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1. Увод
Ду го вре ме на су тек сто ви у ди ги тал ној 

фор ми би ли по сма тра ни са мо као ди ги тал ни 
екви ва лент штам па ног при мер ка и би ли су 
те сно по ве за ни са софт ве ром по мо ћу ко га су 
на ста ли или са ки ме су тре ба ли би ти пред ста-
вље ни. Та кви тек сто ви ни су би ли по год ни за 
ма шин ску об ра ду и бр зо су за ста ре ва ли. Да 
би се ре ши ли ови про бле ми ство рен је ISO 
стан дард SGML ко ји је пру жао сред ства за 
ре пре зен та ци ју тек ста ко ја не за ви се ни од 
плат фор ме ни од из ла за. SGML је до пу штао 
ко ри сни ци ма да де фи ни шу соп стве не ску по-
ве ети ке та по год них за ко ди ра ње про из вољ-
них ти по ва тек сто ва. Нај по зна ти ја при ме на 
SGML-а је, без сум ње, HTML (је зик за обе-
ле жа ва ње хи пер тек ста) ко ји се ко ри сти за ко-
ди ра ње до ку ме на та ра ди при ка зи ва ња у веб 
пре ли ста чи ма. Али ни SGML ни HTML ни су 
би ли по год ни као ши ро ка осно ва за ко ди ра-
ње про из вољ них тек сто ва у раз ли чи те свр хе: 
SGML је био пре ви ше сло жен док је HTML 
де фи ни сао са мо ма ли реч ник еле ме на та ко ји 
су углав ном на ме ње ни ви зу ел ном при ка зу.

Ово су би ли раз ло зи због ко јих је W3C 
(World Wi de Web Con sor ti um) ство рио но ви 
стан дард, про ши ри ви је зик за обе ле жа ва ње 
XML.1 XML је под скуп SGML-а и као та кав, 
за раз ли ку од HTML-а, спе ци фи ку је сред ство 
за де фи ни са ње про из вољ них ску по ва ети ке-
та. Ка ко је XML у исто вре ме мно го јед но-
став ни ји од SGML-а пи са ње софт ве ра ко ји ће 
га об ра ђи ва ти је по ста ло мно го лак ше. От ка-
ко је на стао, XML је по стао ве о ма успе шан 
као фор мат за раз ме ну по да та ка у ди ги тал ном 
об ли ку са мно штвом софт ве ра и по ве за них 
стан да ра ко ји по др жа ва ју ње гов раз вој, ва ли-
да ци ју и тран сфор ма ци је. 

Од ових стан дар да, тре ба ло би по ме ну ти 
XSLT,2 је зик за тран сфор ма ци ју XML до ку ме-
на та; скрип то ви у XSLT-у тран сфор ми шу до-

1 http://www.w3.org/XML/
2 http://en.wikipedia.org/wiki/XSL_Transformations 

ку мен те у дру га чи је струк ту ри ра не до ку мен-
те. Ка ко се XML пре све га ко ри сти као фор мат 
за скла ди ште ње и раз ме ну по да та ка, XSLT 
омо гу ћа ва ње го ву тран сфор ма ци ју у фор ма те 
ко ји се мо гу ди рект но при ме ни ти, на при мер 
у HTML за веб пре ли ста че. 

XML је, као и SGML, ме та-је зик: он не де-
фи ни ше од ре ђен скуп ети ке та већ са мо обез-
бе ђу је сред ства за њи хо во де фи ни са ње, а ко ји 
ће се скуп ети ке та де фи ни са ти за ви си од ти па 
по да та ка ко ји се об ра ђу ју и пред ви ђе ног на чи-
на упо тре бе, иако по сто ји мо гућ ност да ис тра-
жи ва чи де фи ни шу сво је ску по ве ети ке та, или 
тач ни је, XML ше ме ко је спе ци фи ку ју ети ке те 
(XML еле мен те и атри бу те) и ва лид не ме ђу-
соб не ве зе ети ке та, углав ном је бо ље ко ри сти-
ти ра ни је де фи ни са не, стан дард не ше ме јер су 
оне па жљи во ди зај ни ра не, има ју до бру до ку-
мен та ци ју и одр жа ва ње, га ран ту ју по ве зи ва ње 
са дру гим апли ка ци ја ма, а мо же их об ра ђи ва-
ти и по сто је ћи, њи ма на ме њен софт вер.

До са да већ по сто ји ве ли ки број стан дард-
них XML ше ма за нај ра зли чи ти је обла сти 
при ме не, као што су апли ка ци је за мо бил не 
те ле фо не, за пред ста вља ње ма те ма тич ких 
фор му ла, за му зич ке но та ци је, и за тех нич ку 
до ку мен та ци ју.

Али шта је са тек сто ви ма из под руч ја ху-
ма ни стич ких на у ка, тј. са оним тек сто ви ма 
ко ји су пред мет ис тра жи ва ња у ху ма ни стич-
ким на у ка ма, не за ви сно од то га ко јој вр сти 
тек ста при па да ју, на ком је зи ку су на пи са ни, 
из ког пе ри о да по ти чу или ко је ме то де се ко-
ри сте у њи хо вој ана ли зи? До да нас, по сто ји 
са мо је дан стан дард (или бо ље ре че но, пре по-
ру ка) ко ји по кри ва ову ши ро ку област, а то је 
TEI - Ини ци ја ти ва за ко ди ра ње тек ста.

2. Иницијатива за кодирање текста 
Ини ци ја ти ва за ко ди ра ње тек ста (TEI) је 

раз ви ла оп шти стан дард ко ји пред ста вља из-
ра жај но сред ство за пред ста вља ње тек сто ва у 
ди ги тал ном об ли ку и ко ји од го ва ра ис тра жи-
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вач ким по тре ба ма на уч ни ка у ху ма ни стич ким 
на у ка ма. TEI се мо же ока рак те ри са ти као:3

– сло бод но до сту пан скуп смер ни ца за ко-
ди ра ње тек сто ва у ху ма ни стич ким на у ка ма уз 
упо тре бу XML-а

– ме ђу на род ни кон зор ци јум ко ји по сто ји 
да би по др жао раз вој ових смер ни ца

– за јед ни цу про је ка та и по је ди на ца ко ји 
ко ри сте TEI Смер ни це

Као и мно ги по ку ша ји стан дар ди за ци је и 
TEI се су о ча ва са иза зо ви ма ко ји су свој стве-
ни ова квом ти пу про је ка та. Ка ко мо гу та ко 
број не обла сти и за јед ни це у окви ру ху ма ни-
стич ких на у ка да про на ђу за јед нич ко упо ри-
ште у јед ном је зи ку за ко ди ра ње? Ка ко мо-
же мо да се до го во ри мо ко ли ко де таљ но или 
по год но је по треб но  опи са ти наш тек сту ал ни 
ма те ри јал? Ка ко да по ми ри мо пред но сти ко је 
до но се до след ност и до го вор са по тре бом за 
спе ци ја ли за ци јом у по је ди нач ним слу ча је ви-
ма? Ка ко се но си ти са не чим што је ствар но 
је дин стве но и нео че ки ва но?

За раз ли ку од мно гих по ку ша ја стан дар ди-
за ци је TEI ова и слич на пи та ња ре ша ва та ко 
што отво ре но при хва та ва ри ја ци је и рас пра ву 
у окви ру сво јих тех нич ких мо гућ но сти. TEI 
Смер ни це су сми шље не та ко да бу ду мо ду лар-
не и при ла го дљи ве, па спе ци фич ни про јек ти 
мо гу да иза бе ру де ло ве TEI ко ји су бит ни за 
њих а оста ло да за не ма ре. Исто та ко, уко ли-
ко је нео п ход но, мо гу се кре и ра ти до да ци TEI 
је зи ка ко ји ће об ра ди ти аспек те тек ста ко ји ма 
се TEI још ни је ба вио. По што је сам TEI сло-
жен, про цес при ла го ђа ва ња ни је са свим три-
ви ја лан, али је за ми шљен та ко да бу де што је 
мо гу ће јед но став ни ји.

2.1. За шта се TEI користи?
TEI Смер ни це се пре те жно упо тре бља ва-

ју за ства ра ње ди ги тал них би бли о те ка ко је 
омо гу ћа ва ју при ступ ве ли кој ко ли чи ни тек-

3 Овај одељак прати одличан увод у TEI који је доступан 
на http://www.wwp.brown.edu/encoding/seminars/tei.html

сту ал ног ма те ри ја ла при че му се ак це нат ста-
вља на ре дак и осе тљив ма те ри јал ко ји је ди но 
ди ги тал но мо же да по ста не ши ро ко до сту пан. 
Ко ди ра ње тек сто ва у ова квим ко лек ци ја ма на-
гла ша ва свој ства ко ја ће би ти од ко ри сти за 
пре тра гу и про на ла же ње, као што су би бли-
о граф ски по да ци,  пред мет не кључ не ре чи и 
дру ги ме та-по да ци ко ји ко ри сни ци ма по ма жу 
да про на ђу ма те ри јал ко ји их ин те ре су је.

TEI Смер ни це ко ри сте и спе ци ја ли зо ва ни 
ис тра жи вач ки про јек ти за пред ста вља ње ма-
њих ко лек ци ја тек сто ва ко је су те мат ски усме-
ре не. Оне се че сто од но се на не ки од ре ђе ни 
жа нр, или на ауто ра, пе ри од или зе мљу (или 
пред ста вља ју њи хо ву ком би на ци ју). Про јек ти 
овог ти па че сто ко ри сте де таљ ни је обе ле жа-
ва ње да би пред ста ви ли осо бе на свој ства тек-
ста ко ја су ре ле вант на за од ре ђе ну ко лек ци ју 
или су ва жна за ауди то ри јум на уч ни ка ко јем 
су на ме ње ни. На при мер ко лек ци ја ко ја се 
огра ни ча ва на де ла не ког ауто ра чи ји ра до-
ви пред ста вља ју ва жан из вор ин фор ма ци ја о 
по зна тим са вре ме ни ци ма мо же да обе ле жа ва 
сва по ми ња ња име на и ра до ва, уз мо гућ ност 
укљу чи ва ња ве за ко је ће упу ћи ва ти на де таљ-
ни је ин дек се би о граф ских или кри тич ких  ин-
фор ма ци ја. Слич но то ме, елек трон ско из да ње 
од ре ђе ног ауто ра или де ла мо же да об у хва ти 
и пред ста вља ње раз ли чи тих чи та ња, ре ви зи ја 
ауто ра, уред нич ких ис прав ки и слич них уред-
нич ких ин фор ма ци ја. На ме на не ких ко лек ци-
ја ове вр сте је да по др же ве о ма спе ци фич не 
ис тра жи вач ке ци ље ве, као што је лин гви стич-
ка ана ли за, или тре ба да по слу же као осно ва 
за реч ник и у овим слу ча је ви ма обе ле жа ва ње 
мо же да бу де ве о ма уско спе ци ја ли зо ва но.

Све упо тре бе ко је су ов де опи са не пред ста-
вља ју не ку вр сту из да ва ња: циљ је да се ство-
ри ди ги тал на ко лек ци ја ко ју ужа или ши ра пу-
бли ка мо же да ко ри сти ти online. Ко ри шће ње 
мо же да бу де огра ни че но на ма лу за јед ни цу 
ко ри сни ка или на пре плат ни ке, а мо же и да 
бу де отво ре но за ши ро ку пу бли ку. Ре ђе, TEI 
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ко ри сте по је дин ци да би ство ри ли ди ги тал ну 
пре зен та ци ју тек сту ал ног ма те ри ја ла да би 
по др жа ли соп стве на ис тра жи ва ња, у об ли ци-
ма ко ји се мо гу об ја ви ти али и не мо ра ју. Док 
циљ и свр ху ве ли ких ко лек ци ја мо гу да усло-
вља ва ју ко ри сни ци или на чин фи нан си ра ња, у 
слу ча ју ра до ва по ди на ца огра ни че ња су лич на 
и про фе си о нал на: обе ле же ни ма те ри јал мо же 
да слу жи као лич ни алат за ис тра жи ва ње а мо-
же се и раз ви ти у не што што од го ва ра ди ги-
тал ној мо но гра фи ји ко ја пред ста вља ауто ро ву 
ана ли зу ску па тек сто ва. Упо тре ба TEI Смер-
ни ца у овим слу ча је ви ма мо же би ти оно ли ко 
де таљ на  ко ли ко да ле ко је аутор спре ман да 
иде: је ди но огра ни че ње пред ста вља ју вре ме, 
енер ги ја, ма што ви тост и ис пла ти вост.

2.2. Учење TEI
TEI веб ста ни ца4 је до бар из вор оп штих 

ин фор ма ци ја о TEI и ме сто где се мо гу про-
на ћи TEI Смер ни це. Али TEI веб ста ни ца је 
са мо је дан од мно гих из во ра ко ри сних ин фор-
ма ци ја о то ме ка ко тре ба ко ри сти ти TEI и ка ко 
раз у ме ти ње гов зна чај. Иако не по сто ји је дан 
из вор ко ји мо же да ти пот пу ну сли ку, има све 
ви ше ли те ра ту ре ко ја се ба ви уло гом обе ле жа-
ва њем тек ста у на уч ном ра ду. Би бли о гра фи ја 
Уни вер зи те та Бра ун5 да је ко ри сне из во ре али 
је мо жда нај бо љи на чин за сти ца ње основ них 
зна ња о TEI по ха ђа ње не ке ра ди о ни це. Сва ке 
го ди не се одр жа ва мно го та квих ра ди о ни ца, 
углав ном у Сје ди ње ни ма Аме рич ким Др жа-
ва ма и Ве ли кој Бри та ни ји и оне се ре кла ми-
ра ју на TEI веб ста ни ци.

За оне ко ји ма је по треб но де таљ ни је раз у-
ме ва ње са мог про це са обе ле жа ва ња, ра ди о-
ни це су до бар по че так али оне ни су до вољ не. 
Уче ње TEI је као и уче ње је зи ка: TEI има при-
лич но оби ман реч ник и сло жен ра спон упо тре-

4 http://www.tei-c.org/
5 http://www.wwp.brown.edu/encoding/seminars/readings.
html

бе. Не ка увод на ра ди о ни ца да је до бар увид у 
мо гућ но сти TEI је зи ка и упо зна је по ла зни ке са 
основ ним тер ми ни ма. Али то мо ра би ти пра-
ће но ка ко прак тич ним ра дом та ко и де таљ ним 
ис тра жи ва њем ко ри шће ња са мог је зи ка. Од ве-
ли ке по мо ћи је по сто ја ње кон крет ног про јек та 
у ви ду ску па до ку ме на та од ин те ре са на ко јем 
ће се ра ди ти. Да би се упо знао са TEI Смер ни-
ца ма у то ку ко ри сник мо же уз чи та ње Смер ни-
ца, да ра ди још не ко ли ко ства ри. TEI одр жа ва 
ли сту сла ња TEI-L, где ће ско ро сва пи та ња, 
чак и она ко ја по ста вља ју по чет ни ци, до би ти 
од го во ре. Ли ста се и ар хи ви ра, па се од го во ри 
на пи та ња ко ја се нај че шће по ста вља ју као и 
она ко ја се ре ђе по ста вља ју мо гу на ћи у ар хи-
ви. Оп сег раз ли чи тих ста во ва и при сту па та-
ко ђе мо же да до при не се бо љем схва та њу ка ко 
све раз ли чи те вр сте про је ка та ко ри сте TEI. До-
бар на чин за уче ње TEI је и из у ча ва ње ра да на 
не ким  кон крет ним про је ка ти ма обе ле жа ва њу 
тек сто ва. Мно ги про јек ти има ју до ку мен та ци-
ју, а не ки чак и из у зет но до бру до ку мен та ци-
ју ко ја обра зла же раз ло ге за до но ше ње не ких 
од лу ка при обе ле жа ва њу и да је кри те ри ју ме 
по ко ји ма се пре по зна ју и обе ле жа ва ју од ре-
ђе на свој ства тек ста. Мно ги ће ра до по де ли ти 
са дру ги ма узор ке сво јих обе ле же них тек сто ва 
ко ји мо гу би ти ве о ма ко ри сни за сти ца ње уви-
да у ком плет ну сли ку обе ле жа ва ња.

3. Историјат TEI6

TEI је по кре нут 1987. го ди не на са стан ку у 
ко ле џу Ва сар, ко ји је оку пио раз ли чи те гру пе 
на уч ни ка из мно го раз ли чи тих ди сци пли на и 
пред став ни ке во де ћих про фе си о нал них дру-
шта ва, би бли о те ка, ар хи ва и про је ка та из мно-
гих зе ма ља Евро пе, Се вер не Аме ри ке и Ази је. 
Ре зул тат по чет не фа зе њи хо вог ра да је из да ва-
ње 1990. го ди не пр вог на цр та Смер ни ца, по-

6 За детаљнији приказ историје TEI видети http://
www.tei-c.org/About/history.xml на који се овај одељак 
ослања
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зна тог као P1. Од мах за тим је за по че та дру га 
фа за ра да, а ре зул та ти су об ја вљи ва ни од 1990. 
до 1993. го ди не. За тим, на кон сле де ћег ци клу-
са ре ви зи ја, про ши ри ва ња и до да та ва ња об ја-
вље ња је 1994. го ди не пр ва зва нич на вер зи ја 
Смер ни ца „P3”. Ка ко се све ви ше на уч ни ка 
упо зна ва ло са Смер ни ца ма, њи хо ви ко мен-
та ри, ис прав ке и зах те ви за про ши ре њи ма су 
сти за ли са свих стра на све та. На кра ју је би ло 
ско ро 200 на уч ни ка из раз ли чи тих ди сци пли-
на, про фе си ја и зе ма ља ко ји су чи ни ли је згро 
гру пе ко ја се ба ви ла раз во јем TEI Смер ни ца.

TEI Кон зор ци јум је уста но вљен 2000. го-
ди не. То је ор га ни за ци ја с ме ђу на род ним 
члан ством ко ја са да одр жа ва, на ста вља да 
раз ви ја и про мо ви ше TEI. Циљ осни ва ња TEI 
Кон зор ци ју ма је био да се ство ри стал ни дом 
за TEI као де мо крат ски уста но вље ну, ака дем-
ски и еко ном ски не за ви сну, не про фит ну ор га-
ни за ци ју ко ја се са ма одр жа ва. 

На кон осни ва ња TEI Кон зор ци ју ма, при о-
ри тет је био из да ва ње XML вер зи је TEI Смер-
ни ца као уна пре ђе не вер зи је P3 ко ја је још 
би ла за сно ва на на SGML-у ка ко би се ко ри-
сни ци ма омо гу ћио рад са XML ала ти ма ко ји 
су по че ли да се по ја вљу ју. Вер зи ја P4 Смер-
ни ца је об ја вље на 2002. го ди не. Су штин ски, 
то је би ла XML вер зи ја P3, у ко јој ни су бит но 
про ме ње на огра ни че ња из ра же ним у ше ма ма 
осим оних ко је су би ле нео п ход не због са мог 
пре ла ска на XML и ис прав ка уоче них гре ша-
ка у тек сту P3 Смер ни ца. Па ипак, има ју ћи у 
ви ду да је P3 до та да већ био у стал ној упо-
тре би од 1994. го ди не, би ло је ја сно да је по-
треб на те мељ на ре ви зи ја ње го вог са др жа ја, 
па је од мах за по чет рад на вер зи ји P5. Она је 
би ла за ми шље но као ге не рал на по прав ка ко ја 
је укљу чи ва ла и јав ни по зив ко ри сни ци ма за 
свој стви ма и но ви раз вој у ску пу пре суд них 
обла сти као што су ко ди ра ње ка рак те ра, гра-
фи ка, опи са ру ко пи са и је зи ка на ко ме су сâме 
TEI Смер ни це на пи са не. Вер зи ја P5 Смер ни-
ца је из да та кра јем 2007. го ди не.

Ути цај TEI на ди ги тал но ис тра жи ва ње је 
био огро ман. Да нас је TEI ме ђу на род но при-
знат као ве о ма ва жан алат, ка ко за ду го трај-
но чу ва ње елек трон ских по да та ка та ко и као 
сред ство ко је по др жа ва ефи ка сну упо тре бу 
та квих по да та ка у мно гим пред мет ним обла-
сти ма. То је ше ма ко ди ра ња ко ја пред ста вља 
пра ви из бор при про из вод њи кри тич ких и 
на уч них из да ња ли те рар них тек сто ва, за из-
ра ду на уч них ре фе рент них ра до ва и ве ли ке 
лин гви стич ке кор пу се  као и за упра вља ње и 
про из вод њу по дроб ни јих ме та-по да та ка ко ји 
су при дру же ни ра зним вр ста ма елек трон ских 
тек сто ва и  ко лек ци ја ма кул тур ног на сле ђа. 

Мно го број не ор га ни за ци је су при хва ти ле 
TEI пре по ру ке, а ме ђу њи ма су и US Na ti o nal 
En dow ment (Др жав на за ду жби на  за дру штве-
не на у ке САД-а), the UK’s Arts and Hu ma ni ti es 
Re se arch Bo ard (Ис тра жи вач ки од бор за умет-
ност и кул ту ру Ве ли ке Бри та ни је), the Mo dern 
Lan gu a ge As so ci a tion (Дру штво за са вре ме не 
је зи ке), the Euro pean Union’s Ex pert Advi sory 
Gro up for Lan gu a ge En gi ne e ring Stan dards (Екс-
перт ска са вет нич ка гру па за стан дар де је зич-
ког ин же њер ства Европ ске уни је) као и мно ге 
дру ге аген ци је ши ром све та ко ја фи нан си ра ју 
или про мо ви шу про јек те ве за не за ди ги тал не 
би бли о те ке и елек трон ске тек сто ве. Кон гре сна 
би бли о те ка је пре по зна ју ћи  зна чај TEI у оп-
штем по ра сту за јед ни це ди ги тал них би бли о те-
ка из да ла Смер ни це за нај бо љу при ме ну TEI 
пре по ру ка за ме та-по дат ке у прак си, да би се 
по сти гла ускла ђе ност са дру гим стан дар ди ма.

Успех TEI је до ста до при нео да се обез бе-
ди да се на ше кул тур но на сле ђе уве де у но-
ви, умре же ни свет у на ста ја њу и да по ста не 
до ступ но сту ден ти ма, на уч ни ци ма и ши рој 
јав но сти.

4. TEI Смернице
TEI Смер ни це за ко ди ра ње и раз ме ну елек

трон ских тек сто ва де фи ни шу и до ку мен ту ју 
је зик за обе ле жа ва ње ко ји слу жи да пред ста-
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ви струк тур на и кон цеп ту ал на свој ства тек ста, 
као и она свој ства ко ја се од но се на ње го во 
при ка зи ва ње. Глав ни, али не и је ди ни ак це-
нат је на ко ди ра њу до ку ме на та ко ји при па да-
ју ху ма ни стич ким и дру штве ним на у ка ма, а 
по себ но на пред ста вља њу при мар них из во ра 
за ис тра жи ва ње и ана ли зу. Ове смер ни це су 
пред ста вље не у ви ду мо ду лар не и про ши ри ве 
XML ше ме ко ју пра ти де таљ на до ку мен та ци ја 
и об ја вље не су под ли цен цом отво ре ног ко да.

TEI Смер ни це су до ступ не у не ко ли ко 
фор ма та: штам па на и по ве за на ко пи ја мо гу 
да се ку пе, док су он ли не вер зи је у фор ма ти-
ма HTML и PDF бес плат но до ступ не са зва-
нич ног TEI сај та. Са ста ни це TEI So ur ce For ge 
мо гу се, та ко ђе пре у зе ти ше ме, из вор не XML 
да то те ке Смер ни ца, до ку мен та ци ја и сл. као 
за па ко ва ни па ке ти. Де таљ ни ја упут ства за 
при ступ и упо тре бу овог ма те ри ја ла мо гу се 
на ћи на ма тич ној стра ни ци TEI.  

Са ме TEI Смер ни це су пи са не у XML-у 
и сле де па ра диг му пи сме ног про гра ми ра ња 
До нал да Кну та, ко ја под ра зу ме ва да исти до-
ку мент са др жи фор мал ну спе ци фи ка ци ју, као 
и пра те ћу до ку мен та ци ју у об ли ку ве за ног 
тек ста. 

TEI Смер ни це де фи ни шу не ко ли ко сто ти-
на еле ме на та и атри бу та за обе ле жа ва ње до-
ку ме на та би ло ко је вр сте. Свакa де фи ни ци ја 
се са сто ји од сле де ћих ком по нен ти:

– тек сту ал ни опис,
– фор мал на де кла ра ци ја из ра же на пре ко 

XML реч ни ка ко ји је де фи ни сан у Смер ни ца-
ма и ком би но ван са еле мен ти ма пре у зе тим из 
ISO је зи ка за RE LAX NG ше ме7, и

– при ме ри упо тре бе.
При ме ра ра ди, сли ка 1. пред ста вља HTML 

из глед де фи ни ци је TEI еле мен та <subst>. Она 
по ка зу је да еле мент при па да мо ду лу за тран-
скрип ци ју при мар них из во ра (Tran scrip tion of 
Pri mary So ur ces) и да је хи пер ве зу до пу ног тек-
ста по гла вља у ко јем је об ја шњен овај мо дул (о 

7 http://www.relaxng.org/

мо ду ли ма се го во ри у сле де ћем одељ ку). Тек-
сту ал ни опис об ја шња ва да еле мент “гру пи ше 
јед но или ви ше из ба ци ва ња из тек ста са јед ним 
или ви ше до да ва ња ка да ту ком би на ци ју тре ба 
по сма тра ти као јед ну ин тер вен ци ју у тек сту”. 
Де фи ни ци ја да ље об ја шња ва ко је атри бу те 
еле мент ко ри сти, ко ји TEI мо дел ко ри сти овај 
еле мент, ко је еле мен те мо же да са др жи, ка ква 
је фор мал на де фи ни ци ја ше ме тог еле мен та, и 
на кра ју да је при мер упо тре бе и на по ме не.

 

Слика 1. Дефиниција TEI елемента <subst>

4.1. TEI модули
Сва ко по гла вље Смер ни ца, осим што пред-

ста вља гру пу по ве за них еле ме на та, де фи ни ше 
и од го ва ра ју ћи скуп де кла ра ци ја ко је се зо ву 
мо ду ли. Све де фи ни ци је су оку пље не у ре фе-
рент ном одељ ку у до да та ку Смер ни ца. Фор-
мал не де кла ра ци је за да то по гла вље су оку-
пље не у окви ру од го ва ра ју ћог мо ду ла. Ра ди 
јед но став но сти, сва ки еле мент је до де љен јед-
ном мо ду лу, обич но да би се ко ри стио у не ком 
спе ци фич ном по љу при ме не или ка ко би по-
др жао од ре ђе ну вр сту упо тре бе. Пре ма то ме, 
мо дул је про сто по го дан на чин за гру пи са ње 
ве ћег бро ја по ве за них де кла ра ци ја о еле мен-
ти ма. У нај јед но став ни јем слу ча ју TEI ше ма 
се до би ја ком би но ва њем ма њег бро ја мо ду ла.  
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У та бе ли 1 на ве де ни су сви мо ду ли ко је де-
фи ни шу TEI Смер ни це P5.

Име модула Опис модула 
Поглавље смерница 

у коме се модул 
дефинише 

analysis Анализа и 
интерпретација 

17 Једноставни 
аналитички 
механизми

certainty Извесност и 
неизвесност

21 Извесност, 
прецизност и 
одговорност

core Заједничко језгро 
3 Елементи 
достпуни у свим 
TEI документима

corpus Мета-подаци за 
језичке корпусе 15 Језички корпуси

dictionaries Штампани 
речници 9 Речници

drama Текстови који се 
изводе 

7 Текстови који се 
изводе

figures Табеле, формуле, 
слике 

14 Табеле, формуле 
слике

gaiji 
Документације 
о карактерима и 
глифовима 

5 Представљање 
нестандардних 
карактера и глифова

header Заједнички мета-
подаци 2 TEI заглавље

iso-fs Структуре 
својстава 

18 Структуре 
својстава

linking 
Повезивање, 
сегментација и 
поравнавање

16 Повезивање, 
сегментација и 
поравнавање

msdescription Опис рукописа 10 Опис рукописа

namesdates Имена, датуми 
људи и места 

13 Имена, датуми 
људи и места

nets Графови, мреже и 
дрвета 

19 Графови, мреже 
и дрвета

spoken Транскрибовани  
говор 

8 Транскрипција 
говора

tagdocs Елементи за 
документацију 

22 Елементи за 
документацију

tei Инфраструктура 
TEI

1 Инфраструктура 
TEI

textcrit Критичка издања 
текста 12 Критички апарат

textstructure Претпостављена 
структура текста 

4 Претпостављена 
структура текста

transcr Трансцрипција 
примарних извора 

11 Представљање 
примарних извора

verse Стихови 6 Стихови

Табела 1. TEI модули

4.2. Конструисање TEI XML шеме
Да би се утвр ди ло да је не ки XML до ку-

мент ва ли дан, а не са мо до бро фор ми ран, 
ње го ва струк ту ра се мо ра про ве ри ти по мо-
ћу ше ме. За ва ли дан TEI до ку мент ова ше ма 
мо ра да бу де у са гла сно сти са TEI ше мом.

Спе ци фи ка ци ја за ше му ко ја је у са гла-
сно сти са TEI је и са ма TEI до ку мент ко ји 
ко ри сти еле мен те мо ду ла “Еле мен ти за до-
ку мен та ци ју”. Та кав до ку мент се не фор мал-
но на зи ва “ODD” до ку мен том. Овај на зив 
по ти че од ци ља ко ји је пр во бит но био по-
ста вљен при ди зај ни ра њу си сте ма: “Је дан 
до ку мент ра ди све” (One Do cu ment Do es it 
all). Про гра ме за об ра ду ODD до ку ме на та 
одр жа ва TEI, а и сâме Смер ни це су на пи са-
не као та кав до ку мент. 

Ше му ODD чи ни из бор TEI мо ду ла, по је-
ди ни еле мен ти се мо гу и за бра ни ти или им се 
мо же про ме ни ти име, а мо гу се укљу чи ти и 
до дат не де кла ра ци је ко је мо ди фи ку ју де кла-
ра ци је еле ме на та и атри бу та ко је са др жи сва-
ки мо дул . Исти си стем се мо же ко ри сти ти и 
за спе ци фи ко ва ње ше ма ко је про ши ру ју TEI 
екс пли цит ним до да ва њем но вих еле ме на та 
или упу ћи ва њем на дру ге XML реч ни ке.

ODD до ку мент мо же да об ра ђу је ODD 
про це сор ко ји ће из овог ску па де кла ра ци ја 
ге не ри са ти од го ва ра ју ћу XML ше му, ко ри-
сте ћи не ки од стан дард них је зи ка за ше ме:

– је зик XML DTD (део са мог XML-а),
– је зик ISO RE LAX NG,
– је зик W3C Sche ma,8 
– или, у прин ци пу, би ло ко ји до вољ но из-

ра жа јан је зик за ше ме.
Ове из ла зне ше ме по том мо же ко ри сти ти 

би ло ко ји XML про це сор, на при мер, ва ли да-
тор или уре ђи вач да би про ве рио или на дру-
ги на чин об ра дио до ку мен те.

На зва нич ној TEI ста ни ци до сту пан је 
ODD про це сор ко ји се на зи ва Roma за ко ји је 

8 http://www.w3.org/XML/Schema
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обез бе ђен веб ин тер фејс ко ји по ма же при кре-
и ра њу при ла го ђе не TEI ше ме. 

5. Три примера TEI текстова
Док је у прет ход ним одељ ци ма TEI пред-

ста вљен у нај ши рим цр та ма у овом одељ ку 
ће мо да ти не ке кон крет не при ме ре из на шег 
соп стве ног ра да на сло ве нач ким тек сто ви ма. 

Сви тек сто ви о ко ји ма ће мо го во ри ти су пи-
са ни као XML до ку мен ти ко ји су у са гла сно-
сти са TEI: за не ке ста ри је ко ри шћен је TEI P4, 
док је за оне не дав но за вр ше не ко ри шћен TEI 
P5. Ме ха ни зам ис по ру чи ва ња се раз ли ку је од 
слу ча ја до слу ча ја, што за ви си од кон крет ног 
сце на ри ја за упо тре бу, али у свим слу ча је ви-
ма се за сни ва на XSLT стил ским ли сто ви ма 
ко ји ко ри сте из вор ни TEI и тран сфор ми шу га 
у фор мат ко ји омо гу ћа ва ње го во ко ри шће ње, 
а то је обич но HTML ко ји је по го дан за пре-
гле да ње у веб пре ли ста чу. 

За сле де ћа три при ме ра о ко ји ма ће мо го-
во ри ти ће мо пр во украт ко пред ста ви ти тек-
сто ве или, бо ље ре че но, про је ка те у окви ру 
ко јих су при ку пље ни, за тим ће мо илу стро ва-
ти про цес ко ди ра ња на ма лом при ме ру и на 
кра ју ће мо по ка за ти ка ко су из вор ни XML 
тек сто ви кон вер то ва ни за по тре бе кон крет не 
упо тре бе ре сур са.

5.1. Библиотека eZISS
Ди ги тал на би бли о те ка eZISS9 на ста ла је у 

са рад њи На уч но-ис тра жи вач ког цен тра Сло-
ве нач ке ака де ми је на у ка и умет но сти и Ин сти-
ту та Јо жеф Сте фан. Са др жи иза бра не, обич но 
ста ри је сло ве нач ке тек сто ве са ин те гри са ним 
ре про дук ци ја ма, пре пи си ма и на уч ним ко-
мен та ри ма, а у не ким слу ча је ви ма и аудио-ви-
зу ел ним за пи си ма. Ова из да ња су на ме ње на 
за ду го трај ну јав ну упо тре бу и бес плат но се 
мо гу пре гле да ти на ве бу, али се мо гу и пре у-
зи ма ти као из вор ни TEI до ку мен ти или из ве-

9 http://nl.ijs.si/e-zrc/

де ни HTML до ку мен ти. По што су об ја вље ни 
под ли цен цом Creative Commons10 ова из да ња 
се мо гу ди стри бу и ра ти и тре ћим ли ци ма.

eZISS из да ња ко ри сте TEI ше ме ко је се са-
сто је од мо ду ла за опис ру ко пи са (Ma nu script 
De scrip ti ons), за тран скрип ци ју при мар них 
из во ра (Tran scrip tion of Pri mary So ur ces) и за 
кри тич ка из да ња тек ста (Tex tu al Cri ti cism) као 
и дру гих мо ду ла, на при мер, мо ду ла за тек сто-
ве за из во ђе ње (Per for man ce Texts). 

Обе ле жа ва ње раз ли чи тих из да ња ни је 
уни форм но јер су струк ту ре тек сто ва ве о ма 
раз ли чи те та ко да су по треб ни раз ли чи ти еле-
мен ти за њи хов опис. Сли ка 2 ко ја при ка зу је 
кра так из вод из eZISS “Pro ces sio Lo co po lis”, 
нај ста ри јег тек ста на ме ње ног из во ђе њу на 
сло ве нач ком је зи ку ко ји је на пи сан по чет ком 
18. ве ка украт ко илу стру је ко ја вр ста обе ле-
жа ва ња се ко ри сти у на шим из да њи ма. Из-
вод при ка зу је је дан го вор (TEI еле мент <sp>) 
из игро ка за ко ји из го ва ра (<spe a ker>) Ђа во. 
Обра ти те па жњу да атри бут xml:id при дру-
жу је је дин стве ни иден ти фи ка тор го вор ни ку 
у овом го во ру, а да атри бут xml:lang озна ча ва 
је зик на ко ме го вор ник при ча као ла тин ски, 
где је “lat” тро слов ни код за је зик по ISO 639. 
Та ко ђе обра ти те па жњу да је озна че но да ”Di-
a bo lus” тре ба да бу де ис так нут док је зах те ва-
ни из глед ис ти ца ња под вла че ње. Го вор по том 
са др жи осам ре да ка (<l>), а сва ком од њих је 
до де љен те ку ћи број рет ка у дра ми (атри бут 
n) и је дин стве ни иден ти фи ка тор. 

Пр ва два рет ка са др же и за ме ну (<subst>, 
на сли ци 1 је да та де фи ни ци ја овог еле мен та) 
с ко јом је пре пи си вач пре цр тао део тек ста и 
до дао не ки дру ги текст (пун опис пре пи си ва-
ча је дат у TEI за гла вљу, а вред ност атри бу та 
“hand” се од но си на тај опис). Атри бут “pla ce” 
озна ча ва ме сто где је до да так на пра вљен: у пр-
вом рет ку уну тар рет ка, а у сле де ћем из над.

10 http://creativecommons.org 
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Слика 2. Текст једног говора из eZISS издања 
игроказа “Processio Locopolis”.

Да би се мо гла пре гле да ти, из да ња су тран-
сфор ми са на у HTML до ку мен та по мо ћу XSLT 
стил ских ли сто ва. Сва ко ста ри је из да ње (P4) је 
има ло соп стве ни стил ски лист за тран сфор ма-
ци ју у HTML, док из да ња пи са на у TEI P5 има ју 
при дру же не мно го јед но став ни је стил ске ли сто-
ве ко ји са мо кон вер ту ју сло же ни из вор ни XML 
до ку мент у по јед но ста вље ни XML до ку мент 
ко ји је и да ље у са гла сно сти са TEI. Овај XML 
до ку мент се по том тран сфор ми ше у HTML по-
мо ћу стан дард них TEI XSLT стил ских ли сто ва 
ко ји су до ступ ни на зва нич ној TEI ста ни ци.

5.2. Речник jaSlo 
Ја пан ско-сло ве нач ки он ли не реч ник “ja-

Slo”11 раз ви јен је у са рад њи Фи ло зоф ског фа-
кул те та Уни вер зи те та у Љу бља ни и Ин сти ту та 
Јо жеф Сте фан. То је реч ник за уче ње је зи ка на-
ме њен сло ве нач ким сту ден ти ма ја пан ског је-
зи ка и тре нут но са др жи око 10.000 од ред ни ца.

11 http://nl.ijs.si/jaslo/ 

Ше ма за реч ник ја Сло ко ри сти TEI P4 мо-
дул за реч ни ке. На сли ци 3 мо же се ви де ти по-
че так јед не од ред ни це ; као што се мо же ви-
де ти, од ред ни ца пр во са др жи во де ћу реч на 
ја пан ском (<form type=”hw”>). Она се да ље 
де ли на за пис у три раз ли чи та пи сма: ро ма ји 
(тран сли те ра ци ја у ла ти нич но пи смо), хи ра га-
на (фо нет ско ја пан ско пи смо) и ка њи (ки не ски 
иде о гра ми). Гра ма тич ка гру па (<gram Grp>) 
да је вр сту ре чи (гла гол, кла са 5) и ње го ву под-
ка те го ри за ци ју (не пре ла зни). За тим сле де три 
флек тив на об ли ка гла го ла са су фик си ма ко ји 
од ре ђу ју ње го во флек тив но по на ша ње. Пре вод 
да је три пре вод на екви ва лен та на сло ве нач ком 
је зи ку. За тим сле ди је дан при мер на ја пан ском 
пре ве ден на сло ве нач ки. Лек сич ке од ред ни це 
са др же и до дат не ин фор ма ци је: ни во те жи не 
ре чи, упу ћи ва ње на го ди ну и по гла вље у уџ бе-
ни ку у ко ме се реч пр ви пут по ја ви ла, де фи ни-
ци је (углав ном за вла сти те име ни це), ети мо-
ло ги ју, уна кр сне упут ни це, итд. 

Слика 3. Почетак једне речничке одреднице 
речника jaSlo.
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Реч ник је до сту пан он ли не пре ко веб су че-
ља за пре тра гу. Су че ље је им пле мен ти ра но као 
Perl CGI сер вис ко ји пре ма кри те ри ју ми ма за 
пре тра гу пре тра жу је TEI ко ди ра ни реч ник и 
вра ћа ре ле вант не од ред ни це и тран сфор ми ше 
их из XML за пи са у HTML ра ди при ка зи ва ња.

5.3. Корпус JOS
Пр о је кат JOS12 раз ви ја лин гви стич ки ано-

ти ра не кор пу се и при дру же не из во ре сло ве-
нач ког чи ја је свр ха да за сло ве нач ки је зик 
олак ша ју раз вој тех но ло ги ја за сно ва них на 
људ ском је зи ку. Тре нут ни ре зул та ти укљу чу-
ју мор фо син так сич ке спе ци фи ка ци је, два кор-
пу са ко ја су руч но ано ти ра на на ни воу ре чи и 
два веб сер ви са. Ови из во ри су до ступ ни под 
ли цен цом Cre a ti ve Com mons.

JOS кор пу си са др же узор ке па су са из сло-
ве нач ког ре фе рент ног кор пу са Fi da PLUS13 

ко ји је ано ти ран не дво сми сле ним мор фо син-
так сич ким опи си ма и ле ма ма. jos100k кор пус 
са др жи 100.000 ре чи и он је те мељ но руч но 
про ве рен, док jos1M са др жи ми ли он ре чи чи-
је су ано та ци је са мо де ли мич но руч но про ве-
ре не. Кор пу си се мо гу ко ри сти ти као ску по ви 
по да та ка за об у ча ва ње та ге ра вр ста ре чи и ле-
ма ти зе ра за сло ве нач ки је зик.

Кор пу си су ко ди ра ни у TEI P5 са ше мом 
ко ја ко ри сти мо ду ле за ме та-по дат ке за је зич-
ке кор пу се (Me ta da ta for Lan gu a ge Cor po ra), 
лин гви стич ку ана ли зу (Lin gu i stic Analysis) и 
струк ту ре свој ста ва (Fe a tu re Struc tu res) са још 
не ким JOS про ши ре њи ма. Сли ка 4 при ка зу је 
пр ви део јед не ано ти ра не ре че ни це из jos100k 
корпуса. Ре че ни ца са др жи ре чи (<w>), ин-
тер пунк циј ске зна ко ве (<c>) и раз ма ке (<S>). 
Сва ка реч је ано ти ра на мор фо син так сич ким 
опи сом (msd) и ле мом. Мор фо син так сич ки 
опи си су ком пакт не ни ске ко је се ди рект но 
раз ла жу у струк ту ре свој ста ва ко је су де фи-
ни са не у TEI за гла вљу. Та ко се, на при мер, 

12 http://nl.ijs.si/jos/
13 http://www.fidaplus.net/

мор фо син так сич ки опис “Zk-mer” раз ла же у 
“za i mek vr sta=ka zal ni spol=mo ški šte vi lo=ed-
ni na sklon=ro dil nik” или, на ен гле ском је зи-
ку “Pro noun Type=de mon stra ti ve Gen der=ma-
scu li ne Num ber=sin gu lar Ca se=ge ni ti ve”, а на 
срп ском “za me ni ca vr sta=po ka zna rod=mu ški 
broj=jed ni na pa dež=ge ni tiv”.

Слика 4. Почетак анотиране реченице “Tistega 
večera sem preveč popil, zgodilo se je…” из jos100k 

корпуса.

Кор пу си су до ступ ни у из вор ном XML 
фор ма ту, али и као та бу лар не да то те ке ко је су 
про из ве де не из из вр них по мо ћу XSLT скрип-
то ва. Фор мат та бу лар них да то те ка је по год ни-
ји за об у ча ва ње та ге ра и ле ма ти зе ра. Као што 
је већ по ме ну то, JOS про је кат ну ди и веб сер-
вис за мор фо-син так сич ко та ги ра ње и ле ма-
ти зи ра ње пре да тих тек сто ва на сло ве нач ком 
је зи ку, при че му су ова два ала та об у че на на 
JOS кор пу си ма.

6. Међународно коришћење
TEI Смер ни це су ши ро ко при хва ти ли про-

је ка ти и ин сти ту ци је у мно гим зе мља ма Евро-
пе, Се вер не Аме ри ке и Ази је и оне се ко ри сте 
за ко ди ра ње тек сто ва на де се ти на ма је зи ка. 
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TEI за јед ни ца је ин тер на ци о нал на и ви ше је-
зич на и она сва ке го ди не по кри ва све ве ће ге о-
граф ско под руч је. Ме ђу тим, сло же но ко ди ра-
ње тек сто ва у че му је TEI из ван ре дан, зах те ва 
до бро раз у ме ва ње до ступ них еле ме на та (ко-
јих има пре ко 500) и они ко ји не вла да ју ен-
гле ским је зи ком су у мно го не по вољ ни јој си-
ту а ци ји при уче њу и упо тре би Смер ни ца од 
ен гле ских го вор ни ка. 

За то TEI ра ди на ства ра њу функ ци о нал не 
ар хи тек ту ре за:

1) ло ка ли за ци ју TEI из во ра;
2) ло ка ли за ци ју стил ских ли сто ва за ис по-

ру ку ре фе рент ног де ла TEI Смер ни ца;
3) пре вод ре фе рент не до ку мен та ци је TEI.
Овај рад је ве о ма на пре до вао за шест ве-

ли ких је зи ка, за хва љу ју ћи до на ци ји Удру же-
ња за књи жев но и лин гви стич ко ра чу нар ство 
ALLC (The As so ci a tion for Li te rary and Lin gu-
i stic Com pu ting). Ме ђу тим, ма ло је ве ро ват но 
да ће Смер ни це би ти уско ро пре ве де не на је-
зи ке ко ји има ју ма ли број го вор ни ка као што је 
сло ве нач ки. Ком плет но штам па но из да ње има 
пре ко 1300 стра ни ца, што укљу чу је ре фе рент-
ни оде љак од ско ро 500 стра ни ца у ко ме се да ју 
де таљ ни опи си и де фи ни ци је свих еле ме на та.

Пре ци зно XML ко ди ра ње тек сто ва та ко ђе 
пред ста вља спе ци ја ли зо ва ну област ра да та ко 
да би број  по тен ци јал них чи та о ца Смер ни-
ца пре ве де них на сло ве нач ки ве ро ват но остао 
ма ли. Упр кос то ме што би би ло не ре ал но оче-
ки ва ти ком пле тан пре вод Смер ни ца или њи-
хо вог ре фе рент ног дêла на сва ки је зик, по сто-
је, ипак, не ке обла сти у ко ји ма се са ма лим 
на по ри ма већ по сти жу ко ри сни ре зул та ти.

За сло ве нач ки је зик пре ве ли смо је зич ке 
ни ске у TEI XSLT стил ским ли сто ви ма ко ји 
про из во де HTML из лаз, а ко ји, та ко ђе, из вр-
ша ва ју и за дат ке као што је пра вље ње са др-
жа ја, по де ла ве ли ких TEI до ку ме на та у ви ше 
HTML да то те ка итд, на при мер “Ta ble of Con-
tents” или “Next” пре ве ли смо у “Ka za lo” и 
“Na sled nji” у сло ве нач ком (“Са др жај” и “Сле-
де ћи” на срп ском).

Та ко ђе смо пре ве ли на зи ве свих TEI еле-
ме на та на сло ве нач ки; ово не зна чи да су име-
на еле ме на та у XML-у пре ве де на већ да су 
уз де фи ни ци је еле ме на та при пи са не гло се на 
сло ве нач ком је зи ку, као што је при ка за но на 
сли ци 5. Као што се мо же ви де ти, струк ту ра 
спе ци фи ка ци је јед ног еле ме на та је ов де при-
лич но јед но став на: еле мент “te i He a der” при-
па да мо ду лу “he a der” и има гло су на ен гле-
ском “TEI He a der” са сло ве нач ким пре во дом 
“ko lo fon TEI” (“TEI за гла вље” на срп ском). 
Тре ба на по ме ну ти да, у ства ри, са мо ма ли 
број TEI еле ме на та има гло су на ен гле ском је-
зи ку, јер ве ћи на еле ме на та, као нпр. “spon sor”, 
има ју на зив ко ји је исто вре ме но и гло са. 

Слика 5. Коришћење елемената за документацију 
за локализацију глоса TEI елемента на 

словеначки.

Да то те ка ко ја са др жи ова кве скра ће не спе-
ци фи ка ци је свих TEI еле ме на та, за јед но са 
њи хо вим пре во дом на сло ве нач ки је до ступ на 
на ве бу.14 На да мо се да ће у бу дућ но сти би ти 
до да ти и дру ги је зи ци. 

И док та ква об ја шње ња мо гу би ти ин те ре-
сант на као до да так са мим Смер ни ца ма, ми их 
ко ри сти мо на дру га чи ји на чин у на шим из да-
њи ма. На пи са ли смо XSLT стил ски лист ко ји 
кон вер ту је TEI за гла вље у јед но ста ван HTML 
до ку мент за ме њу ју ћи име на еле ме на та њи хо-

14 http://nl.ijs.si/tei/localise/teiLocalise-sl.xml
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вим гло са ма, на ен гле ском или на сло ве нач-
ком, или би ло ком дру гом је зи ку ко ји би био 
до дат спе ци фи ка ци о ној да то те ци. Ово омо гу-
ћа ва пре вод ме та-по да та ка до ку мен та; ка ко 
ти пич но TEI за гла вље са др жи и ин фор ма ци је 
о упо тре би ети ке та у до ку мен ту, у ње му се на-
ла зе и пре во ди на зи ва свих еле ме на та ко ји су 
упо тре бље ни у до ку мен ту. 

Сли ка 6 пред ста вља део TEI за гла вља за 
jos100k кор пус, у ко ме се ви ди и део за гла вља 
о упо тре би ети ке та. За гла вље jos100k је на пи-
са но и на ен гле ском и на сло ве нач ком је зи ку 
(раз ли ко ва ње је зи ка се вр ши по мо ћу атри бу та 
xml:lang) та ко да XSLT стил ски лист уме ће у 
HTML са др жај за гла вља на од го ва ра ју ћем је-
зи ку, као и гло се еле ме на та тог је зи ка. Та кве 
HTML да то те ке се по том ко ри сте за пред ста-
вља ње сва ког из да ња, би ло на ен гле ском би ло 
на сло ве нач ком је зи ку. 

Слика 6. TEI заглавље корпуса jos100k 
трансформисано у HTML са енглеским и 
словеначким глосама имена елемената и 

садржајем заглавља.

7. Закључци
У ра ду је пред ста вље на Ини ци ја ти ва за ко-

ди ра ње тек ста (TEI), ме ђу на род ни на пор да 
се раз ви је за јед нич ки стан дард за ре пре зен та-
ци ју ди ги тал них тек сто ва на на чин ко ји ну ди 
мно штво мо гућ но сти и исто вре ме но од го ва ра 
ис тра жи вач ким по тре ба ма на уч ни ка у ху ма-
ни стич ким на у ка ма. Раз ма тра ли смо ор га ни-
за ци ју TEI, ње ну исто ри ју, Смер ни це и кон-
стру и са ње ше ма, а да ли смо и три при ме ра из 
на ше прак се у ко ји ма смо ко ри сти ли TEI ше-
ме ко ди ра ња. Рад смо за кљу чи ли ди ску си јом 
о ме ђу на род ном ко ри шће њу TEI Смер ни ца.

Пред ста ви ли смо “ла ган” при ступ ло ка ли-
за ци ји ко ји је по го дан за ма ле је зи ке у ко ме су 
гло се TEI еле ме на та пре ве де не да би се по том 
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мо гле ко ри сти ти, на при мер, за HTML пре зен-
та ци ју TEI за гла вља. XML да то те ка са свим 
еле мен ти ма, њи хо вим гло са ма на ен гле ском 
и од го ва ра ју ћим пре во ди ма на сло ве нач ки је-
зик, је сло бод но до ступ на на ве бу и мо гу јој 
се до да ти пре во ди и на дру ге је зи ке.

Као што се и мо же ви де ти из овог ра да, TEI 
Смер ни це су оби ман и при лич но сло жен до ку-
мент та ко да је са свим оправ да но пи та ње да ли 
вре ди утро ши ти по треб но вре ме и труд да би 
се пре по ру ке са вла да ле и ко ри сти ле и ни је ли 
мо жда бо ље да се за од ре ђе не про јек те раз ви је 
соп стве ни на чин ко ди ра ња ко ји би са вр ше но 
од го ва рао по тре ба ма кон крет ног про јек та. На 
осно ву на ших ис ку ста ва не мо же мо да ти ко на-
чан од го вор. За јед но став ни је тек сто ве ко је ће 
ко ри сти ти од ре ђе ни по је ди нац или ко ји ће се 
ко ри сти ти у окви ру јед не ин сти ту ци је, од го-
вор би мо гао би ти не га ти ван. Ме ђу тим, ако је 
по треб но мно го вре ме на за ано ти ра ње тек сто-
ва, што их чи ни дра го це ним и вред ним за ду-
го роч но чу ва ње, и чи ме се ства ра мо гућ ност 
да се они ко ри сте на раз не на чи не, а по себ но 
ако тек сто ви тре ба да бу ду ши ро ко до ступ ни у 
свом из вор ном об ли ку, он да је TEI пра ви од го-
вор: обе ле жа ва ње тек сто ва се мо же фор мал но 
про ве ри ти, по де фи ни ци ји је оно до бро до ку-
мен то ва но а про јек ти мо гу ра чу на ти и на све 
ви ше софт ве ра ко ји је при дру жен TEI.

Референце
Ов де да је мо ли сту нај ва жни јих URL адре са ко је 
су у тек сту по ме ну те. У овом ра ду не да је мо кла-
сич не би бли о граф ске ре фе рен це до ко јих се, ме ђу-
тим, мо же до ћи ако се пра те до ле на ве де не адре се. 
Свим ста ни ца ма ко је су по ве за не с овим адре са ма 
је при сту пље но 10. 09. 2009. 

XML – Проширив језик за обележавање (Exten-
sible Markup Language):
http://www.w3.org/XML/ 
ISO Relax NG – Шема језик за проверу валидности 
XML докумената (Schema language for validating 
XML documents):
http://www.relaxng.org/
XSLT – XSL трансформације (XSL Transforma-
tions):
http://en.wikipedia.org/wiki/XSL_Transformations 
TEI Consortium Web Site: Веб станица TEI 
конзорцијума:
http://www.tei-c.org/
eZISS – Дигитална библиотека словеначких 
књижевних текстова:
http://nl.ijs.si/e-zrc/
jaSlo – Јапанско-словеначки on-line речник за 
учење језика:
http://nl.ijs.si/jaslo/
JOS – Језички корпус словеначког за истраживања 
у области технологија заснованих на људским 
језицима:
http://nl.ijs.si/jos/  
TEI element name translations into Slovene: 
Превод на словеначки имена TEI елемената:
http://nl.ijs.si/tei/localise/teiLocalise-sl.xml
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