч ни ку ука зу је да је об лик мно жи не за 
ово зна че ње “пу ци” за раз ли ку од “пу ко ви”.

Слика 5. Одредница у речнику за реч “народ”

Озна ке и но се ће ре чи су ме ђу соб но по ве-
за не у ба зи по да та ка, та ко да ко ри сни ци ла ко 
мо гу да прон ђу све ре чи ко је су обе ле же не не-
ком озна ком.

Си сте мом за обе ле жа ва ње у Тран спо е ти ци 
по сти же се за да ти циљ да се за др жи сло же на 
лек сич ка ар хи тек ту ра ба зе по да та ка Word net, 
док се исто вре ме но де ло ви те струк ту ре мо гу 
под врг ну ти пре ци зни јој ана ли зи, што од го ва-
ра по тре ба ма L2 ко ри сни ка.
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5. За кључ ци и да љи рад
Word net, за хва љу ју ћи сво јој струк ту ри, 

пре ва зи ла зи ин хе рент не не до стат ке лек си ко-
цен трич них реч нич ких од ред ни ца. Word net је 
из гра дио но ву, сло же ни ју лек сич ку ар хи тек ту-
ру у ко јој се пру жа ју струк ту рал не ин фор ма-
ци је о ре чи ма и њи хо вој уло зи у про из вод њи 
зна че ња. Али, као реч ник ко ји има спе ци-
фично син хро не, јед но је зич не и пси хо линг-
ви стич ке осо би не, Word net не са др жи број не 
уоби ча је не лек си ко граф ске еле мен те ко ји су 
од по себ не ва жно сти за L2 ко ри сни ке.

Укљу чу ју ћи фо но ло шке, мор фо ло шке и 
праг ма тич ке еле мен те у се ман тич ку ба зу по-
да та ка за срп ски је зик ко ја је по рав на та са 
Word net-ом, Тран спо е ти ка пред ста вља по-
ку шај об је ди ња ва ња стро го хи је рар хиј ске 
струк ту рал не сло же но сти Word net-а са сло же-
ном лек си ко граф ском об ра дом по је ди нач них 
од ред ни ца у ства ра њу све о бу хват ног реч ни ка 
срп ског као стра ног је зи ка.

За хва љу ју ћи мо ду лар ној ар хи тек ту ри, 
функ ци о нал ност на шег реч ни ка се мо же по-
сте пе но до гра ђи ва ти. За то про ши ре ња о ко ји-
ма је би ло ре чи у овом ра ду тре ба по сма тра-
ти са мо као по чет ни ко рак у прав цу ства ра ња 
пот пу ног срп ског реч ни ка за стран це. Да ље 
обла сти раз во ја ће укљу чи ва ти, на при мер, 
мо ду ле за озна ча ва ње гра ма тич ких обра за ца 
и мор фо ге нет ских (ети мо ло шких) од но са из-
ме ђу ре чи, као и фра зе о ло ги ју.

1 Док све већи број истраживача ради на разноврсним 
темама које се тичу српског као страног језика, 
лексикографски ресурси за српски језик као страни су још 
увек малобројни и углавном теоријски. Спецификација 
нивоа знања за српски језик, прописана од стране 
Савета Европе, је завршена 2002, али резултати овог 
истраживања никада нису објављени (Суботић, лична 
преписка). О пројекту погледати van Ek and Trim, 1991; 
Суботић, 2004; Vasić et al., 2008. За принципе креирања 
минималног речника српског као страног језика, видети 
Дражић, 2008; за модел описно-комбинаторног речника 
намењеног учењу видети Milićević, 2008; а о српском 
језику као страном видети Дешић, 2007; Golubović and 
Raecke, 2008.  
2 Ни још недовршени, гломазни Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика (САНУ, 1959), ни Речник 
српскохрватског књижевног језика (МС, 1967) у шест 
томова, ни његова једнотомна верзија (МС, 2007), нису 
доступни у електронској форми, било online или offline.
3 Види http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn
4 Постоје два основна приступа грађењу вишејезичних 
Wordneт-ова: такозвани „приступ спајања“ где се 
Wordnet одређеног језика гради из почетка, а затим се 
поравнава са другим Wordnetom преко интерлигвалног 
индекса (ILI) (Vossen, 1998), и такозвани „приступ 
проширивања“ у коме се креже од Wordnet-а на енглеском 
у који се затим пресликавају занчења из другог језика 
(Bentivogli et al., 2002). Наш модел прављења Wordnet-а 
Транспоетике заснива се на „приступу проширивања“.
5 О менталном лексикону види (Singleton 1999; Aitchi-
son, 2003; Bonin, 2004).
6 Wordnet дефинише именице, глаголе, придеве 
и прилоге али изоставља све функцијске речи. 
Психолингвистичка истраживања су показала да су 
функцијске речи смештене у свести не као лексичке већ 
као синтаксичке јединице (Garret 82).  
7 Ако су три речи (W1, W2, W3) синонимне, алфабетски 
штампани тезаурус би морао да их наведе три пута, по 
одредницу за сваки члан скупа синонима. У предметном 
тезаурусу, корисник би морао да потражи реч у регистру 
и тек затим да је пронађе у самом тезаурусу. 
8 Због овог основног захтева за систематичношћу – 
на коју традиционални речници не морају да обраћају 
пажњу - Wordnet понекад изражава концепте помоћу 
вештачких лексичких јединица који представљају 
чвор у његовој мрежи као нпр. “лоша особа”. Wordnet 
користи сложене термине (као “грчко божанство” или 
“животињски производ”) о чијем би се значењу могло 
закључити на основу њихових саставних елемената, али 
који имају важну организациону улогу “додајући тако 
потребну структуру средишњој онтологији” (Hayes et 
al., 2005).
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