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1. Увод

У раниjоj лингвистичкоj литератури под корпусом се подразумевала
било коjа колекциjа текстова за коjу се претпоставља да представља
дати jезик, диjалекат или други подсистем неког jезика, а коjи се
користи ради лингвистичке анализе (Pearson, 1998, 42). У новиjе
време, са развоjем рачунарске лингвистике и алата и система за
обраду природних jезика, мења се и дефинициjа корпуса. Данас се
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под корпусом подразумеваjу машински читљиве колекциjе текстова
(McEnery and Wilson, 2001, 177), односно колекциjе делова jезичког
текста у електронском облику, коjе су одабране на основу екстерних
критериjума да представе, колико jе то могуће, jезик или jезички
вариjетет као извор података за jезичка истраживања (Sinclair,
2005) Макенери, Ксао и Тоно (McEnery et al., 2006, 13) под корпусом
подразумеваjу колекциjе машински читљивих, аутентичних текстова
(укључуjући и транскрипте писаног говора) коjи су узорковани тако да
буду репрезентативни за одређени jезик или jезички вариjетет. Постоjе
различите поделе и врсте jезичких корпуса, а сам одабир врсте корпуса
зависи од његове намене, то jест, врсте лингвистичке анализе коjа се
спроводи. Док су корпуси општег jезика (енгл. general language cor-
pora) колекциjе писаног и / или говорног jезика коjи представљаjу (или
би требало да представе) jезик као целину, специjализовани корпуси,
корпуси jезика за посебне намене или доменски корпуси (енгл. spe-
cialized corpora / corpora for specific purposes / domain corpora) jесу
електронски доступне колекциjе текстова коjе представљаjу одређену
специjализовану област комуникациjе, односно коjе су репрезентативне
за посебне намене одређеног jезика или посебан домен jезичке
употребе. Често су специjализовани корпуси састављени од текстова коjи
припадаjу jедном жанру (енгл. genre-specific), односно репрезентативни
су само за одређену научну и стручну област, дисциплину или домен
(енгл. domain-specific или discipline-specific).

Oд посебног значаjа за терминолошка, контрастивна и компаративна
истраживања jезика су паралелни и паралелизовани доменски корпуси
(корпуси за посебне намене). Паралелни (енгл. parallel) су двоjезични
или вишеjезични корпуси коjи садржe преводно еквивалентне текстове
на два или више jезика (Tognini-Bonelli, 2001, 6)(Pearson, 1998, 47).
У неким случаjевима, паралелни корпуси могу садржати текстове
на само jедном jезику, тj. парове еквивалентних различитих превода
на исти jезик. Код паралелизованих корпуса (енгл. aligned corpora),
са друге стране, паралелни (преводно еквивалентни) текстови су и
паралелизовани, односно поравнати на нивоу пасуса, реченице или
поjединачних речи.

Основна карактеристика паралелизованих корпуса текстова за
посебне намене jесте да су они примарни jезички ресурси за
вишеjезичну обраду у оквиру рачунарске лингвистике. Ови корпуси
омогућаваjу систематичну обраду велике количине терминолошких
информациjа, аутоматску или полуаутоматску екстракциjу термина и
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њихових еквивалената на страном jезику или jезицима. Лексичко знање
стечено коришћењем паралелизованих корпуса jе стога неопходно за
развоj софтверских система и алата за аутоматску обраду природних
jезика (енгл. natural language processing – NLP), као што су системи
за машинско превођење и генерисање билингвалних електронских
терминолошких глосара, речника, лексикона и терминолошких база
података (Véronis, 2013, 238).

Иако броj и доступност паралелизованих колекциjа текстова коjи
обухватаjу и српски jезик нисуjе на завидном нивоу, наjвише због
чињенице да jе често тешко пронаћи адекватне преводно еквивалентне
текстове, у наставку поглавља представићемо неколико постоjећих.

Први радови везани за паралелизоване текстове где jе jедан од jезика
српски везуjу се за почетак деведесетих година, где се о конкорданциjама
паралелизованих текстова говори у (Krstev C., 1994), а касниjе се
паралелизуjе Платонова Република на 17 jезика (Vitas, 1998b) и превод
Орвеловог романа „1984” поравнат на седам jезика(Vitas, 1998a).

Евротека1 jе двоjезични, енглеско-српски, корпус правних текстова
или делова правних текстова настаo током процеса превођења правних
тековина Европске униjе на српски jезик, за коjи jе задужено
Министарство за европске интеграциjе. Евротеку од 2009. године
одржава и надограђуjе Сектор за комуникациjе овог министарства. За
превођење правних текстова, те као и за креирање овог корпуса, користи
се програм SDL Trados.2, тj. његов алат Translator’s Workbench

По броjу jезика коjи обухвата, издваjа се и вишеjезични
паралелизовани корпус „MULTEXT-East "1984" annotated corpus 4.0”
коjи jе расположив на CLARIN.SI репозиториjуму, а развиjен у оквиру
проjекта MULTEXT-East – Multilingual Text Tools and Corpora for Eas-
tern and Central European Languages (Erjavec and Ide, 1998). Корпус
MULTEXT-East "1984" састоjи се од енглеског оригинала романа
„1984” аутора Џорџа Орвела и његовог превода на дванаест источно
и централноевропских jезика (бугарски, чешки, енглески, естонски,
мађарски, македонски, персиjски, пољски, румунски, српски, словачки
и словеначки). Текстови су поравнати на нивоу реченице, а леме и
морфосинтаксички описи су ручно валидирани (Erjavec et al., 2010).
Паралелизовани корпус српског и енглеског jезика srenWaC3 (Ljubešić

1 Евротека (на вебу)
2 Trados (на вебу)
3 srenWaC (на вебу)
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et al., 2016) састоjи се од електронских текстова различите тематике
преузетих са домена .rs, а генерисан jе аутоматски уз коришћење алата
Spidextor.4

(Pazienza et al., 2005), као и други, описуjе различите приступе за
екстракциjу термина: 1) коришћење статистичких мера при одабиру
добрих термина са листе кандидата, 2) идентификовање и препознавање
израза користећи само лингвистичка и филтрирање специфичних
синтактичких терминолошких образаца и 3) хибридне приступе коjи
покушаваjу да користе ова два приступа заjедно, узимаjући у обзир
синтаксичка своjства и статистичке мере за препознавање термина.
(Siddiqi and Sharan, 2015) наводи jош два приступа: 4) коришћење
метода машинског учења и 5) доменски специфичних ресурса знања (на
пример онтологиjа) при екстракциjи термина. У овом раду jе коришћен
хибридни приступ коjи комбинуjе препознавање синтаксичких образаца
и статистичке мере, а коjи jе описан у (Stanković et al., 2016a).

Паралелизоване и електронски доступне корпусе на енглеском и
српском jезику развиjа Група за jезичке технологиjе на Математичком
факултету5 и Друштво за jезичке ресурсе и технологиjе (JеРТех)6
чиjи су чланови углавном са Универзитета у Београду. Jедан од
паралелизованих корпуса jесте енглеско-српски корпус СрпЕнгКор, коjи
се састоjи од текстова различитих жанрова (књижевност, новинарство,
научни и стручни текстови из области права, медицине, образовања
итд.) коjи су сегментирани и поравнати (у наjвећем броjу случаjева)
на нивоу реченице.7

У оквиру Друштва Jертех jе развиjен jе алат за претраживање
паралелизованих колекциjа стручних текстова – Библиша.8 Детаљан
опис имплементациjе и начина употребе jе представљен jе у (Stanković
et al., 2016b). Тренутно jе путем Библише доступно неколико колекциjа
стручних текстова, и то за научне и стручне области библиотекарства
и информатике, рударства и геологиjе, стоматологиjе, архитектуре и
урбанизма и других.

У следећим поглављима коjа следе описан jе поступак компилациjе
и обраде jедне од већих колекциjа паралелизованих текстова доступних
путем алата Библиша, колекциjе текстова за домен менаџмента.
4 Spidextor (на вебу)
5 Група за jезичке технологиjе на Математичком факултету (на вебу)
6 Друштво за jезичке ресурсе и технологиjе (на вебу)
7 СрпЕнгКор (на вебу)
8 Библиша (на вебу)
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Поред процеса израде, у раду су истакнуте и могућности примене
ове колекциjе у различитим врстама лингвистичким истраживањима.
Акценат ниjе стављен на примарну намену паралелизованих доменских
корпуса (у рачунарскоj лингвистици и менаџменту терминологиjе),
већ на мање истражене могућности примене, и то пре свега у
примењеноj лингвистици и компаративном и контрастивном проучавању
терминологиjе, jезика струке и специjализованог дискурса.

2. Паралелизовани корпус за домен менаџмента

2.1 Садржаj корпуса

Паралелизовани енглеско-српски специjализовани корпус за домен
менаџмента састоjи се од текстова коjи припадаjу жанру научног
рада, a публиковани су у међународном научном и стручном часопису
Менаџмент: Часопис за теориjу и праксу менаџмента (енгл. Manage-
ment: Journal for theory and practice of management).9 Реч jе, дакле, о
корпусу коjи jе специфичан како за домен, односно научну и стручну
област менаџмента (енгл. domain-specific corpus), тако и о корпусу коjи
jе специфичан за жанр научног рада (енгл. genre-specific corpus).

Корпус садржи 17 броjева часописа Менаџмент обjављених између
2008. и 2012. године10, са укупно 181 научним радом, око 30.000
реченица, и преко 600.000 речи по jезику (прецизниjе, 611.651 реч на
српском jезику). Детаљниjи приказ садржаjа корпуса представљен jе у
табели 1.

Мeђународни научни и стручни часопис Менаџмент: Часопис
за теориjу и праксу менаџмента квартално издаjе Факултет
организационих наука Универзитета у Београду као водећа академска
институциjа за ову област у Србиjи. Часопис има циљ да “омогући
9 У маjу 2017. године, часопис jе променио назив из Management: Journal for
Theory and Practice of Management у Management: Journal of Sustainable
Business and Management Solutions in Emerging Economies.

10 Часопис Менаџмент од 1996. (када jе основан) до 2008. (закључно са броjем
46) излази само на српском jезику. Од 2008. до 2013. године сваки броj са
идентичним садржаjем се штампа и на енглеском и на српском jезику, док
се од 2013. године, почевши од броjа 66, штампа искључиво на енглеском
jезику. Чињеница да су паралелни текстови доступни само за период између
2008. и 2012. године ограничила jе и величину нашег корпуса на 17 броjева:
од броjа 47–48 до броjа 65.
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размену релевантних информациjа и комуникациjу између научника,
истраживача, менаџера и поjединаца из различитих пословних области,
коjи долазе са универзитета, института, компаниjа и jавних услужних
предузећа”11. У време када су издати броjеви коjи су обухваћени
нашим корпусом, часопис Менаџмент се налазио у категориjи М51 по
категоризациjи Министарства просвете, науке и технолошког развоjа
Републике Србиjе. Сви радови на српском и енглеском jезику,
обухваћени корпусом, доступни су на саjту часописа.12

издање броj радова броj реченица
(броj/година) (по jезику) (српски jезик)
47-48/2008 12 2.187
49-50/2008 14 2.097
51/2009 9 1.503
52/2009 9 1.575
53/2009 10 1.194
54/2010 10 1.817
55/2010 10 1.750
56/2010 10 1.648
57/2010 10 1.502
58/2011 10 1.475
59/2011 10 1.501
60/2011 11 1.426
61/2011 14 2.301
62/2012 12 2.297
63/2012 10 1.815
64/2012 10 1.655
65/2012 10 1.583∑

181 29.326

Табела 1. Садржаj корпуса

11 Менаџмент: Часопис за теориjу и праксу менаџмента (на вебу)
12 Менаџмент, архива (на вебу). И поред jавне доступности, за њихово

коришћење при изради паралелизованог корпуса добиjена jе дозвола
тадашњег уредника часописа Менаџмент, проф. др Александра Марковића.
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2.2 Предности и ограничења корпуса

Ауторство. Радови обухваћени корпусом дела су поjединачних
аутора, али и композитни текстови од више аутора. Аутори текстова
су истраживачи у области менаџмента и представници академске
заjеднице, али и представници привреде из наше земље, региона и света.
Увидом у метаподатке, уочили смо да су у 21 раду (11,.6%) од укупно 181
рада аутори (или аутор) искључиво страни држављани (ван простора
бивше Jугославиjе), а преосталих 160 радова (88,4%) написали су или
домаћи аутори или аутори из региона, самостално или у коауторству.

На основу доступних метаподатака и информациjа са веб-саjта
часописа ниjе могуће тачно утврдити коjи jезик су аутори користили
за писање изворног текста, као ни да ли jе текст преводио сам аутор
или стручни преводилац; претпоставка jе да су радови страних аутора
изворно написани на енглеском jезику, а затим преведени на српски,
док су радови домаћих и аутора из региона наjвероватниjе изворно
написани на српском jезику. Иако овакав састав текстова у корпусу
може значаjно утицати на квалитет, односно прецизност и jеднозначност
терминологиjе коjа се у њима налази, он потенциjално може дати
бољу слику о терминолошкоj и другоj jезичкоj вариjациjи условљеноj
прагматичким или социолингвистичким факторима. Из овог разлога
ниjе вршена селекциjа текстова на основу ауторства, односно на основу
изворног jезика текста.

Прагматички фактори за одабир текстова. Приликом одабира
текстова за паралелизовани корпус менаџмента, водили смо се
првенствено прагматичким факторима: доступношћу адекватних
преводно еквивалентних текстова за домен менаџмента у електронском
облику, као и циљевима коjе желимо да постигнемо израдом и
коришћењем оваквог корпуса, а то су лингвистичка и терминолошка
истраживања у овоj области и сродниом научно-стручним областима.
Оба ова фактора са собом доносе одређене предности и ограничења.

Величина корпуса. Величина представљеног корпуса (око 600.000
речи по jезику) последица jе доступности преведених научних радова
из домена менаџмента на српском и енглеском jезику. Иако се аутори
коjи се баве корпусном лингвистиком не слажу у потпуности око
оптималне величине корпуса (Roe, 1977; Fang, 1993; Gledhill, 2000),
односно око идеалне величине специjализованог корпуса (Flowerdew,
2004, 18), сматрамо да jе овде представљен корпус менаџмента адекватан
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за многе, али не и за све врсте лингвистичких и терминолошких анализа
у овом домену и сродним стручним доменима, због чега би за такве
анализе дати корпус требало додатно проширити.

Жанр. Са фукционално-стилистичког гледишта, наш
паралелизовани доменски корпус у потпуности припада jедном
текстуалном жанру jезика струке, тачниjе жанру истраживачког
научног рада. Припадност текстова jедном жанру доприноси
хомогености корпуса, будући да су приступ тематици и ниво
специjалности уjедначени, односно да регистарски, стилски и жанровски
не постоjе велике вариjациjе између текстова. Иако jе код општих
корпуса препоручљива разноврсност жанрова, у терминолошким
истраживањима и истраживањима jезика струке сасвим су прихватљиви
и веома често коришћени корпуси засновани на jедном жанру. Имаjући у
виду да жанр истраживачког научног рада карактеришу jеднообразност
(одсуство разговорне и диjалекатске лексике), лексичка и терминолошка
густина, као и информативност, логичност, целовитост и прецизност
текста, сматрамо да jе одабир овог жанра адекватан за терминолошку
анализу, док jе за одређене врсте лингвистичких истраживања потребно
укључити и доспупне текстове других жанрова.

Компилациjа и припрема корпуса. Процес припреме корпуса за
анализу путем одговараjућих софтверских алата састоjао се од неколико
фаза: припрема и екстракциjа текста, поравнања текстова на нивоу
пасуса и реченица, креирање докумената у форматима TEI/XML и
TMX, снабдевање метаподацима и укључивање у базу.

2.3 Припрема и екстракциjа текста

Након одабира текстова увршћених у наш паралелизовани корпус за
домен менаџмента и жанр научног рада, сви текстови су поjединачно
преузети у формату PDF са веб-странице часописа Менаџмент. Будући
да jе формат обичног текста (.txt) стандардан за софтвер намењен за
обраду и анализу корпуса, све електронске текстове смо конвертовали
у оваj формат користећи програм Abby PDF Transformer. Ради лакше
идентификациjе текстова, обележили смо их одговараjућим ознакама
(на пример, називом Mng52_01-sr што се односи на датотеку коjа
садржи први чланак часописа из броjа 52 на српском jезику). Проблеми
на коjи смо повремено наилазили приликом припреме корпуса jесу
да конверзиjа докумената из расположивог формата PDF у формат
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обичног текста ниjе препознала неке од карактера коjи се поjављуjу
у корпусу, пре свега диjакритичке ознаке у српским текстовима (сви
текстови на српском jезику писани су латиничним писмом), као и да се
две колоне са текстом у формату PDF приликом конверзиjе у формат
обичног текста често спаjаjу у jедну. Како би се умањиле грешке,
поjедине датотеке су конвертоване у формат програма Microsoft Word
(.doc), затим кориговане и снимљене у формату обичног текста.

Након конвертовања текстова одстрањени су сви елементи
нерелевантни за лингвистичку анализу, као што су табеле, графикони,
формуле, литература, референце, садржаj, заглавља, подножjа и сл.

Овако припремљени текстови погодни су за лингвистичку анализу
неанотираних (или „сирових”) корпуса (енгл. raw corpora) на jедном
jезику коришћењем jавно доступних и често бесплатних програма за
анализу корпуса какви су, на пример, WordSmith13 или AntConc.14
За анализирање паралелних корпуса, међутим, потребно jе извршити
поравнање текста на неком од структурних нивоа (одељци, пасуси,
реченице или речи), а за адекватно анализираање високо флективног
jезика какав jе српски, неопходна jе и морфосинтаксичка анотациjа овог
дела корпуса.

Поравнање текстова на нивоу пасуса. После припреме
поjединачних текстова, парови одговараjућих изворних текстова
(на српском jезику) и циљних текстова (на енглеском jезику) поравнати
су на нивоу пасуса (нпр. Mng52_01-sr и Mng52_01-en). Оваj процес
обављен jе у програму Notepad++, поређењем њихових садржаjа и
поравнањем пасуса, тако да се пасуси српског оригинала и пасуси
енглеског превода, сваки у своjоj датотеци, мораjу налазити у истом
реду. Приликом овог процеса, наишли смо на многоброjне проблеме,
као што су непреведени, неадекватно преведени, изостављени или
измештени пасуси. Ове проблеме решавали смо или проналаском
делова пасуса коjи недостаjу у оригиналним документима у формату
PDF, или простим одстрањивањем пасуса или делова пасуса за коjе не
постоjи еквивалент у другом jезику. Основни разлог за овако захтеван и
дуготраjан поступак jесте смањење тзв. буке/шума (енгл. noise) током
корпусне анализе.

13 WordSmith (на вебу)
14 AntConc (на вебу)
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Поравнање текстова на нивоу реченица и креирање XML
документа. Трећи корак у припреми паралелизованог корпуса je
креирањe документа у формату XML (eXtensible Markup Langu-
age) поравнатих на нивоу реченица. Текстови у формату XML,
поред основног текста могу да садрже и додатне интерпретативне
лингвистичке податке, као штo су информациjе о структури текста,
информациjе о ауторима и верзиjама текста, као и лингвистичку
анотациjу текста засновану на процесима токенизациjе, препознавање
граница реченица, морфолошке анализе (укључуjући лематизациjу и
анотациjу врсте речи, енгл. Part-of-Speech tagging или PoS tagging), као
и плитка синтаксичка анализа (енгл. shallow parsing).

Пре поравнања текстова на нивоу реченице, неопходно jе
сегментирати их на том нивоу. Оваj корак jе аутоматски обављен
помоћу система Unitex (Paumier, 2002) коjи се користи за креирање
и претраживање корпуса. Реченице су сегментиране помоћу локалних
граматика, форми за опис и препознавање лингвистичких феномена у
тексту. Локалне граматике су имплементиране као коначни аутомати и
трансдуктори коjима корисник манипулише помоћу њиховог графичког
приказа, тj. графова. Локалне граматике за препознавање краjа
реченице прилагођене су правопису српског jезика и саставни су део
лингвистичких ресурса за српски jезик коjи се дистрибуираjу са самим
програмом Unitex. Резултат сегментациjе на реченице, излазни текст,
садржи симбол {S} као граничник реченице, коjи се даље конвертуjе
у одговараjуће етикете формата TEI/XML за означавање реченица
(сегмената) у складу са Смерницама TEI P5.15,незваничног стандарда
за кодирање текста коjи се наjвише користи

Обележавање текста (енгл. markup) на структурном нивоу пасуса и
реченица олакшава процес упаривања изворних и циљних текстова.

У овом истраживању структурни нивои текста су обележени
(Слика 1) етикетама <div> (цео документ), <body> (садржина целог
документа), <head> (наслови), <p> (пасуси) и <seg> (реченице).

Претраживање корпуса и генерисање конкорданциjа jе подржано jе
морфолошком и семантичком експанзиjом упита (Stanković et al., 2016b),
тако да лематизациjа ниjе била потребна.

Креирање TMX документа. Наредни корак у припреми корпуса
jесте креирање документа у формату TMX (Savourel, 2004). Ради се XML

15 TEI P5 (на вебу)
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Слика 1. Пример припремљеног паралелног српско-енглеског текста у
формату TEI/XML

.

спецификациjи за размену података из преводилачких мемориjа (енгл.
Translation Memory eXchange) и користи се често у алатима намењеним
за превођење уз коришћење рачунара (енгл. computer-aided translation
– CAT). Документи у формату TMX креирани су у програму ACIDE,
интегрисаном окружењу за припрему паралелизованих корпуса коjе jе
развило Друштво за jезичке ресурсе и технологиjе у Београду (Obra-
dović et al., 2008, 563). ACIDE нуди графичко сучеље (енгл. interface)
за поравнање и визуализациjу поравнатих текстова, док се за само
поравнање користе програмски пакети XAlign и Concordancier развиjени
у лабораториjи LORIA.16 у Францускоj (Bonhomme et al., 2001) Пример
упарене реченице у TMX формату jе приказан jе на слици 2.

Слика 2. Пример преводилачке jединице са енглеском и одговараjућом
српском реченицом у формату TMX

.

16 LORIA (на вебу)
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Напослетку, текстови у формату TMX укључени су у базу података
креирану у оквиру платформе MongoDB.17 Укључивањем у базу
коришћењем алата Библиша18 паралелни текстови су доступни за
претраживање и даљу анализу.

Снабдевање корпуса метаподацима и укључивање у базу.
Претходно припремљени TMX документи су укључени у Библишу (Stan-
ković et al., 2016a) као седма колекциjа у оквиру базе паралелизованих
текстова. Сама колекциjа подељена jе на 17 потколекциjа коjе садрже
текстове одговараjућих 17 броjева часописа Менаџмент. У оквиру
сваке потколекциjе има између 9 и 12 докумената, односно радова.
Свака потколекциjа (свеска часописа) и чланак имаjу своj jединствен
идентификациони броj. На пример, идентификациони броj потколекциjе
jе 7.2011.59, што значи да jе у питању потколекциjа (свеска часописа)
седме колекциjе (часопис Менаџмент), да jе свеска издата 2011.
године и да jе броj свеске 59, док 7.2011.59.1 представља први чланак
те свеске. Сваки од докумената у оквиру потколекциjа снабдевен
jебиблиографским метаподацима (на енглеском и српском jезику) коjи
се односе на наслове, ауторе радова, њихове афилиjациjе и контакте
(имеjл адресе), хипервезе ка чланцима у формату PDF, апстракте и
кључне речи на оба jезика, као и метаподатке од коjих се састоjи
идентификациони броj (редни броj чланка, броj часописа, година
издања).

3. Анализа корпуса и могућности примене

Jедна од важних предности коjе двоjезични (у нашем случаjу
паралелизовани) доменски корпус нуди у односу на jедноjезичне jесте
могућност анализе делова корпуса на сваком од два jезика поjединачно,
али и могућност интерлингвалне компаративне и контрастивне анализе.
У наредним редовима представићемо неке од основних могућности
примене нашег доменског корпуса, прво путем екстракциjе jедночланих
и вишечланих терминолошких jединица у српском делу корпуса, а затим
и екстракциjе парова преводних еквивалената на два jезика.

17 MongoDB (на вебу)
18 Библиша (на вебу)
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3.1 Екстракциjа кључних речи на српском jезику

Након обављеног процеса компилациjе и обраде текста
паралелизованог корпуса менаџмента, извршена jе екстракциjа
лексичких jединица на српском jезику коjе се издваjаjу по критериjуму
кључности (енгл. keyness), односно оних коjе се значаjно фреквентниjе
поjављуjу у доменском корпусу него у референтном корпусу, тj. Корпусу
савременог српског jезика СрпКор 2003 19 (122 милиона речи), насталом
на Математичком факултету Универзитета у Београду (Utvić, 2011,
36a-47a). Оваj процес обављен jе помоћу алата за развоj и управљање
лексичким ресурсима LeXimir коjи jе развио JеРТех, Друштво за jезичке
ресурсе и технологиjе (Stanković et al., 2011, 77-84). Анализом првих
500 кључних лексичких jединица издвоjених из доменског корпуса
установљено jе да међу њима има 327 именица, 133 придева, 36 глагола
и 4 прилога (Слика 3).

Слика 3. Дистрибуциjа врста речи у скупу од 500 изабраних кључних
лексичких jединица

.

Детаљниjом анализом и филтрирањем добиjене листе, издвоjили
смо кључне именице (Табела 2), придеве (Табела 3) и глаголе (Табела
4). Параметар кључност се рачуна као однос релативне фреквенциjе
(изражене у милионитим деловима целине, тj. у ppm као jединицама
мере) у доменском корпусу (менаџмента у овом случаjу) и одговараjуће
релативне фреквенциjе у референтном корпусу опште намене, при
чему су оба броjа пре дељења увећана за jедан. Ознаке RFr и RFd
19 СрпКор 2003 (на вебу)
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редом представљаjу релативне фреквенциjе (у ppm) у референтном и
доменском корпусу, док су AFr и Afd ознаке одговараjућих апсолутних
фреквенциjа. Дакле, кључност рангира леме према односу фреквенциjа
у доменском и референтном корпусу, а не само према фреквенциjама у
доменском корпусу. Леме коjе се чешће поjављуjу у доменском корпусу
него у референтном, узимаjући у обзир величине тих корпуса, биће при
врху табеле и верватно су оне термини домена.

лема кључност RFr RFd AFr Afd
индикатор 121,398 3,035 488,841 67 299
менаџмент 115,894 16,713 2051,824 369 1255

рачуноводство 115,656 3,306 497,015 73 304
бренд 107,933 1,857 307,365 41 188

портфолио 84,509 1,314 194,555 29 119
интернет 82,145 4,167 423,444 92 259

профитабилност 81,684 1,314 188,016 29 115
перформанса 81,194 4,892 477,396 108 292
подсистем 79,44 0,906 150,413 20 92

сертификациjа 69,345 1,042 140,603 23 86
конкурентност 67,896 4,529 374,397 100 229
евалуациjа 65,029 0,725 111,175 16 68
управљање 63,609 38,726 2525,95 855 1545

преференциjе 62,063 0,544 94,825 12 58
методологиjа 59,253 6,522 444,698 144 272

Табела 2. Кључне именице у доменском корпусу

Табеле 2, 3 и 4 показуjу да кључне терминолошке jединице не
мораjу уjедно бити и наjфреквентниjе. Терминолошке jединице коje су
истовремено и изразито фреквентне и кључне за домен менаџмента
истовремено су и наjважниjе терминолошке jединице за ову област:
менаџмент (кључност = 115,894, Afd = 1255) и управљање (кључност
= 63,609, Afd = 1545), али и терминолошке jединице чиjа се синонимна
употреба често доводи у питање (о овоме ће бити више речи у одељку
3.3). Са друге стране, на пример, глаголи попут операционализовати
(кључност = 15,316, Afd = 13), инкорпорирати (кључност = 15,039, Afd
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лема кључност RFr RFd AFr Afd
проjектни 215,922 3,578 987,491 79 604

корпоративан 146,506 2,31 483,936 51 296
одржив 123,302 3,397 541,158 75 331

мотивациони 95,619 0,498 142,238 11 87
ефективан 85,99 2,491 299,19 55 183

рачуноводствени 84,553 2,763 317,174 61 194
екстерни 83,349 2,582 297,555 57 182

иновативан 83,031 1,178 179,841 26 110
управљачки 76,955 4,303 407,095 95 249
стратегиjски 68,548 5,979 477,396 132 292
организациони 68,428 20,518 1471,427 453 900
проблемски 64,179 2,582 228,889 57 140
конкурентски 62,603 5,571 410,365 123 251
менаџерски 61,658 2,808 233,793 62 143

Табела 3. Кључни придеви у доменском корпусу

лема кључност RFr RFd AFr Afd
фокусирати 47,821 3,397 209,27 75 128

имплементирати 40,691 2,038 122,619 45 75
генерисати 33,435 2,355 111,175 52 68

израчунавати 31,611 1,359 73,571 30 45
класификовати 20,779 2,038 62,127 45 38

базирати 19,884 10,644 230,524 235 141
рангирати 19,208 2,627 68,667 58 42

позиционирати 17,702 0,996 34,333 22 21
дефинисати 17,287 53,628 943,348 1184 577

формализовати 17,149 0,679 27,794 15 17
операционализовати15,316 0,453 21,254 10 13

обухватати 15,087 36,778 568,952 812 348
креирати 15,048 14,494 232,159 320 142

инкорпорирати 15,039 1,132 31,063 25 19

Табела 4. Кључни глаголи у доменском корпусу
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= 19) и позиционирати (кључност = 17,702, Afd = 21) имаjу релативно
висок параметар кључности иако нису фреквентни у доменском корпусу.

3.2 Екстракциjа вишечланих термина на српском jезику

Имаjући у виду да су терминолошке jединице наjчешће вишечлане
(Krstev et al., 2015), а не jедночлане, издвоjена листа jедночланих
терминолошких jединица ниjе довољна за терминолошку анализу. Стога
jе потребно укључити и вишечлане терминолошке jединице до коjих
се долази аутоматском екстракциjом помоћу синтаксичких графова
развиjених у оквиру програма Unitex. Коришћењем алата Лексимир
екстрахуjу се кандидати према дефинисаним синтаксичким обрасцима
(Stanković et al., 2016b)(Krstev et al., 2015), препознате лексичке
jединице се лематизуjу, како би се обjединила поjављивања исте
вишечлане леме. Узимаjући у обзир вишезначност овакве лематизациjе,
имплементиране су различите стратегиjе разрешавања вишезначности.
Потом се за сваког терминолошког кандидата из генерисане листе,
рачунаjу различите статистичке мере на основу коjих се рангираjу
кандидати, након чега следи евалуациjа и одређивање термина коjи ће
ући у терминолошки речник (Stanković et al., 2016b).

Увидом у двадесет наjфреквентниjих вишечланих терминолошких
jединица на српском jезику у доменском корпусу за менаџмент (Табела
5) можемо закључити да су међу екстрахованим вишечланим терминима
наjфреквентниjе именичке синтагме са придевом као зависним чланом
у препозициjи (grf01, образац придев именица, у ознаци AXN, код
кога се придев слаже у роду, броjу и падежу са именицом), као
у примерима људски ресурси, информациони систем, електронско
пословање, управљачко рачуноводство итд.

Екстракциjа терминолошких jединица из српског дела нашег
доменског корпуса и њихова детаљниjа анализа може бити од
великог значаjа за проучавање семантичких, прагматичких и
социолингвистичких аспеката терминолошких jединица менаџмента,
затим контрастивних и компаративних проучавања стручне
терминологиjе у домену менаџмента (посебно у односу на енглески
jезик), али може представљати и допринос терминолошкоj
jезичкоj политици, планирању, систематизациjи и стандардизациjи
терминологиjе овог домена. Иако примери наведени у овом и
претходном одељку указуjу првенствено на примену корпуса у оквиру
терминолошких студиjа, доменски корпус за менаџмент je могуће
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користити и у проучавању српског jезика струке и специjализованог
дискурса менаџмента, затим у анализи академског писања и анализи
жанра научног рада на српском jезику, али и другим врстама
лингвистичких истраживања, што jе у плану за будући истраживачи
рад.

Graph Pattern лема фрек. бр. речи рел. фрек.
grf01 AXN људски ресурси 258 2 421.81
grf01 AXN организациона наука 207 2 338.43
grf01 AXN информациони систем 190 2 310.63
grf01 AXN управни одбор 181 2 295.92
grf01 AXN електронско пословање 162 2 264.86
grf01 AXN проjектно финансирање 136 2 222.35
grf01 AXN проjектни менаџмент 128 2 209.27
grf01 AXN конкурентска предност 127 2 207.63
grf01 AXN управљачко рачуноводство 122 2 199.46
grf01 AXN проjектни менаџер 100 2 163.49
grf01 AXN финансиjски извештаj 98 2 160.22
grf03 N2X реализациjа проjекта 97 2 158.59
grf03 N2X управљање ризиком 97 2 158.59
grf01 AXN информациона технологиjа 95 2 155.32
grf01 AXN каматна стопа 95 2 155.32
grf01 AXN енергетска ефикасност 93 2 152.05
grf03 N2X процес управљања 92 2 150.41
grf10 2XAXN jавно-приватно партнерство 90 3 147.14
grf01 AXN економска криза 86 2 140.6
grf01 AXN финансиjско средство 77 2 125.89

Табела 5. Наjфреквентниjе вишечлане терминолошке jединице у доменском
корпусу

3.3 Екстракциjа преводних еквивалената на енглеском jезику

У претходна два одељка представљени су основни резултати
анализе српског дела нашег доменског корпуса. Прави потенциjал
овог паралелизованог корпуса, међутим, може се искористити
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софтверским алатом Библиша. Комплетним текстовима коjи припадаjу
представљеном корпусу могу приступити регистровани корисници
путем веб-саjта http://jerteh.rs/biblisha/. Ограничено коришћење
могуће jе и без регистрациjе и овлашћења – тада jе доступно првих
девет реченица сваког текста приликом прелиставања докумената или
30 конкорданциjа при претраживању.

Уношењем упита – jедночланих или вишечланих терминолошких
jединица у претраживач Библише на jедном од два jезика – можемо
доћи до парова конкорданциjа на енглеском и српском jезику. Парови
конкорданциjа не само да даjу преводни еквивалент за задати упит, већ
пружаjу и контекст употребе задате речи или израза на два jезика.
Уношењем енглеског термина management у претраживач Библише,
на пример, добиjамо све конкорданциjе ове терминолошке jединице на
енглеском jезику, као и паралелне реченице (преводе) на српски jезик,
из коjих се могу издвоjити преводи овог термина на српски (Табела
6), при чему су пронађени термини аутоматски истакнути плавом
боjом. Треба поменути да Библиша, осим морфолошке експанзиjе упита,
пружа могућност да се упит прошири и семантички коришћењем
семантичке мреже WordNet и више терминолошких база. Уз то систем
проналази еквивалнете у другом jезику, чиме се омогућава издваjање
паралелизованих реченица коjе: 1) проналазе еквиваленте у оба jезика,
2) само у српском или 3) само у енглеском, што омогућава кориснику да
користи систем за различите намене.

Табела 6 првенствено указуjе на различите преводне еквиваленте
енглеског термина management на српски jезик, и то као менаџмент,
управљање, руковођење, управа, управљачки, руководећи, менаџерски
итд., као и на примере у коjима енглески термин ниjе преведен него
задржан у оригиналном облику. Уочени српски еквиваленти енглеског
термина management указуjу како на његову полисемичност (manage-
ment као процес управљања или као група људи коjа управља), тако и
на синонимну употребу термина менаџмент, управљање и руковођење
(као процеса), односно термина менаџмент, управа и руководство са
(као тима људи). Осим тога, детаљниjом анализом могуће jе утврдити
и околности, односно контекст у коме се енгл. management преводи
придевом, глаголом, или на неки други начин, али се тиме нећемо бавити
у овом раду.

Детаљниjим упитом, односно претраживањем парова састављених
од енглеског термина и сваког од његових преводних еквивалената на
српском jезику поjединачно (нпр. енгл. management и срп. управљање,
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енгл. management и срп. менаџмент, или енгл. management и срп.
руковођење) можемо доћи до конкретних примера конкорданциjа у
коjима jе оваj енглески термин преведен на одређени начин. Слика 4
приказуjе дистрибуциjу енглеског термина management и српског
термина менаџмент кроз наш доменски корпус коjи jе уређен диjахроно,
од првих радова публикованих 2008 (лево) до последњих у корпусу
публикованих 2012 (десно).

Meтаподаци Concordances (en) Конкорданциjе (ср): 1260

Милићевић et al.,
2009, vol. XIV:53, ID:
7.2009.53.1

The modern business prefers an integrative
approach in the implementation of mana-
gement tools in tracking . . .

У савременом бизнису jе пожељан
интегративни приступ коришћењу
менаџерских алата у праћењу . . .

Милосављевић et al.,
2012, vol. XVII:62, ID:
7.2012.62.5

As an integral function of global manage-
ment, human resource management has
a task to explore and define, . . . what it is
that makes the organization unique on the
market.

Менаџмент људских ресурса, као
интегрална функциjа глобалног
менаџмента, има задатак да истражуjе
и дефинише, . . . шта jе то што
организациjу чини jединственом на
тржишту.

Ђурић Д., 2010, vol.
XIV:55, ID: 7.2010.55.2

n40 Essentially, financial accounting is part
of management accounting and reporting.

н40 Суштински, финансиjско
рачуноводство представља део
управљачког рачуноводства и
извештавања.

Mason R., 2012, No. 63,
ID: 7.2012.63.1

The executives in our studies, even those
that recognize the opportunities of this still
emerging environment, still have widely di-
vergent views on the most effective mana-
gement models for realizing these oppor-
tunities.

Директори обухваћени нашом студиjом,
чак и они коjи су свесни могућности
коjе даjе ово ново окружење коjе jе jош
у настаjању, jош увек се разликуjу у
ставовима о томе коjи су наjефективниjи
модели за реализациjу ових могућности.

Пинтерић У., 2008,
vol. XIII:49/50, ID:
7.2008.49-50.7

n78 Slovenian scientists wrote about intro-
ducing new public management elements
into the work at all levels of Slovenian pu-
blic administration . . .

н78 Словеначки аутори писали су о
увођењу елемената нове jавне управе у
пословање на свим нивоима словеначке
jавне управе . . .

Станић С., 2008,
vol. XIII:49/50, ID:
7.2008.49-50.6

n75 The internal factors include: the amo-
unt of media budget, the competence of
management and administrative structure
within the media department of the com-
pany or the hired marketing agency.

н75 Интерни фактори обухватаjу:
величину медиjског буџета, способности
руководеће и административне
структуре у оквиру медиjског оделења
компаниjе или ангажоване маркетинг
агенциjе.

Домазет et al., 2009,
vol. XIV:51, ID:
7.2009.51.4

n160 The Customer Relationship Manage-
ment combines the business strategy and
technology aiming to identify, attract and
retain long-term relations with customers
. . .

н160 Customer Relationship Manage-
ment комбинуjе пословну стратегиjу и
технологиjу са циљем да идентификуjе,
привуче и одржи дугорочне односе
сакупцима . . .

Вулић et al., 2012, No.
63, ID: 7.2012.63.7

The management is making organizati-
onal improvements in the country.

Руководство се организационо
усавршава у земљи.

Hitka et al., 2009, vol.
XIV:51, ID: 7.2009.51.8

n11 Managers from the area of manpower
management have to deal with . . . the
problem . . .

н11 Менаџери коjи управљаjу људском
радном снагом мораjу да нађу прави
одговор на питање . . .

Панић С., 2012, No. 63,
ID: 7.2012.63.9

To facilitate a two-way communication
between the management and the em-
ployees, the company implemented three
modes of communication. . .

Да би олакшала двосмерну комуникациjу
између управе и запослених, компаниjа
jе увела 3 начина комуникациjе. . .

Барjактаровић et al.,
2011, vol. XVI:61, ID:
7.2011.61.1

A very important constituent of the ove-
rall bank management process is the im-
plementation of the corporate governance
principles.

Врло битан елемент целокупног процеса
управљања банком jесте и приме-на
принципа корпоративног управљања.

Табела 6. Конкорданциjе енглеског термина management и паралелне
конкорданциjе на српском jезику

Инфотека, год. 18, бр. 2, децембар 2018. 25



Анђелковић J. и др., „Корпус за домен менаџмента“, стр. 7–31

Слика 4. Дистрибуциjа српског термина менаџмент и енглеског management
кроз корпус

.

Дат jе и преглед преводних еквивалената термина management на
српски jезик, заjедно са броjем конкорданциjа у коjима се дати одређени
преводни еквиваленти поjављуjу (Табела 7), стога можемо закључити
да одговор на упит садржи различите флективне облике термина на
српском jезику, а не само облик номинатива (лему) у ком jе задат упит.

Могућности примене паралелизованог доменског корпуса за
менаџмент коjе су илустроване изнетим примерима могу бити од користи
стручним преводиоцима, истраживачима у области компаративне и
контрастивне лингвистике и терминологиjе, наставницима и студентима
енглеског jезика струке, као и другим профилима корисника.

Прво, претраживање доменског паралелизованог корпуса за
менаџмент путем алата Библиша може помоћи стручним преводиоцима
да у процесу превођења разреше терминолошке и друге jезичке
недоумице и пронађу одговараjући преводни еквивалент у контексту
jезичке употребе, посебно имаjући у виду недостатак адекватних
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расположивих терминографских и лексикографских ресурса на
српском jезику.

енгл.management пример
Преводни
еквивалент

Броj
конкорданциjа

извор енглески српски

управљање 1431 Барjактаровић
et al., 2011,
vol. XVI:61, ID:
7.2011.61.1

A very important cons-
tituent of the overall
bank management pro-
cess is the implementa-
tion of the corporate go-
vernance principles.

Врло битан елемент
целокупног процеса
управљања
банком jесте и
примена принципа
корпоративног
управљања.

менаџмент 1089 Mитрић et al.,
2012, No. 65, ID:
7.2012.65.5

The fields of her scienti-
fic and professional inte-
rests are related to Acco-
unting and Finance.

Њени главни
истраживачки и
наставни интереси
везани су за област
рачуноводства
и финансиjског
менаџмента.

руковођење 14 Michalski G., 2008,
vol. XIII:49/50, ID:
7.2008.49-50.12

n95 Operating cycle
management should also
contribute to realization
of this fundamental aim.

н95 Постизању овог
основног циља треба
да допринесе и
руковођење пословним
циклусом.

управа 26 Savoiu et al., 2008,
vol. XIII:49/50, ID:
7.2008.49-50.1

n16 55 Development
of Slovenian selfgo-
vernment in the new
public management
perspective

н16 55 Развоj
локалне самоуправе
у Словениjи у светлу
Нове jавне управе

управљачки 83 Петровић С., 2009,
vol. XIV:51, ID:
7.2009.51.6

n120 • Organizations
are too complicated to
be understood by means
of one management mo-
del. . .

н120 • Организациjе
су превише
компликоване да
би могле бити
схваћене коришћењем
jедног управљачког
модела. . .

руководећи 2 Петковић M., 2009,
vol. XIV:51, ID:
7.2009.51.1

n11 . . . that are presen-
ted by the number and
the density of commu-
nications among organi-
zational parts, manage-
ment positions or mem-
bers of a team.

н11 коjе се
представљаjу
броjем и густином
комуникациjа између
делова организациjе,
руководећих
позициjа или чланова
jедног тима.

менаџерски 33 Петковић et al.,
2012, No. 64, ID:
7.2012.64.7

. . . organizational design
is a management lever
(tool) used to achieve a
balance between effecti-
veness and efficiency. . .

...организациони
дизаjн менаџерска
полуга (алат), коjом
се балансира између
ефективности и
ефикасности. . .

Табела 7. Преводни еквиваленти енглеског термина management са
примерима из корпуса

Друго, оваj корпус jе такође користан ресурс у компаративним и
контрастивним проучавањима српског и енглеског jезика струке, нпр.
у контрастирању карактеристика академског писања на два jезика,
али и проучавању терминолошке (синонимиjске и друге) вариjациjе,
недоследности и празнина коjе се неминовно jављаjу у српском jезику
као пасивном примаоцу научно-технолошког трансфера и трансфера
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знања из развиjених (махом англофоних) земаља.
Треће, за разлику од jедноjезичних корпуса коjи се већ дуже време
наилазе на примењуjуну у учењу страних jезика и креирању наставних
материjала, педагошка употреба паралелизованих корпуса представља
релативну новину о коjоj говоре, на пример, Danielsson and Mahlberg
(2003), Granger (1998), а за српски jезик и Ristović (2012).

Наш паралелизовани доменски корпус пружа могућности директне
и индиректне примене у настави. Индиректно, енглески део овог
корпуса може се користити као полазна основа за креирање наставних
материjала и тестова, али и наставних планова и програма за стручни и
академски енглески jезик у области менаџмента и организациjе (нпр. за
студенте менаџмента или за специjализоване курсеве енглеског jезика),
и то ослањањем на листе фреквентних и кључних речи и израза ради
креирања тзв. „лексичких силабуса”(McEnery and Xiao, 2011). Директна
експлоатациjа корпуса односи се на учење вођено подацима (енгл. data-
driven learning), процес у оквиру кога ученици и студенти самостално
користе корпус (Römer, 2011). Другим речима, студенти енглеског jезика
струке за област менаџмента, уз надзор наставника и адекватну обуку за
коришћење корпуса и Библише, могли би самостално да користе корпус
ради откривања одређениха граматичких, лексичких, дискурзивних и
других правила и карактеристика, како би извршили анализу грешака у
академском писању (наjчешће насталих услед интерференциjе матерњег,
тj. српског jезика), али и у процесу превођења стручних текстова са
jедног jезика на други.

4. Закључак

Посебан значаj корпуса представљен у претходним поглављима
лежи у чињеници да пре његове израде ниjе постоjао ниjедан
други електронски доступан и обележен корпус српског jезика
из области менаџмента нити сродних дисциплина (економиjа,
маркетинг, организациjа и друге). Осим тога, електронски корпус
може се непрестано надограђивати новим материjалом, чиме он
остаjе релевантан и савремен. Паралелизовани доменски корпуси
радова представљаjу примарни ресурс за екстракциjу терминолошких
jединица и израду секундарних терминолошких ресурса – двоjезичких
терминолошких речника и терминолошких база и њихове сталне
надоградње новим терминима. Осим тога, овакви корпуси су корисни
и у области статистичког и неуронског машинског превођења. Као
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ресурс за превођење, паралелизовани корпус коjи jе поравнат на нивоу
реченице може се користити за креирање преводилачких мемориjа и као
подршка процесу превођења. Иако jе у раду приказана екстракциjа само
на српском jезику, овакав ресурс jе могуће користити и за двоjезичну
екстракциjу терминологиjе. Осим наведених примена паралелизованог
корпуса за домен менаџмента, треба нагласити многоброjне могућности
његове примене у другим врстама лингвистичких истраживања, пре
свега у оквиру терминолошких, компаративних и констрастивних
истраживања jезика, студиjа превођења, учења и подучавања енглеског
као страног jезика струке, али и у анализи дискурса менаџмента,
семантичким, прагматичким и социолингвистичким студиjама.
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Marne-la-Vallée, 2002

Pazienza, Maria Teresa, Marco Pennacchiotti and Fabio Massimo Zanzotto.
“Terminology extraction: an analysis of linguistic and statistical approac-
hes”. У Knowledge mining, 255–279. Springer, 2005,

Pearson, Jennifer. Terms in context, Vol. 1. John Benjamins Publishing, 1998
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