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Dvojezična korpusna 
leksikografija in japonski 
jezik: model za izdelavo 
japonsko-slovenskega 
slovarja kolokacij 
IRENA SRDANOVIC 

Oddelek za afriške in azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani 

Abstract 
In the paper, we provide an overview of bilingual corpus lexico

graphy in Japan, which has been primarily developed for the English
Japanese language pair and is focused on Japanese learners of English. 
A brief presentation is provided of the lexicographical work on the 
Japanese-Slovene language pair and of a corpus approach in afine
grained analysis of the presented types of information. First, we draw 
attention to the need for dictionaries and teaching aids presenting 
collocations and various collocational relations, then we provide a 
summary of the key sources and research in the field of Japanese as 
a foreign language. Based on the case of collocational relations obta
ining between adjectives ending in -i and nouns, the basic model is 
described for the compilation of materials dealing with collocational 
relations for the Japanese-Slovene language pair, complemented by 
the <lata on the degree of difficulty presented by individual collocati
ons. Special importance is placed on the predictability of collocations 
depending either on the learner's mother tongue or foreign language, 
highlighting the need to identify unpredictable collocations for fore
ign learners and dictionary users. 

Key words: corpus lexicography, Japanese, dictionary of colloca
tions, adjectives in -i, nouns, Japanese-Slovene Dictionary 

Povzetek 
V tem prispevku opišemo dvojezično korpusno leksikografijo na 

Japonskem, ki se je prednostno razvijala za angleško-japonski jezikov
ni par in je predvsem usmerjena k japonsko govorečim uporabnikom, 
ki se učijo oz. uporabljajo angleški jezik. Na kratko predstavimo tudi 
leksikografsko delo na japonsko-slovenskem jezikovnem paru ter 
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korpusni pristop za namene podrobnejše členjenosti predstavljenih 
tipov informacij. Najprej izpostavimo potrebo po slovarjih in učnih 
pripomočkih, ki vsebujejo kolokacije in različne kolokacijske odnose, 
ter povzamemo vire in raziskave na tem področju za učence japon
skega jezika. Na primeru kolokacijskih odnosov pridevnikov na -i in 
samostalnikov predstavimo osnovni model za izdelavo gradiva kolo
kacijskih odnosov za jezikovni par japonščina-slovenščina, z dodani
mi podatki o težavnostni stopnji posameznih enot kolokacij. Pri tem 
posebej izpostavimo pomembnost predvidljivosti kolokacij na podlagi 
maternega oz. tujega jezika ter pomen izpostavljanja nepredvidljivih 
kolokacij za tuje govoreče uporabnike slovarjev in učnega gradiva. 

Ključne besede: korpusna leksikografija, japonščina, slovar kolo
kacij, pridevniki na-i, samostalniki, japonsko-slovenski slovar 
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1. japonska korpusna leksikografija 
V tem poglavju predstavimo vlogo korpusov v japonski leksikogra

fiji. Korpusi so se predvsem uporabljali za izdelavo dvojezičnih angle
ško-japonskih slovarjev, namenjenih japonsko govorečim uporabni
kom, ki se učijo oz. uporabljajo angleški jezik. Na kratko predstavimo 
tudi dosedanje leksikografsko delo na japonsko-slovenskem slovarju 
ter uporabo korpusnega pristopa za učinkovitejše vključevanje pri
merov rabe v slovar. 

1.1 Dvojezična korpusna leksikografija 
na Japonskem 
Čeprav je bila v drugi polovici 20. stoletja angleška leksikografija 

že zelo korpusno usmerjena in je na tej podlagi izšlo kar nekaj eno
jezičnih in dvojezičnih slovarjev, na Japonskem še ni bilo korpusa v 
elektronski obliki, ki bi ga razvijali in uporabljali v leksikografske na
mene. Osnovni doprinos Japonske k dvojezični leksikografiji v tem 
obdobju je bogastvo podatkov o rabi besed in opombe v slovarjih o 
primernosti ali neprimernosti angleških izrazov, pridobljene na pod
lagi analiz informantov.1 

Zanimivo je, da je Japonska po drugi strani opravila pionirsko delo 
v uporabi računalnikov za procesiranje jezika, zato se je tam podro
čje obdelave naravnega jezika hitro razvijalo. Rezultat projekta, ki je 
imel za cilj izdelavo prvih elektronskih slovarjev za strojno obdelavo 
podatkov in ki je potekal od leta 1986 do 1994, je bil korpus EDR, iz 
katerega se črpajo informacije za sestavljanje slovarjev, ter naslednji 
slovarji za strojno obdelavo: pojmovni slovar, slovarji besed, dvojezič
na slovarja - angleško-japonski in japonsko-angleški, slovarji koloka
cij in slovar tehnične terminologije. Korpus EDR je nastal z zbiranjem 
velikega števila primerov rabe, ki so oblikoslovno, skladenjsko in se
mantično analizirani ter označeni . Japonski del korpusa je vseboval 
200.000 stavkov, angleški pa okoli 120.000.2 

Za razliko od področja obdelave naravnega jezika je bilo japonsko 
jezikoslovje v tem času pod vplivom generativne slovnice, kar bi bil 
lahko eden pomembnejših razlogov, da ni prej prišlo do razvoja kor
pusnega jezikoslovja. Kot je poudaril Tono (2006), je leksikografsko 
delo dolgo potekalo tako, da jezikovnih virov niso pripravljale založ
be, ampak so to delo prepuščale pogodbenim jezikoslovcem in leksi
kografom zunaj svoje založbe. Iz tega je logično sledilo, da založbe 
niso imele shranjenih korpusnih primerov in frekvenčnih seznamov 
besed. Najbolj ozaveščeni o potrebi po korpusih so bili leksikogra
fi oz. jezikoslovci, ki so raziskovali v angleškem jeziku, v začetku se 
je celo zdelo, da izdelava novega korpusa angleškega jezika ni nujna 
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1 Za podroben prikaz prvih 
dvojezičnih slovarjev na 
Japonskem oz. razvoja dvojezične 
angleško-japonske leksikografije 
glej naslednje vire: lkegami 
(2006), Tono (2006), Kojima 
(1999). 

2 <http://www2.nict.go.jp/ 
out-promotion/techtransfer/EDR/ 
index.html>. 



3 <http://www.tokuteicorpus. 
jp/g_dic/index.php> (stran obstaja 
samo v japonščini). 
4 <http://www.tokuteicorpus. 
jp/g_unidic/index.php> (stran 
obstaja samo v japonščini). 

glede na to, da so se z izdelavo korpusa intenzivno ukvarjali v Veliki 
Britaniji (Tono 2006). 

šele v 21. stoletju so japonske založbe izdale prve slovarje, ki so na
stali na osnovi korpusov. Sanseido je leta 2003 izdal Wisdom English
]apanese Dictionary, sledijo še slovarji založbe Shogakukan Shogakukan 
Cambridge Learner's Dictionary Semi-bilingual Version (2004) ter specia
lizirani slovar Shogakukan Corpus-Based Dictionary oj English Synonyms 
(2005). Vsi zgoraj omenjeni korpusno zasnovani slovarji so dvojezič
ni angleško-japonski slovarji, kar potrjuje dejstvo, da sta se korpu
sno jezikoslovje in korpusna leksikografija na Japonskem v tem času 
usmerila predvsem v angleški jezik oz. učenje, raziskovanje in leksi
kografski opis angleškega jezika, namenj.enega japonskim učencem 
oz. uporabnikom angleščine. 

Razvoj korpusne leksikografije in korpusnega jezikoslovja za 
japonski jezik je bil v znatni zamudi glede na angleščino in dru
ge jezike, v zadnjem desetletju pa so nastali pomembnejši premiki 
v smeri razvoja, uporabe in vrednotenja korpusov japonskega jezi
ka. V okviru petletnega projekta »MEXT Grant-in-Aid for Scientific 
Research Priority Area Program: Japanese Corpus« je bil v sodelovanju 
Nacionalnega inštituta za japonski jezik in drugih raziskovalnih in pe
dagoških inštitucij na Japonskem (Maekawa et al. 2010) zgrajen urav
notežen korpus sodobnega japonskega pisnega jezika. Raziskujejo se 
tudi možnosti uporabe korpusa na področju leksikografije, tako deni
mo obstaja Skupina za izdelavo slovarjev (Jishohenshu-han). 3 Ogino in 
sodelavci (2011) raziskujejo možnosti izrabe uravnoteženega korpusa 
ter spletnih korpusov japonskega jezika za izdelavo enojezičnih slo
varjev, npr. za pripravo enojezičnega slovarja kolokacij japonskega je
zika z vzorcem »samostalnik+ členek+ glagol«. Obstaja tudi Skupina 
za elektronski slovar (Denshikajisho-han), 4 ki pripravlja nov, izboljšani 
elektronski slovar japonskega jezika UniDic, ki ga je mogoče uporabi
ti v orodjih za oblikoslovno analiziranje besedila (Ogiso in Den 2011), 

v okviru projekta pa ni bilo skupine, ki bi se neposredno ukvarjala z 
dvojezično korpusno leksikografijo. 

V najnovejših dvojezičnih slovarjih na Japonskem sicer opazimo, 
da se nagibajo k uporabi korpusov za oba jezika. Tako je na primer 
Longman Eiwa]iten (Longman English-]apanese Dictionary) iz leta 2006 

nastal kot rezultat sodelovanja med leksikografi in jezikovnimi speci
alisti za angleščino in japonščino; pri izdelavi slovarja je bil uporab
ljen tudi japonski korpus, pripravljen za potrebe slovarja Longman. 
Leta 2011 je nastal še Wizudamu Eiwa Waei ]iten (The Wisdom English
]apanese ]apanese-English Dictionary), ki prav tako omenja uporabo 
japonskega korpusa pri izdelavi slovarja. Oba navedena slovarja sta 
namenjena maternim govorcem japonskega jezika, ki se učijo ali so 
uporabniki angleškega jezika. 
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1.2Japonsko-slovenski slovar in raba korpusa 
Zadnjih deset let na Oddelku za azijske in afriške študije Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani postopoma nastaja jaSlo, japonsko-slo
venski slovar za slovensko govoreče študente japonskega jezika, ki je 
star približno toliko kot sam oddelek (Hmeljak Sangawa 2002). Slovar 
temelji na podatkih iz številnih manjših slovarjev različnih avtorjev 
in se je s polavtomatskimi metodami postopoma nadgrajeval in do
polnjeval z različnimi vrstami podatkov, kot so besedne vrste, pregib
ne besedne oblike, latinizirane oblike slovarskih gesel, težavnostna 
stopnja besedišča in podobno, kar je omogočeno tudi z novo obliko 
slovarja v XML formatu (Erjavec et al. 2006). Slovar je prosto dosto
pen za iskanje in pregledovanje na <http://nl.ijs.si/jaslo/> ter vključen 
v spletno orodje za podporo branju japonskih besedil Reading Tutor. 
Slovar vsebuje okrog 10.000 japonskih gesel s pribi. 25.000 slovenski
mi prevodnimi ustreznicami ter okrog 2.400 primeri rabe (Hmeljak 
Sangawa in Erjavec 2008). 

čeprav slovarska gesla niso obdelana s pomočjo korpusa, je gra
divo slovarja povezano z japonsko-slovenskim vzporednim korpusom 
za namene pridobivanja primerov besedne rabe za dvojezični slovar. 
Japonsko-slovenski vzporedni korpus vsebuje gradivo z vaj iz prevaja
nja na katedri za japonologijo, izročke in gradivo japonskih gostujočih 
profesorjev na FF UL, odlomke prevodov leposlovja ter vzporedno ja
ponsko-slovensko spletno gradivo (Hmeljak Sangawa in Erjavec 2008). 

2. Slovarji kolokacij 
V tem poglavju opišemo pomembnost kolokacij in utemeljimo 

potrebo po gradivu o kolokacijah, ki je namenjeno študentom tuje
ga jezika s posebnim poudarkom na predvidljivih in nepredvidljivih 
kolokacijah, nato na kratko predstavimo obstoječe vire kolokacij ja
ponskega jezika, od katerih so nekateri ustrezno oblikovani za učence 
japonščine, drugi pa ne. 

2.1 Pomen kolokacij in potreba 
po gradivu o kolokacijah 
Področje, ki je bilo v okviru tradicionalnih jezikovnih učnih praks 

pogosto zanemarjeno, je pomen kolokacij - besed, ki se tipično so
pojavljajo v besedilu. Začetke raziskav, ki izpostavljajo pomembnost 
določenih tipov kolokacij, lahko na Japonskem zasledimo na podro
čju poučevanja angleščine (Saito 1905; Palmer 1938; Hornby 1942). 

Izjemen v svoji originalnosti je slovar ]ukugo Hani Eiwa Chujiten (angl. 
naslov Saito's Idiomological English - ]apanese Dictionary, s posebnim 
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poudarkom na idiomatiki angleških besed). Isti avtor je leta 1928 pri
pravil še japonsko-angleški dvojezični slovar Saito Waei Daijiten (Saito's 
]apanese-English Dictionary), ki je za razliko od prvega, ki je bil name
njen razumevanju jezika (ang. decoding), namenjen tvorjenju besedil 
v tujem jeziku (ang. encoding). V tem slovarju izpostavi pomen kolo
kacij, kar je, bi lahko rekli, neke vrste napoved Sinclairjevega pristopa 
v korpusni leksikografiji (Sinclair 1966). Izboljšana izdaja slovarja se 
je pojavila leta 1958 z imenom Kenkyusha's New Dictionary oj English 
Collocations, ki pa je kasneje ponovno izšel v prenovljeni verziji. Prvi 
dvojezični slovarji, ki poudarjajo, da so njihova ciljna publika učenci 
tujega jezika, so nastali v dvajsetem stoletju. Tovrstni slovarji uvaja
jo različne dodatne podatke o leksikalnih enotah, kot so pogostnost, 
izgovorjava, slovnica, etimologija, sinonimi in podobno. Posebej ino
vativna izdaja je enojezični slovar Hornby iz leta 1942, Idiomatic and 
Syntagmatic English Dictionary, ki poudarja števnost in neštevnost pri 
samostalnikih ter skladenjske vzorce glagolov. Slovar je bil prvotno na
menjen japonskim učencem angleškega jezika, naslednje izboljšane iz
daje pa je objavil Oxford, in sicer pod novima naslovoma The Advanced 
Learner's Dictionary oj Current English iz leta 1963, ter pozneje Oxford 
Advanced Learner's Dictionary oj Current English iz leta 2005. 

Znani citat ustanovitelja Londonske šole jezikoslovja, J. R. Firtha, 
»You shall know a word by the company it keeps« (Firth 1951), pou
darja pomembnost kontekstualno odvisne narave pomena, in je pri
mer pristopa, ki se je pozneje razvil v Hallidayevo funkcijsko slovnico 
(Halliday 1966) in Sinclairjeve korpusno zasnovane raziskave kolo
kacij (Sinclair 1966). Sinclair (1991: 109) uvaja pojem »načelo idio 
matskosti« (ang. the idiom principle) v jezikovni rabi in s tem poudari 
pomen konvencionalnega sopojavljanja besed: »A language user has 
available to him or her a large number of semi-preconstructed phra
ses that constitute single choices, even though they might appear to 
be analyzable into segments.« 

Nation (2001) opisuje tako imenovane »nepredvidljive kolokacije« 
(ang. unpredictable collocations) - kolokacije, ki jih je težko napove
dati izhajajoč iz znanja maternega jezika ali drugih znanih tujih je
zikov. Zaradi tega je za učence tujega jezika usvajanje rabe kolokacij 
na nivoju govorca maternega jezika težavno, njihove kolokacije po
gosto zvenijo nenaravno ali pa so popolnoma napačne. Kot poudarja 
Nation, je nepredvidljivost oz. predvidljivost kolokacij neposredno 
povezana s težavnostjo učenja kolokacij, namreč napovedljivih kolo
kacij se lažje naučimo kot nepredvidljivih. Tako je na primer besedna 
zveza ocha wo ireru - 'skuhati čaj , pripraviti čaj' (ang. 'to make tea') 
- nepredvidljiva za slovenske govorce, ki se učijo japonski jezik, ker 
se dobesedni prevod v slovenščino glasi: 'dati čaj noter' (ang. 'to put 
tea in'). Zaradi tega učenci pogosto uporabljajo nenaravni izraz ocha 
wo tsukuru, kjer je tsukuru dobesedni prevod slovenskega 'pripraviti' 
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(ang. 'to make'). Izsledki v korpusno zasnovanih raziskavah so po
udarili pomen tega jezikovnega pojava, čeprav v jezikovnih gradi
vih (vključno z gradivi za učenje japonskega jezika) še niso povsem 
ustrezno obravnavani. Ker je napačna ali pravilna raba kolokacij tujih 
govorcev določenega jezika močno odvisna od njihovega maternega 
jezika, je treba pri izdelavi učnega gradiva in slovarjev za učence po
sebej poudariti nepredvidljive kolokacijske pare v določenih jezikih. 

2.2 Obstoječe gradivo za učence 
japonskega jezika 
Za kolokacije v japonskem jeziku je bilo opravljenih veliko raziskav 

na področju obdelave naravnega jezika, vendar je opazno pomanjkanje 
korpusno zasnovanega gradiva za japonski jezik, vključno z gradivom 
o kolokacijah, kar je rezultat nekoliko kasnejšega razvoja japonskega 
korpusnega jezikoslovja. Tako je denimo prva skupina slovarjev EDR 

iz leta 1994, ki so pripravljeni za strojno obdelavo podatkov, vsebova
la še japonski slovar kolokacij EDR. Kolokacije tipa »glagol + sklonski 
členek + samostalnik« (ang. kaku frames) so dostopne na spletu za 
raziskovalne namene (Kawahara in Kurohashi 2006). S pomočjo siste
mov za korpusno raziskovanje, kot so Chakoshi ali Chaki (Matsumoto 
et al. 2009), je mogoče proučevati kolokacije določenih besed, ni pa 
na voljo preglednega seznama več različnih tipov kolokacij za dolo
čeno besedo. Prvi slovar kolokacij za učence japonskega jezika na na
daljevalni stopnji je »Nihongo hyougen katsuyou jiten« (Himeno 2004). 
Slovar je bil izdelan s pomočjo različnih korpusov (časopisi, leposlovje 
in drugo), toda v obdobju, ko še ni bilo uravnoteženega korpusa ja
ponskega jezika. Obsega le kolokacije glagolov in pridevnikov, zato je 
po pokritosti tipov kolokacij dokaj omejen, obstaja pa še nekaj slo
varjev, ki zajemajo kolokacijske odnose tipa »samostalnik + sklonski 
členek+ glagol« (Ogino et al. 2003; Kindaichi 2006; Ogino 2011) in ki 
so nastali s pomočjo obstoječega slovarja EDR,5 nobeden od teh pa še 
ni ciljno izdelan za tuje učence japonskega jezika. Prav tako je na voljo 
nekaj računalniško podprtih sistemov za pregledovanje korpusov in 
sistemov za pomoč učencem pri pisanju in branju, ki v določeni meri 
ponujajo možnosti za proučevanje kolokacij (npr. KH Code, Natsume 
itn.). Standardni seznam besed za učenje japonskega jezika ne vsebu
je podatkov o kolokacijah, razen v primerih, ko so enobesedne enote 
lahko dvoumne in jih je potrebno razločiti med sabo (Srdanovic 2011). 
Ob prikazu obstoječega gradiva za učence japonskega jezika sklepamo, 
da obstaja potreba po slovarju kolokacij, ki vsebuje več tipov kolokacij, 
po sistemih, ki pomagajo pri učenju kolokacij, ter tudi po učnem načr
tu, ki sistematično vključuje kolokacije. 
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3. Model izdelave 
japonsko-slovenskih kolokacij 
v tem poglavju predstavimo model za izdelavo japonsko-sloven

skega slovarja kolokacij. V prvi fazi izdelave slovarja se osredotočimo 
na kolokacijske zveze pridevnikov na -i in samostalnikov, ker tovr
stna kolokacijska zveza ni vključena v obstoječe slovarje kolokacij za 
japonski jezik (ti večinoma opisujejo kolokacijske zveze »samostalnik 
+členek+ glagol«). Najprej predstavimo korpuse, orodja za luščenje 
kolokacij, ter vire, ki so potrebni za izdelavo slovarja, nato opišemo 
postopek in podamo primer rezultatov korpusne analize kolokacij 
pridevnikov na -i, razvrščene glede na težavnostno stopnjo iskane be
sede in njenih kolokatov. 

3.1 Gradivo za analizo 
Osnovno gradivo, ki ga uporabimo za izdelavo slovarja japonsko

slovenskih kolokacij, so korpusi sodobnega japonskega jezika, iz kate 
rih je mogoče luščiti kolokacije s pomočjo določenih spletnih orodij. 
V tem podpoglavju na kratko opišemo korpuse in orodja. Za nadaljnjo 
analizo potrebujemo še referenčni vir s podatki o težavnostni stopnji 
leksikalnih enot. Poleg tega opišemo orodja in referenčne vire, ki so v 
pomoč pri slovarskem opisu v slovenskem jeziku. 

311 JpWaC in besedne skice za japonski jezik 
JpWaC je spletni korpus japonskega jezika s 400 milijoni pojav

nic. Je prosto dostopen v okviru orodja Sketch Engine (Kilgarriff et al. 
2004; Kilgarriff et al. 2010), ki omogoča iskanje po korpusu s pomočjo 
konkordančnika, t. i. besednih skic in drugih modulov. Za izdelavo 
slovarja kolokacij je posebej uporaben modul Besedne skice (Word 
Sketches), ki črpa podatke iz korpusa in ponuja povzetek najbolj sta
tistično pomembnih in najbolj pogostih slovničnih in kolokacijskih 
odnosov za iskano besedo. Modul Besedne skice je prirejen za japon
ski jezik in omogoča črpanje podatkov o kolokacijah za približno 
so različnih tipov slovničnih in kolokacijskih odnosov v japonskem 
jeziku (SrdanoviC et al. 2008a,b). Podatki se črpajo iz oblikoslovno 
analiziranega in besednovrstno označenega korpusa japonskega je
zika z orodjem ChaSen. Postopek omogočajo slovnične specifikacije 
za japonski jezik, ki so pripravljene posebej za potrebe modula, tako 
da povzemajo različne slovnične in kolokacijske odnose japonskega 
jezika z uporabo besednih vrst, lem in regularnih izrazov. Modul omo
goča tudi pregledovanje primerov rabe posameznih kolokacij, kar je 
prav tako koristno pri pripravi podatkov o kolokacijah za slovar. Poleg 
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tega modul Razlikovalne skice (SketchDiff) omogoča primerjanje po
dobnosti in razlik kolokacijskih odnosov in kolokatov dveh besed, ki 
jih iščemo v korpusu. 

3.1.2 BCCWJ, orodja NINJAL-LWP in Natsume 
BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese) je 

uravnoteženi korpus sodobne pisne japonščine, ki je bil zgrajen v 
okviru petletnega projekta »MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research 
Priority Area Program: Japanese Corpus« v sodelovanju Nacionalnega 
inštituta za japonski jezik in drugih raziskovalnih in pedagoških inšti
tucij na Japonskem (Maekawa et al. 2010). Kolokacij v tem korpusu ni 
mogoče pridobivati s pomočjo orodja Besedne skice, ker korpus še ve
dno ni vgrajen v programsko okolje Sketch Engine, mogoče pa je pri
dobiti povzetek kolokacijskih odnosov iz različnih podkorpusov kor
pusa BCCWJ s pomočjo orodij Natsume (Nishina 2011) in NINJAL- LWP 

(Pardeshi in Akasegawa 2012). 
Orodje Natsume je računalniško podprt sistem za podporo učen

cem japonskega jezika pri pisanju v japonščini. Osnovna prednost 
tega orodja je, da poleg tega, da ponuja povzetek slovničnih in ko
lokacijskih odnosov med iskanimi besedami, poda tudi podatke o 
pogostnosti in statistični pomembnosti določenih kolokacij v različ
nih žanrih oz. podkorpusih. Poleg podkorpusov korpusa BCCWJ, kot 
so podkorpus objavljenih besedil (Shoseki), podkorpus poročil vlade 
(Hakusho), podkorpus spletnega oglasnika z vprašanji in odgovori 
(Yahoo Chieburuko), sistem analizira kolokacijske odnose še v drugih 
korpusih, in sicer v korpusu Wikipedije, korpusu strokovnih člankov 
s področja obdelave naravnega jezika, korpusu časopisov itd. Orodje 
črpa informacije o kolokacijah tipa »samostalnik+ členek+ glagol« 
oz. »samostalnik + členek + pridevnik«, pri čemer lahko iščemo ko
lokate samostalnikov, glagolov ali pridevnikov, in sicer je tako mo
goče priti do podatkov o 32 različnih kolokacijskih odnosih, kar je za 
eno tretjino manj kot pri črpanju podatkov iz modula Besedne skice. 
Pridobljene podatke lahko uporabimo za primerjavo in preverjanje 
rezultatov analize besednih skic. S tem je omogočeno vrednotenje in 
večja kvaliteta podatkov v slovarju, poleg tega pa so na voljo še doda
tni podatki o razširjenosti posameznih kolokacij v različnih žanrih. 

Orodje NINJAL-LWP za pregledovanje korpusa BCCWJ sta nedavno 
razvila Nacionalni inštitut za japonski jezik in Inštitut za jezik Lago. 
Orodje po vzoru Sketch Engine omogoča luščenje in razvrstitev kolo
kacij v različne tipe kolokacij, poda pregled reprezentativnih prime
rov za posamezne kolokacije ter podatke o pogostnosti in statistični 
pomembnosti kolokacij. Po vzoru sistema Natsume omogoča orodje 
tudi primerjavo distribucije posamezne kolokacije v petih podkorpu
sih, in sicer osnovni ter pogovorni del podkorpusa objavljenih besedil 
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6 Podrobnosti so opisane na 
spletni strani orodja: <http://nlb. 
ninjal.ac.jp(>. 

(Shoseki), podkorpus poročil vlade (Hakusho), podkorpus spletnega 
oglasnika z vprašanji in odgovori (Yahoo Chieburuko) in podkorpus 
Yahoo blogov. Za oblikoslovno analizo uporablja NINJAL-LWP ana
lizator MeCab in slovar IPA6 z dodanimi podatki o reprezentativnih 
ortografskih oblikah besed, za analizo odvisnostnih struktur pa anali
zator CaboCha. Prednost orodja je poleg preglednega uporabniškega 
vmesnika zelo podrobno luščenje različnih kolokacijskih tipov, oris 
rabe besed in kolokacij glede na različne pregibne vzorce in ortograf
ske oblike, kar v precejšnji meri presega zmožnosti trenutne verzije 
Besednih skic in sistema Natsume. Pomanjkljivosti pa je mogoče vide
ti v velikosti korpusa - okrog 60 milijonov pojavnic, kar je nekajkrat 
manj kot spletni korpus, dostopen v Besednih skicah. 

Vsako od zgoraj opisanih orodij je uporabno za pripravo slovarja 
kolokacij, ker med drugim vsebuje podatke iz korpusa ali korpusov, ki 
niso dostopni v drugih orodjih. 

3.1.2.1 TEŽAVNOSTNA STOPNJA KOLOKACIJ 
Dodatni vir, ki ga uporabimo pri izdelavi slovarja kolokacij, je se

znam besedišča za osrednji izpit iz znanja japonščine kot tujega jezika 
JLPT (Japan Foundation and Association of International Education 
Japan 2004). Seznam besedišča je razdeljen na štiri stopnje, od ena, 
ki je najtežja stopnja, do štiri, ki je najlažja stopnja. Obstaja še no
vejša verzija seznama besedišča, ki deli besede na pet težavnostnih 
stopenj, vendar ni prosto dostopna in je zaradi tega ne uporabimo kot 
referenčni vir za slovar. Dodatno uvedemo še stopnjo nič, ki je name
njena vsem besedam oz. kolokatom, ki niso del obstoječega seznama 
besedišča. Slovar prilagodimo pedagoškim potrebam, tako da dodamo 
ustrezne podatke o težavnostni stopnji besed z uporabo seznama be
sedišča in določenih stopenj težavnosti. Stopnje (od nič do štiri) bodo 
avtomatsko dodane besedam (oz. lemam) v korpusu JpWaC, ki jih bo 
sistem luščil glede na določeno raven in prikazal v okviru kolokacij
skih odnosov japonskih Besednih skic. Ker dodatni podatki o težavno
stni stopnji še niso pripravljeni v modulu Besednih skic ali v drugih is
kalnikih kolokacij, preverimo težavnostno stopnjo besed in kolokatov 
za potrebe modela slovarja kolokacij s pomočjo modula Vocabulary 
Checker v orodju Reading Tutor (Kawamura 1999) ali ročno s pregle
dovanjem vira JLPT, ter kolokate ustrezno razvrstimo po stopnjah. 

3.1.3 Ostalo gradivo 
Poleg zgoraj omenjenih osnovnih virov za japonski jezik upora

bimo pri izdelavi slovarja še druge referenčne vire, kot so enojezični 
japonski slovarji, dvojezični japonsko-angleški in angleško-japonski 
slovarji, obstoječi slovarji kolokacij v japonskem jeziku, od katerih 
so le nekateri namenjeni študentom japonščine in ki so omejeni po 
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številu kolokacijskih odnosov. Uporabimo še angleško-japonski slovar 
kolokacij, ki je namenjen japonskim učencem angleškega jezika in ki 
nam poda pomembno informacijo o kolokacijah, težavnih za japon
sko govoreče učence angleščine. 

Pri izbiri kolokacij za slovar sta pomembna še korpus slovenske
ga jezika FidaPLUS in slovenske Besedne skice (Krek et al. 2006). 

Slovnični in kolokacijski odnosi v slovenskem jeziku, izdelani na 
osnovi uravnoteženega korpusa, predstavljajo dodatne namige o mo
gočih razlikah v kolokacijskih parih v dveh jezikih. Pri slovarskem 
opisu v slovenskem jeziku uporabimo še druge referenčne vire, kot je 
npr. enojezični slovenski slovar SSKJ. 

3.2 Postopek analize 
Postopek analize poteka v naslednjih korakih: 

l. Določanje seznama besednih iztočnic za slovar kolokacij: 
Seznam besednih iztočnic za slovar kolokacij določimo na osnovi 
seznama besedišča za osrednji izpit iz znanja japonščine kot tuje
ga jezika JLPT (Japan Foundation and Association of International 
Education Japan 2004). Besede s seznama so razvrščene glede na 
nivo in besedno vrsto. Seznam primerjamo s frekvenčnim sezna
mom besed iz korpusov BCCWJ in JpWaC ter tako obogatimo se
znam besed s tistimi, ki niso vsebovane v seznamu besedišča za 
osrednji izpit, so pa pogoste v sodobni rabi japonskega jezika. 

2. Analiza japonskih besednih skic za besedo kandidatko: 
Za posamezno besedo kandidatko analiziramo kolokacijske zve
ze in kolokatorje s pomočjo rezultatov besednih skic ter izločimo 
najpomembnejše kolokacije. Kolokatorje razporedimo glede na 
njihovo težavnostno stopnjo. V tabeli 1 je prikazan primer koloka
cij pridevnika aoi 'moder', 4. nivo, pridobljenih iz korpusa JpWaC 
s pomočjo orodja Besedne skice ter razvrščenih glede na težavno
stno stopnjo. Znotraj težavnostne stopnje so besede razporejene 
po pogostnosti pojavitve v korpusu, kije prikazana s prvo številko 
poleg kolokatorja. Druga številka kaže na statistično pomembnost 
kolokacije, ki je določena v orodju s pomočjo prilagojene statistič
ne metode Dice. V tabeli je prikazanih dvajset najpogostejših kolo
kacij ter dodatno izbrane od dvajset statistično najpomembnejših 
kolokacij. Pri tem ne vključimo tistih statistično najpomembnejših 
kolokacij, ki imajo nizko pogostnost oz. se največkrat ponavljajo 
samo v enem spletnem viru ali v podvojenih pojavitvah tega vira. 
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Tabela 1: Kolokacije pridevnika llrv ' aoi 'moder' v korpusu JpWaC 

(orodje Besedne skice), razporejene po težavnostni stopnji (od 4 do o) 

Jt !,' aoi (J pWaC- 6415 pojavitv\I moder sinj, sinje moder . plav. zelen; bled; nezrel; neizkušen 

'.§' sora (602;9.5) modro nebo/sinje nebo. J, IDli (251 ;9.2) modra pticAnodri ptič/drozgl.iialiq_ ;lij umi (235;7.8) modro 
morje. 13 me (166;4.4) modre oč( 1'fi kao (84;5.1) bled obraz..bled,Prebledet( ~ iro (68;5.3) modra barva/zelena 
barva, 1E hana (64;5.8) modra rož<1 »&/uku (39; 5.8) modra oblekq_ &llli heya (27;4.1) modra sobaAv1odra soba (Aoi 
heya - kraj za zabavoif'ikasova slika/glasb. skupina! 7J< mizu (17;3.3) modra vodak>dprta voda. morjekista voda 

'jt hikari (92;6.5) modra svetlobaAnodra lu~ ~ mori (44;6) zeleni gozdPloimori (ime železnice"J!f(, '~f/l;ii AoJ/nori 
te/sudou)P\oi Mori Shinkin Bank (ime banke • (, '~il!:lfh?t• Aoimorishinyoukiri) $j sen ( 41 ;4.8) modra linijq :!l 
ha (26;5.9) zeleno listje 

$~ bubun (36;3.5) zeleni del. kos 'h 'f!(!)-negi no pora. čebule ) Anodri del ~(!)- sora no neba; il!l1*(!)- chikyuu no 
Zemljel III hitomi (41;7.3) modra zenicq_ ±t!l1* chikyuu (30;5.3) modraZemljaQ\oi chiki1uu.Aoi chikyuu wa dare no meno 
(naslov pesmi • (,'il!l1* /Jf l,'J:t!!1*1<1:t:C*1.(!)t(!) ). ~mi (19;5) zeleni sadežklezrel sadež 

;ž: shiba (93;8.9) zelena trata/zelena ruša/zelena travaPloi shiba no kai (Gibanje ljudi s posebnimi potrebarrfn 'Ž(!)~ ) 
, LlJflii\ sanmyakku (35;7.7) zelena gorska veriga 

i:"T? Donau (38;8) plava Donava.Na lepi modri Donavi (glasbena kompozicija~ L ( -~ i:7-?Utsukushiku Aoki Donau 
, •1Wl bara (30;7.3) modra vrtnicaAnodra roža/zeleni rožni grqi ~ honoo, homura (46;7) modri plameq llll!ml~ 
sangoshou (16;6.7) lvlodra laguna (The blue lagoon. znani ameriški film ); lvlodra laguna · znana skladba avtorice lvlatsuda Seiko 

t'.<lEB ~"'f 

Pridevnik aoi se prototipično nanaša na modro barvo, uporablja 
pa se še za druge odtenke oz. barve, ki se v slovenščini poimenujejo 
tudi z drugimi imeni barv, kot so zelena, sivo modra itd„ kar je odvisno 
predvsem od besed sopojavnic. V seznamu kolokacij s pridevnikom aoi 
opažamo, da prevladujejo kolokacije, v katerih se iztočnica aoi prevaja 
kot 'modra' (modre oči, modra roža, modra obleka, modro nebo itd.), 
pri čemer se slovenski učenci japonskega jezika tovrstnih kolokacij 
brez težav naučijo in jih pravilno uporabljajo. Sledijo kolokacije pri
devnika aoi, ki se v slovenščino prevajajo kot 'zelena' in se nanašajo na 
barvo v naravi oz. gozd, listje, trato, zelenjavo, gorsko verigo. Tovrstne 
kolokacije so manj predvidljive za slovenske govorce in lahko povzro
čajo napačno rabo pri produkciji v japonskem jeziku, zaradi česar je 
potrebno njihovo rabo posebej poudariti v procesu učenja. Kolokacije 
pridevnika aoi so še nekoliko bolj nepredvidljive v primerih, kot so 
aoi kao 'bled obraz' (dobesedno 'plavi obraz') ali aoi mi 'nezrel sadež' 
(dobesedno 'plavi sadež'), zato zahtevajo posebno pozornost. 

V spletnem korpusu opažamo še pogoste pojavitve kolokacij, ki so 
kulturno specifični termini in poimenovanja znanih pesmi, skupin, 
skladb, romanov, filmov, kot so npr. naslov skladbe Utsukushiku Aoki 
Donau 'Na lepi modri Donavi' ali naziv za železnico Aoimori tetsudou. 
Pogostnost tovrstnih terminov v korpusu kaže na njihovo pogosto rabo 
v skupnosti govorcev določenega jezika, kar pomeni, da jih je potreb
no vključiti v učenje jezika, vsaj v obliki dodatnega gradiva. V slovarju 
bi vključili tovrstne termine v obliki dodatnih uporabniških opomb. 
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3. Primerjava kolokatov v različnih japonskih virih GpWaC, BCCWJ in 
drugi korpusi): 
Kolokacije, pridobljene s pomočjo japonskih Besednih skic, lah
ko primerjamo z rezultati v sistemih NINJAL-LWP in Natsume, 
in sicer v različnih korpusih, ki bodisi so del BCCWJ ali pa ne -
uravnoteženi korpus objavljenih besedil, Wikipedia, časopisi itd. 
Primerjava omogoča identifikacijo kolokatov, ki najbolj izstopa
jo v večini korpusov in so najbolj splošno reprezentativni, poleg 
tega pa ponuja več podatkov o kolokacijah, ki so specifične za 
določeni tip besedila. Kot sekundarni vir uporabimo že obstoječe 
slovarje japonskega jezika. 

V tabeli 2 je prikazan primer kolokacij s pridevnikom aoi 'moder', 
pridobljenih iz podkorpusov BCCWJ s pomočjo orodja NINJAL-LWP ter 
razvrščenih glede na težavnostno stopnjo. Enako kot v tabeli 1 so zno
traj težavnostne stopnje besede razvrščene po pogostnosti pojavitve 
v korpusu. Poleg kolokatorja je podatek o pogostnosti, druga številka 
pa kaže na statistično pomembnost kolokacije s pomočjo statistične 
metode MI. V tabeli je prikazanih dvajset najpogostejših kolokacij. 
Večina statistično pomembnih kolokacij ima zelo nizko pogostnost in 
zaradi tega niso vključene v seznam. 

Tabela 2: Kolokacije pridevnika 1r1t ' aoi 'moder' v korpusu eccwJ (orodje NINJAL-LWP), 

razporejene po težavnostni stopnji (od 4 do o) 

• L' aoi (BCCWJ: 2007 pojavitvj moder, sini, sinje moder. plav, zelen; bled; nezrel; neizkušen 

13 me ( 115;7) modre OČl ~ sora (96;9.2) modro neboh:inje nebo. lili kao (76;7) bled 

4 
obrazibled,Prebledeti, ;ti umi (58;8.4) modro morj'l .!l!i tori (31;8.7) modra ptic.tn odri ptič/drozgf.l ialici. *. 
inu (15;7) modri pes (samo v dehl'egi Su). .71< mizu (12:5.3) modra voda/odprta voda, morje/čista vod<1, :it 
hana (11 ;5.8) modra roža 

3 '}(:, hikari ( 49:8.2) modra svetloba.tnodra luG •ha (8;6.6) zeleno listje 

lj hitomi ( 46;10.2) modra zenicci. ') ;j{:,,, rrbon (9;9.9) modri trak.tnodra vrvicaJ4oi ribon, roman pisatelja 
Ooshima lvlasum°'A•~~, t:=.-Ji,.. biniiru (9.9.2) modri vinil.tnodra plastična vrečka 

2 (.L' t: =.-JL-S--'/aoi biniiru shiitsu ·modre p lastične vrečke, plo:lč~ ) $5t bubun (36;3.5) zeleni del. kos 
(ti. '2'0)-negi no pora, čebule ) .tnodri del ~O)- sora no neba; it!?,JJICO)-chikyuu no Zemlje~ ~mi (7;7) 
sadež 

zelen 

1 
1t shiba ( 11 ;9.9) zelena trata/zelena ruša/zelena travaAoi shiba no kai (Gibanje ljudi s posebnimi potrebami· 
• L 'ŽO)~ ), ifiilftli seifuku (9;91) modra uniforma.tnodra službena obleka 

j*t honoo. homura ( 15;8.4) modri plameq Dli me (15;7.1 ) modro okoAoi me ga hoshii (roman The Bluest Eye. 
o Najbolj modre oči. Toni Morrison)Aoi me no ningyou ( peser.n~ k.aromo. kinu. i (10;8 7) modra obleka, halja. 

oblačilo, ~'}(:, senkou (7;10.9) modri bli sk, modra osvetlitev 
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V seznamu kolokacij lahko vidimo, da se najbolj pogoste koloka
cije v korpusih JpWaC in BCCWJ večinoma prekrivajo, npr. aoi me ( § ), 

aoi sora, aoi tori, aoi mizu, aoi ha, aoi bubun, aoi shiba, aoi hitomi, aoi 
honoo itn. Nekaj najpogostejših kolokacij v korpusu BCCWJ ni med 
najbolj pogostimi, vseeno pa se pojavijo kot relativno pogoste v kor
pusu JpWaC, npr. aoi me (81'!)(21), aoi koroma (8), aoi biniiru (9), aoi 
seifuku (9), aoi riban (7). Tovrstne kolokacije so nekoliko pogostejše v 
korpusu BCCWJ kot v spletnem JpWaC korpusu, ker so bolj značilne za 
besedišče oz. stil romanopisja, npr. kolokacije aoi koroma, aoi seifuku 
se nanašajo na oblačila in se večinoma uporabljajo pri opisovanju li
kov v romanih. Kolokaciji aoi inu in aoi senkou sta edini s seznama, ki 
se ne pojavita v korpusu JpWaC. Aoi inu se nanaša na eno samo delo v 
korpusu BCCWJ in s tem izgubi relevantnost za slovarski opis, Aoi sen
kou pa je strokovno specifični termin, zato je njegova relevantnost za 
slovarski opis vprašljiva. Tudi v podkorpusih korpusa BCCWJ opazimo 
kulturno specifične termine kot aoi biniiru shiito ter naslove znanih 
del, kot so Aoi riban itd., ki bodo del slovarskega opisa. 

4. Primerjanje kolokatorjev s slovenskimi kolokatorji: 
Kolokatorje je mogoče primerjati s kolokatorji v slovenski verziji 
Besednih skic. V slovenski in japonski verziji gre za različna tipa 
korpusov, vendar pa sta oba obsežna in v veliki meri uravnotežena, 
zaradi česar sta do določene mere primerljiva. Primerjava ponuja 
podatke o kolokacijah, ki so za slovenske govorce bodisi napove
dljive ali nenapovedljive. Poizvedba po kolokacijah slovenskega pri
devnika moder nedvomno pokaže kolokacije, ki so napovedljive za 
slovenske govorce, ker vsebujejo enake sestavne dele kolokacij. Med 
najbolj pogostimi se pojavijo modra barva, modre oči, modro nebo, 
modra obleka itn. Veliko je tudi kulturno specifičnih terminov za 
slovensko območje, kot so modra cona, modra frankinja, modri pinot 
itd., ki bi bili bolj relevantni pri načrtovanju slovensko-japonskega 
slovarja kolokacij. Obstajajo tudi termini, ki so mednarodno uvelja
vljeni ter pogosto prisotni tako v japonskem kot slovenskem korpu
su, npr. Modra Donava oz. Aoi Donau, kot del naslova skladbe Na lepi 
modri Donavi. Kolokatorje je dodatno mogoče poiskati tudi v japon
sko-slovenskem vzporednem korpusu. V prihodnosti načrtujemo 
raziskavo možnosti uporabe paralelnih Besednih skic iz vzporednih 
ali primerljivih korpusov. Poskusno je bil tak pristop že preverjen na 
angleško-francoskem jezikovnem paru (Kilgarriff et al. 2011). 

3.3 Slovarski opis kolokacij in zapis podatkov 
Razpored iztočnic in slovarski opis sta v fazi načrtovanja. Ena od 

možnosti je, da so posamezne iztočnice slovarja kolokacij razporejene 
najprej glede na besedno vrsto, potem po abecednem seznamu, pri 
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čemer so opremljene z dodatnimi informacijami o težavnostni sto
pnji, zapisu oz. izgovarjavi, pogostnosti, osnovnem pomenu, ter po 
potrebi o pregibanju. Izbrane kolokatorje naj bi razporedili najprej 
po tipu kolokacijskega odnosa, potem po težavnostni stopnji, po po
gostnosti in statistični pomembnosti. Kolokatorjem dopišemo tudi 
osnovni pomen. Nepredvidljive kolokatorje posebej označimo in po
damo reprezentativen primer iz korpusa s prevodom v slovenščini. 

Bazo podatkov o kolokacijah shranimo v zapisu XML, kar omogo
ča boljšo preglednost, urejanje in procesiranje slovarja. Tako bomo v 
prihodnosti lahko slovar povezali z obstoječim japonsko-slovenskim 
slovarjem jaSlo. 

4. Zaključek 
V tem prispevku smo najprej predstavili dvojezično korpusno le

ksikografijo na Japonskem in vlogo korpusov kot jezikovnih virov pri 
izdelavi slovarjev. Dvojezična korpusna leksikografija se je še najbolj 
razvijala za angleško-japonski jezikovni par in je predvsem usmer
jena k japonsko govorečim uporabnikom, ki se učijo oz. uporabljajo 
angleški jezik. Na kratko smo predstavili korpusni pristop za učinko 

vitejše vključevanje različnih tipov informacij pri izdelavi obstoječega 
japonsko-slovenskega elektronskega slovarja jaSlo. 

V nadaljevanju smo izpostavili potrebo po slovarjih kolokacij ter 
povzeli vire in raziskave na tem področju za učence japonskega jezi
ka. Na primeru kolokacijskih odnosov pridevnikov, ki se končujejo na 
-i, in samostalnikov smo predstavili osnovni model za izdelavo gradi
va kolokacijskih odnosov za jezikovni par japonščine in slovenščine, 
z dodanimi podatki o težavnostni stopnji posameznih enot kolokacij. 
Pri tem smo uporabili različne vire, med drugim tudi Besedne skice 
za japonski jezik ter računalniško podprte sisteme za učenje jezika, 
ki so prirejeni za črpanje kolokacijskih informacij iz različnih tipov 
korpusov. Model slovarja predstavlja osnovo za izdelavo japonsko
slovenskega slovarja kolokacij, ki bo pomemben pripomoček za slo
venske učence japonščine. Slovar bo mogoče vključiti v že obstoječi 
dvojezični elektronski japonsko-slovenski slovar, poleg tega bo model 
slovarja mogoče uporabiti pri izdelavi dvojezičnih slovarjev kolokacij 
še drugih jezikovnih parov. 
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