Projekt Bulharsko-èeské slovníkové databáze
Albena Rangelova, Ústav pro jazyk èeský AV ÈR, v. v. i., oddìlení souèasné lexikologie a lexikografie
Hedvika Sixtová, Slovanský ústav AV ÈR, v. v. i., oddìlení slavistické lingvistiky a lexikografie
Potøeba novìjších èesko-bulharských a zejména bulharsko-èeských slovníkù, které by usnadnily
mezijazykovou komunikaci a podpoøily výuku èeštiny a bulharštiny jako cizích jazykù, je stále
naléhavá, zejména po vstupu Bulharské republiky do Evropské unie. Nejnovìjší pøekladový
èesko-bulharský slovník akademického typu (Ivanèev 2002) byl záhy po svém vydání rozebrán,
pøipravuje se jeho druhé vydání. Tvorba adekvátního protìjšku bulharsko-èeského je úkol nadmíru
tìžký, a to finanènì, personálnì i organizaènì. Poslední obsáhlejší bulharsko-èeský slovník vyšel
v roce 1959 (autor K. Hora). ...............................................................................................................

Zásady výbìru jednotek a jejich významù
– zámìr prezentovat základní slovní zásobu bulharštiny
(lexikální minimum/lexikální jádro) se zøetelem k novým
spoleèenským podmínkám a potøebám jazykové a mezijazykové
komunikace dnes (bìžná slovní zásoba, zamìøení na bìžný
spoleèenský a soukromý život); ...................................................
– základní kritérium výbìru: rozšíøenost, uzuálnost jednotky
v bìžné komunikaci; ....................................................................
– pomocná kritéria: systémovost zpracování a diferenèní
princip. ..........................................................................................
Práce v tabulkovém procesoru Excel, aktuální poèet hesel
13 119 (pøi rozepsání homonymních dvojic a polysémních n-tic)

Institucionální kontext
Úsek vícejazyèné lexikografie
– konfrontaèní výzkum lexika a tvorba jinojazyèno-èeských databází a slovníkù (vybrané slovanské
jazyky – slovenština, slovinština, bulharština); ...........................................................
– návaznost na dlouholetou spolupráci Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR, v. v. i., s akademickými
pracovišti ze Slovenska, Bulharska i Slovinska; ............................................................................
– úspìšné ukonèení mezinárodního projektu LINT – Language in Tourism (www.travellang.org), jeden
z výstupù – ètyøjazyèný slovník lexikálního minima pro potøeby cestovního ruchu
(Rangelova – Tichá 2008).
Projekty
Slovinsko-èeský slovník
– praktický kódovací slovinsko-èeský slovník (program TshwaneLex).
Slovensko-èeská lexikální databáze
– diferenèní slovníkové zpracování nejnovìjšího stavu slovní zásoby obou jazykù;
– publikaèní technologie wiki (kolaborativní wiki-engine);
– grantový projekt Konfrontaèní popis souèasného slovenského a èeského lexika (systémové vztahy
a komunikaèní koexistence) pro léta 2011–2014.
Slovník zrádných slov v bulharštinì a èeštinì
– studijní slovník s paralelním zpracováním typu výkladového slovníku pro bulharského uživatele.
Publikaèní kontext ..........................................................................................................................................
Souèasný trend: tvorba krátkých dvojjazyèných pøíruèek ...........................................................................
– ménì nároèné personálnì i finanènì, publikování v historicky krátkém èase;
– specializované pøíruèky, které slouží specifickým cílùm, obvikle studiu: Rangelova – Tichá 2008,
Miceva 2009, Baèvarov a kol. 2011; ...................................................................................................................
– konverzaèní pøíruèky pro širokou veøejnost: Raev – Raevová 1998, Zidaro-Kounová 2006;
– krátké všeobecné publikace: malý rozsah, omezená informace o užití lexikálních jednotek:
Bublová – Videnov 1987, Uchytil 2009. .............................................................................................................

Pracovní záznamy výbìru jednotek do hesláøe

Mikrostruktura ................................................................
Pùvodní model ...................................................................
Tabulková organizace: adaptace výchozího modelu
Slovensko-èeské slovníkové databáze ..................................
– položka databáze – lexie èi víceslovná lexikální jednotka;
– jednotlivé významy jako samostatné stránky;
– každý pøíklad jako samostatná vnoøená stránka.
Náhled vícevýznamového hesla
v tabulkovém zpracování

Souèasný model ...................................................................................................................................................
Lineární vkládání dat s pøeddefinovanými soubory informací; ........................................................................
– vnoøené seznamy zkratek pro metajazykovou informaci (gramatika, oborové a stylistické kvalifikátory);
– funkèní kombinace znakù pro grafické ztvárnìní heslové statì; ..................................................
– editace – využití jednoduché syntaxe a funkèních zkratek pro rùzná grafická ztvárnìní; ......................
– náhled hesla – totožný pro uživatele a zpracovatele. .................................................................

Elektronické pøekladové slovníky na CD a na internetu (volný èi placený pøístup).
– pro uživatele pohodlná zmìna smìru vyhledávání;
– možnost doplòování uživateli;
– z lingvistického hlediska nevyhovující.

Editace podstatného jména

Pøekladový slovník PCtranslator

Náhled zpracovaného podstatného jména

Volnì pøístupný portál MyMemory doplòovaný uživateli

Bulharsko-èeská slovníková databáze – základní koncepèní rysy ..............................................................
Autorský kolektiv: A. Rangelova, H. Sixtová, N. Kalajdžievová, programátor R. Garabík
Zámìr .................................................................................................................................................................
– poskytnout novou, vìdecky podloženou pøíruèku obsahující základní slovníkové zpracování
bulharsko-èeského smìru, které mùže být v budoucnosti doplòováno a rozšiøováno;
– rozsah: krátká slovníková databáze, 12–15 tisíc jednotek; .............................................................................
– zpùsob zveøejnìní: primárnì elektronická podoba, využití publikaèní technologie wiki (spolupráce
s Jazykovedným ústavem ¼. Štúra SAV); ..........................................................................................................
– uživatel: je urèena nejširšímu okruhu veøejnosti, zejména èeské, se zvláštním zøetelem k bìžnému,
neprofesnímu uživateli jazyka, pro bìžný spoleèenský a soukromý styk; ...............................
– metajazyk slovníku: èeština; ....................................................................................................................
– cíle: navázat na tradici èesko-bulharských a bulharsko-èeských slovníkù; zaplnit mezeru ve smìru
bulharština – èeština; pøekonat základní omezení krátkých slovníkových pøíruèek, tj. nedostatek informací
potøebných pro správnou interpretaci významu a užití jednotek; ......................................................................
– èasový horizont: pøi stávajícím personálním obsazení a pøi optimálním vývoji události 3–4 roky.

Náhled zpracovaného pøídavného jména
Editace pøídavného jména

Víceslovné jednotky - editace

Víceslovné jednotky - náhled

Aktuální úkoly
Titulní stránka a vstup do programu

Vytvoøení hesláøe ...............................................................................................................................................
Výchozí hesláø – seznam hesel ze studijní pøíruèky (ètyøjazyèného slovníku lexikálního minima pro potøeby
cestovního ruchu) projektu LINT – Language in Tourism; ..................................................................
– spolupráce s kolegy z Ústavu pro bulharský jazyk BAV; ........................................................................
– konfrontace s hesláøi jiných bulharsko-jinojazyèných slovníkù (Gaberoff 2000, Uchytil 2009);
– základní referenèní zdroje: Balgarski talkoven reènik (Popov 1994) a Reènik na novite dumi i znaèenija
v balgarskija ezik (Perniška a kol. 2001); .................................................................................
– pro ovìøování pravopisu a variantnosti: Pravopisen reènik na bãlgarskija ezik 2002 a Internetová jazyková
pøíruèka ÚJÈ AV ÈR, v. v. i. (http://prirucka.ujc.cas.cz/); .............................................................................
– materiálové referenèní zdroje: Intercorp – projekt paralelních korpusù Filozofické fakulty UK v Praze
(http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/) a Bulharský národní korpus (Áúëãàðñêè íàöèîíàëåí êîðïóñ –
http:// www.ibl.bas.bg/BGNC_bg.htm); ............................................................................................................
– kontrola a doplòování dle lexikálnìsémantických skupin, napø. rostliny, živoèichové, jídlo, nápoje, profese,
státy, jazyky atp.; .........................................................................................................................................
– kontrola a doplòování dle slovních druhù (zejména tzv. malé slovní druhy – pøedložky, spojky, citoslovce,
ale též èíslovky a zájmena). ..............................................................................................................

Ukázka vyhledávání v korpusu Intercorp
v paralelních korpusech èeském a bulharském
(smìr bulharsko-èeský)

Ukázka vyhledávání v Bulharském národním korpusu

Zpracování vzorových hesel pro ovìøení a zpøesnìní zásad zpracování jednotlivých slovních druhù;
– vývoj softwarového nástroje (programátorské práce);
– zabezpeèení doplòkových finanèních zdrojù.
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