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EVA
Poročilo Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij za leto 2017
1. Namen in naloge sveta
Vlada Republike Slovenije je 23. 3. 2017 (sklep št. 00405-2/2017/3) ustanovila Svet za
spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij (svet). Potreba po tem svetu –
koordinacijskem telesu se je pokazala na razpravi o jezikovnih virih in tehnologijah, ki je
potekala 30. januarja na Ministrstvu za kulturo in na kateri so bili prisotni tako predstavniki
države kot ustvarjalci jezikovnih virov in tehnologij (JVT) ter njihovi uporabniki.
Svet opravlja naslednje naloge:
– usmerja nadaljnji razvoj na področju JVT,
– podpira celovite rešitve na področju digitalizacije slovenskega jezika,
– ovrednoti uporabnost dosedanjih dosežkov na področju JVT in možnosti za
njihovo nadgradnjo,
– obravnava in potrjuje strateške usmeritve na področju JVT v državni upravi,
– skrbi za identifikacijo potreb na področju JVT,
– določi smernice glede odprtega dostopa do JVT,
– določi tehnične standarde izdelkov in storitev, ki zagotavljajo povezljivost
posameznih elementov,
– določi spletni repozitorij za vire in tehnologije za nadaljnjo uporabo,
– daje predloge in pobude Vladi Republike Slovenije v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem
razvoja JVT,
– poroča Vladi Republike Slovenije o delu sveta enkrat letno,
– po potrebi ustanovi operativne delovne podskupine ter nadzira njihovo delo.
2. Pregled dela v letu 2017
Svet je imel v letu 2017 štiri redne seje (18. 4., 20. 6., 11. 7. in 27. 9.) na Ministrstvu za
kulturo, usklajevalno delo članov pa je potekalo tudi po elektronski pošti.
Člani sveta so se ob aktualnih problemih s področja odprtosti jezikovnih virov strinjali, da je
široka dostopnost virov in tehnologij ključnega pomena za njihov usklajen in
racionalen nadaljnji razvoj, obenem pa tudi pogoj za enakopravno prisotnost slovenskega
jezika v digitalnem okolju. Za boljši pregled stanja na tem področju so k popisu in odpiranju
jezikovnih virov pozvali tudi druge relevantne slovenske institucije ter evidentirali prioritetne
projekte, ki so nujno potrebni za razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Ob pregledu
napredka pri odpiranju virov nekaterih inštitucij so ugotovili, da bi bilo treba pospešiti ta
proces z namenom uporabe virov v raziskovalne namene in razvoja novih jezikovnih
tehnologij. Služba za slovenski jezik Ministrstva za kulturo (MK opravlja strokovne in
tehnično-administrativne naloge za svet) je s pomočjo strokovnih poročevalcev iz ustanov s
tega področja pripravila zbirnik prispevkov, v katerem so popisani viri, tehnologije in
programska oprema s področja govornih tehnologij, s katerimi razpolagajo univerze/fakultete,
inštituti, knjižnice, založbe, zavodi, društva ter relevantna podjetja. Zbirnik, objavljen na
spletni strani MK, se je sproti dopolnjeval (do decembra 2017).
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S posebno nalogo, da to zbrano gradivo pregleda in oceni, kaj od predstavljenega je
relevantno in uporabno za nadaljnji razvoj, kaj je smiselno razviti na novo in kaj odkupiti, je
bila na pobudo sveta ustanovljena štiričlanska ekspertna skupina razvojnikov (Institut Jožef
Stefan, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru). Ta je v oceni stanja na področju govornih
tehnologij »Jezikovni viri za razvoj sistemov jezikovnih tehnologij za slovenski jezik«
ugotovila, da je skupni obseg vseh obstoječih govornih tehnologij le nekaj 100 ur posnetega
govora, zato je nujno, da se obstoječe vire po možnosti združi in preuredi oziroma pridobi
nove obsežnejše govorne jezikovne vire, saj je za razvoj sodobnega splošnega
razpoznavalnika govora potrebno pridobiti vsaj 1000 ur označenih in prepisanih govornih
posnetkov ustrezne kvalitete in zvrsti. Najpomembnejši izziv pri razvoju govornih tehnologij je
zagotavljanje čim večje točnosti in zanesljivosti njihovega delovanja, pa tudi zagotavljanje
komunikacijske zasebnosti pri njihovi uporabi.
Člani sveta so se seznanili z naborom vseh obstoječih jezikovnih virov in tehnologij in z
oceno stanja na področju govornih tehnologij ter ob tem razpravljali o najprimernejšem
infrastrukturnem centru, ki bi opravljal nujno potrebne dejavnosti pridobivanja, hranjenja in
distribucije virov ter usmerjal politiko na tem področju. Strinjali so se, da je za to
najprimernejša raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI, ki deluje na Institutu »Jožef Stefan«
(IJS), saj to poslanstvo v zametkih že uresničuje, v njen konzorcij pa so vključeni vsi
deležniki, ki so aktivni na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij. V zvezi z načrtom za
dodelitev upravljanja jezikovnih virov ustanovam, ki zagotavljajo nadaljnjo distribucijo, je
MIZŠ pripravilo pravno mnenje glede uporabe in dostopa do jezikovnih virov in tehnologij
projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku«. Ker ima MIZŠ avtorske pravice nad
rezultati tega projekta, pripravlja sporazum s konzorcijem CLARIN.SI, na podlagi katerega bo
mogoča objava rezultatov projekta v okviru obstoječega repozitorija CLARIN.SI.
Da bi se identificirale vrzeli in postavili strateški cilji na področju JVT, so člani sveta pripravili
nabor prioritetnih projektov s področja JVT. Osnova premisleka je bil Akcijski načrt za
jezikovno opremljenost (ANJI), skupina pa se je osredotočila na prioritete razvoja, na
najnujnejše akcije, ki bodo pripomogle k skladnemu in racionalnemu zagonu razvoja JVT.
Člani sveta so se strinjali, da slovenska jezikovna skupnost potrebuje nekaj temeljnih
gradnikov, na podlagi razprave k predlogu prioritetnih projektov s področja JVT pa so sklenili,
da se v okviru razpoložljivih sredstev pri realizaciji ANJI pozornost posveti predvsem
govornim tehnologijam, vzdrževanju in nadgradnji korpusov, semantičnim virom in
tehnologijam, strojnemu prevajanju, terminološkemu portalu, črkovalniku in pravopisnoslovničnemu pregledovalniku ter osrednjemu infrastrukturnemu centru za jezikovne vire in
tehnologije.
Člani sveta so na več sejah razpravljali o odprti dostopnosti baze SSKJ. ZRC SAZU je
pojasnil, da baze ne more dati v odprti dostop, saj ni imetnik avtorskih pravic slovarja in bi s
tem lahko kršil veljavno zakonodajo, lahko pa omogoči dostop do baze v okviru sodelovanja
na posameznem projektu na podlagi sklenjene pogodbe z imetniki avtorskih pravic oziroma
dogovora o sodelovanju. Na podlagi Zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ 1978, št.
19), ki je veljal v času nastajanja SSKJ, so nosilci materialnih avtorskih pravic na SSKJ vsi
avtorji in zato morajo vsako novo razpolaganje z besedilom SSKJ soglasno odobriti vsi
imetniki avtorskih pravic.
Svet se je ukvarjal tudi z vprašanjem dostopnosti standardov Slovenskega inštituta za
standardizacijo (SIST). Ker kaže, da glede na mednarodno prakso odprta dostopnost
standardov SIST zaenkrat ni mogoča, so člani sveta sklenili, da bodo zadevo spremljali in po
potrebi predlagali vladi spremembo zakonodaje, tj. akta o ustanovitvi SIST.
V vseh državah članicah EU v okviru projekta European Language Resources Coordination
(ELRC) in drugih projektov iniciative Connecting Europe Facility (CEF) poteka zbiranje
vzporednih korpusov (pomnilniki prevodov), terminoloških in drugih virov, ki so koristni za
učenje strojnih prevajalnikov. Dosedanja prizadevanja so pokazala, da je v slovenski državni
upravi te vire iz različnih razlogov težko pridobiti (pravna vprašanja, varovanje osebnih
podatkov itd.), zato sta potrebni koordinirana dejavnost in podpora vodstev ministrstev. Člani
sveta so preverili možnosti za sistematično gradnjo vzporednega korpusa besedil javne
uprave za namene strojnega prevajalnika – opravljen je bil sestanek s pristojnimi sodelavci
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Generalnega sekretariata Vlade RS. Dogovorjeno je bilo tudi, da se odpre Evroterm, tako je
Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS objavil podatke terminološke zbirke
Evroterm na portalu Odprti podatki vlade (http://podatki.vlada.si/evroterm.aspx). Ministrstvo
za javno upravo je povezalo ključne deležnike na področju Evrokorpusa, zbirke vzporednih
dvojezičnih korpusov prevodov, ki so se zavezali k preučitvi možnosti anonimizacije in
odprtja korpusa prevodov.
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