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Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) 
deluje v okviru Univerze v Ljubljani. Namen 
CJVT je omogočiti uspešen razvoj slovenščine 
v digitalni dobi. Skladno s to vizijo raziskovalci z 
različnih področij pripravljamo digitalne jezikov-
ne vire ter orodja in pri tem sledimo načelom, da 
morajo biti vsi izdelki vsebinsko in metodološko 
sodobni, uporabniku prijazni in odprto dostopni 
za nadaljnji razvoj.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine 
v svoji prvi različici vsebuje več kot 
105.000 iztočnic in 360.000 sopomenk.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine 
viri.cjvt.si/sopomenke

Spletna stran CJVT
www.cjvt.si

Promocija Sopomenk
www.cjvt.si/promocija-sopomenk/



Odprtost

Slovar sopomenk sodobne slovenščine 
je največja odprto dostopna zbirka sopo-
menk za slovenščino. Odprti dostop po-
meni, da je slovar na spletu uporabnikom 
na voljo brezplačno, obenem pa je skup-
nosti na voljo tudi kot podatkovna baza. 
Slovarske podatke je tako mogoče upo-
rabljati za izdelavo novih jezikovnih virov, 
tehnologij in drugih izdelkov, ki spodbujajo 
celostni razvoj slovenščine v digitalnem 
svetu.

Sodobnost

Slovar temelji na sodobnih jezikovnih po-
datkih in je pripravljen z metodami, ki so 
interdisciplinarne in inovativne na podro-
čju evropskega digitalnega slovaropisja. 
Računalniško podprta priprava podatkov 
je bistveno manj finančno potratna kot 
ročno delo, obenem pa je neizmerno hi-
trejša. Hitrost omogoča, da slovar posta-
ne ažuren podatkovni vir.

Odzivnost

Slovar je nastal z upoštevanjem novih 
tehnoloških možnosti, pa tudi novih potreb 
v sodobni družbi. Nastaja v digitalnem 
svetu, odprto in v sodelovanju z uporab-
niško skupnostjo. Na eni strani se odziva 
na spremembe v jeziku, saj sodobna me-
todologija omogoča, da se spremembe v 
jezikovni rabi hitro zaznajo in vključijo v 
slovar. Na drugi strani se odziva na jezi-
kovno skupnost, saj omogoča napredno 
vključevanje znanja in mnenj slovarskih 
uporabnikov.

Sobesedilo

Za razumevanje sopomenskosti je nujno 
sobesedilo, zato je v slovarju veliko pove-
zav s korpusnimi podatki. Povsem nova za 
slovenščino je možnost primerjave, kako 
se različne sopomenke pojavljajo v real-
nih besedilih. Povezovanje med podatki 
zagotavlja, da je raziskovanje slovenščine 
v digitalnem svetu bolj informativno in s 
tem bolj zanesljivo, hkrati pa udobnejše in 
manj zamudno.

Skupnost

Digitalno okolje podpira vzpostavljanje 
skupnosti, ki slovar ne le uporablja, am-
pak ga tudi razvija. Uporabniki lahko pri 
izdelavi slovarja sodelujejo na več nači-
nov, predlogi in povratne informacije pa 
so upoštevane pri nadgradnjah in nadalj-
njem razvoju. Rešitev, ki jo prinaša Slo-
var sopomenk sodobne slovenščine, je 
nastala ob upoštevanju raziskav o željah, 
navadah in potrebah slovarskih uporabni-
kov v digitalnem svetu, ki poleg slovarske 
informativnosti v ospredje postavljajo tudi 
uporabnost in demokratičnost.


