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Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė – ne elektroninis Bendrinės lietuvių
kalbos žodynas
Daiva Murmulaitytė
Anotacija. Trumpai apţvelgus aplinkybes, kurioms susiklosčius gimė idėja kurti Bendrinės lietuvių leksikos
duomenų bazę, priminus jos paskirtį ir uţdavinius bei patikslinus anksčiau skelbtą Bazės duomenų struktūrą,
straipsnyje nagrinėjamas jos santykis su šiuo metu baigiamu rengti Bendrinės lietuvių kalbos ţodynu. Neretai
Bazė klaidingai laikoma elektroniniu šio ţodyno variantu, nors pagal Bazės koncepciją, ji su Ţodynu būtų susijusi tik pradiniais savo duomenimis. Iš tiesų šie dabartinės lietuvių leksikos šaltiniai skirtųsi savo duomenų
struktūra, informacijos apimtimi ir pateikimu, paieškos apimtimi ir sudėtingumu, jos rezultatų vaizdavimo būdais ir galimybėmis, poţiūriu į savarankiškų leksikografinių vienetų pateikimą ir kitkuo. Straipsnyje keliama
mintis siekiant tikslumo pakeisti Bazės pavadinimą.
Reikšminiai žodžiai: leksikos duomenų bazė; elektroninis ţodynas; ţodyninis straipsnis; (savarankiškas) leksikografinis vienetas; semema; rodinys.
kartu kuriančių Matematikos ir informatikos instituto programuotojų vadovė Snieguolė Meškauskienė, taip pat dalyvavo programuotojai Antanas Grincevičius ir Remigijus
Andţius.

Įvadas
Mintis kurti Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazę (toliau – Bazę) gimė nepavykus suderinti tradicinio (popierinio) Bendrinės lietuvių kalbos ţodyno (toliau – Ţodyno)
rašymo ir jo kompiuterizavimo. Pradţioje norėta, kad
vienu metu būtų parengti tradicinis ir kompiuterinis ţodyno variantai, ir kad pastarasis būtų pritaikytas ne tik
skaityti jį kompiuterio ekrane, bet ir rimtesniems moksliniams tyrimams – su įvairialypės paieškos galimybėmis
(ne vien pagal antraštinį ţodį) ir pan. (Mikelionienė, 2003,
p.81; Poliakovas, 2003, p.98). Tam reikėjo ţodyną iš karto
rašyti gerokai struktūriškiau, sistemingiau nei įprasta, nes
„net ir tokia iš esmės pernelyg popierinio ţodyno vertės
nemenkinanti bėda, kaip ne visur vienodas formalus duomenų pateikimas, elektroniniame ţodyne sumaţina automatinės paieškos galimybes“ (Jakaitienė, 2005, p.296).
Siūlymo pirma sukurti duomenų bazę, o ja naudojantis
rašyti ţodyną irgi buvo atsisakyta, nes atrodė, kad tai uţtruks, o Ţodynas buvo reikalingas, kaip sakoma, „jau vakar“. Taigi pagal modernesnę metodiką buvo rašomas tradicinis ţodynas, o jo kompiuterizavimas paliktas ateičiai.
Taip susiklosčius aplinkybėms pagalvota apie originalios
struktūros duomenų bazę, kuri būtų kuriama neprisirišant
prie šio Ţodyno ar kokio kito leksikografijos šaltinio, o su
Ţodynu būtų susijusi tik tiek, kad iš jo būtų įvedami pirminiai šios bazės duomenys. Vėliau bazė būtų pildoma duomenimis iš kitų leksikografinių, tradicinės ir elektroninės
ţiniasklaidos šaltinių, fiksuojant vartoseną internete ir pan.
Tokios bazės koncepcija buvo sukurta ir 2006 m. pristatyta
Leksikografijos centro seminare, Lietuvių kalbos institute.
Įvairiose konferencijose ir publikacijose (Murmulaitytė,
1999, 2002, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008, 2009) kalbėta ir apie jos duomenų struktūrą, kūrimo eigą, nuveiktus
ir ateities darbus bei problemas, iškylančias juos dirbant.
2008 m. LKI Leksikografijos centre organizuotas mokslinis seminaras „Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų
bazė – nuveikti ir ateities darbai“, kuriame perskaitytas
pranešimas „Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų
bazės kūrimo eiga, tarpiniai rezultatai ir problemos“. Seminare įsibėgėjančius programavimo darbus pristatė Bazę

Ilgainiui įsitikinta, kad kalbininkų visuomenė, ypač nesusipaţinusi su Bazės koncepcija, daţnai tapatina ją su Ţodynu, tikisi ją būsiant Ţodyno rengimą spartinančia priemone ar pan. Taigi šio straipsnio tikslas – priminti kai kuriuos pamatinius, ankstesnėse autorės publikacijose aptartus Bazės koncepcijos dalykus, patikslinti tai, kas dirbant buvo koreguota, ir tiksliau nurodyti šių dviejų lietuvių
leksikos šaltinių riboţenklius bei sąlyčio taškus. Straipsnis
parengtas pranešimo, 2009 m. balandţio 3 d. skaityto Vytauto Didţiojo universitete vykusioje konferencijoje-seminare „Lietuvių kalba ir naujosios technologijos“, pagrindu.
Bazės paskirtis irduomenų struktūra
Primintina, kad Bazė sumanyta siekiant:


kaupti dabartinės lietuvių kalbos leksiką;



preliminariai ją apdoroti leksikografiškai;



moksliškai tirti sukauptus duomenis;



nuolat juos tikslinti, redaguoti, atnaujinti;



fiksuoti probleminius atvejus, ppr. nepatenkančius į
ţodynus;



jos duomenų pagrindu rengti įvairius ţodynus, mokslo
leidinius.

Bazėje būtų kaupiami keturių rūšių leksikografiniai vienetai:
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ţodţiai;



sudėtiniai terminai ir sudėtiniai pavadinimai (pvz.,
namų šeimininkė, greitoji pagalba, Grįţulo ratai, ekonomikos perkaitimas, Jo Ekscelencija ir kt.);



frazeologizmai;



ţodţių dalys (turima galvoje tarptautinės ţodţių dalys
– t. y. pradiniai tarptautinių ţodţių ir hibridų dėmenys
bei priešdėliai (pvz., avia-, bio-, pseudo-, anti- ir kt.),
taip pat lietuvių kalbos priešdėliai, aptariamajame ir
kituose ţodynuose pateikiami atskirais straipsniais,
aiškinami ir iliustruojami. Ilgainiui Bazėje analogiškai
galėtų būti pateikiami ir tarptautinių ţodţių baigmenys
(pvz., -logija, -grafija, -skopas ir kt.), taip pat lietuvių
kalbos morfemos (priesagos ar baigmenys).

9.1. junglumas;
9.2. kitkas.
10. Leksinės paţymos.
11. Vartosenos ypatumų paţymos.
12. Vartojimo srities paţymos.
13. Stilistinės paţymos.
14. Tarminės paţymos.
15. Daryba:
15.1. pamatinis ţodis;
15.2. pamat. ţodţio homonimo ţenklas;
15.3. pamat. ţodţio sememos numeris;
15.4. darybos kategorija.
16. Kilmė:
16.1. etimologija;
16.2. etimono kalbos paţyma;
16.3. indeksai.
17. Aprašomasis reikšmės aiškinimas:
17.1. apibrėţtis
17.2. vartosenos nusakymas;
17.2.1. bendroji dalis;
17.2.2. atskiroji dalis;
17.3. lotyniškas pavadinimas;
17.4. komentarai.
18. Norminamosios paţymos.
19. Nuorodos:
19.1. variantas:
19.1.1. vertinimo laipsnio ţenklas,
19.1.2. leksikografinis vienetas;
19.1.3. homonimo ţenklas;
19.1.4. sememos numeris;
19.1.5. indeksai.
19.2. ţr.
19.2.1. leksikografinis vienetas;
19.2.2. homonimo ţenklas;
19.2.3. sememos numeris;
19.2.4. indeksai.
19.3. kitkas.
20. Sinonimas:
20.1. leksikografinis vienetas;
20.2. homonimo ţenklas;
20.3. sememos numeris;
20.4. komentarai
20.5. indeksai.
21. Antonimas:
21.1. leksikografinis vienetas;
21.2. homonimo ţenklas;
21.3. sememos numeris;
21.4. komentarai
21.5. indeksai.
22. Susijusi sąvoka (plg.):
22.1. leksikografinis vienetas;
22.2. homonimo ţenklas;
22.3. sememos numeris.
23. Iliustracija:

Bazė įsivaizduojama kaip išsami, nuolat pildoma kartoteka,
kurią sudaro tokių leksikografinių vienetų sememų kortelės, t. y. vienoje kortelėje būtų kaupiami vieno leksikografinio vieneto kuria nors viena jo reikšme duomenys. Kiekviena kortelė, savo ruoţtu, būtų sudaryta iš 85 laukų, kuriuose būtų įrašoma ir kaupiama visa ţodyniniam straipsniui būdinga informacija bei papildomi, redagavimui ar
tyrinėjimui svarbūs duomenys (ţr. 1-ąją lentelę; tai dirbant
pataisytas Bazės duomenų struktūros variantas, todėl lentelė kiek skiriasi nuo anksčiau skelbtų pradinių Bazės
duomenų struktūros lentelių):
1 lentelė. BLDB duomenų struktūra
1. Antraštė:
1.1. leksikografinis vienetas;
1.2. homonimo/ homografo ţenklas.
2. Paantraštė:
2.1. leksikografinis vienetas;
2.2. homonimo/ homografo ţenklas.
3. Pagrindinės formos:
3.1. II pagr. forma;
3.2. III pagr. forma.
4. Paradigma:
4.1. Linksniavimas:
4.1.1. linksniuotė;
4.1.2. paradigma (nr.).;
4.2. Asmenavimas:
4.2.1. asmenuotė (nr.);
5. Kirčiavimas:
5.1. kirčiuotė (nr.);
5.2. kirčiuotos formos;
5.3. indeksai.
6. Sememos eilės numeris.
7. Semantinių grupių paţymos.
8. Gramatinės paţymos:
8.1. kalbos dalis;
8.2. giminė;
8.3. skaičius;
8.4. linksnis;
8.5. nuosaka;
8.6. laikas;
8.7. asmuo;
8.8. rūšis;
8.9. laipsnis;
8.10.veiksmaţodţio forma;
8.11. kitkas.
9. Sintaksinės paţymos:
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23.1. vartosenos pavyzdys;
23.2. paaiškinimas;
23.3. vartojimo srities paţymos;
23.4. stilistinės paţymos;
23.5. šaltinio santrumpa (klasifikuota);
23.6. komentarai;
23.7. indeksai.
24. Vartojimo daţnis:
24.1. rodiklis (skaičius);
24.2. šaltinio santrumpa;
24.3. indeksai.
25. Indeksai.
26. Ţodyninė sąsaja:
26.1. antraštinis leksikografinis vienetas;
26.2. homonimo/ homografo ţenklas;
26.3. sememos numeris.
26.4. komentarai.
27. Kortelės šaltinis.
28. Autorinė redaktoriaus ţyma.



diferencijuoti ir indeksuoti leksikografinius vienetus
iliustruojančius vartosenos pavyzdţius (atskirti ţodţių
junginius ir sakinius);



leksikografinius vienetus ţymėti norminamuoju aspektu;



iš įvairių šaltinių pateikti leksikografinių vienetų vartojimo daţnio rodiklius;



įvairius semantinius, gramatinius, vartosenos ir kitokius leksikos tyrėją ar kitą Bazės naudotoją dominančius dalykus ţymėti atitinkamais indeksais, pagal kuriuos jis galėtų klasifikuoti Bazės duomenis, formuluodamas paieškos uţklausą pagal savo poreikius.

2. Bazėje būtų kaupiama ne tik bendrinės lietuvių kalbos
(norminė) leksika ir lygiaverčiai jos variantai, kaip kad yra
Ţodyno atveju, bet ir šalutiniai normos variantai, ţargonas,
neteiktini dalykai ir kt. Visa tai būtų atitinkamai paţymima, nustačius tokio reiškinio vietą bendroje leksikografinio vieneto struktūroje ir įvertinus jį vartosenos teiktinumo poţiūriu. Turint galvoje šį leksikos norminimo aspektą teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad aptariamosios
bazės pavadinimas – Bendrinės lietuvių leksikos duomenų
bazė – nėra tikslus. Bazės ištakos, kaip minėta, susijusios
su Bendrinės lietuvių kalbos ţodyno kompiuterizavimu,
kompiuteriniu, kaip tada vadinta, jo variantu, tad natūralu,
kad tuo metu kuriamas dalykas buvo atitinkamai pavadintas. Bet vėliau nuo šio ţodyno atitolus struktūros, paskirties ir kitomis prasmėmis bei nutarus bazėje kaupti ir nenorminę leksiką, toks iš senų laikų uţsilikęs pavadinimas
akivaizdţiai nebeatitinka iš principo naujos bazės turinio.

Bazė iš esmės būtų skirta moksliniam (ypač leksikografiniam) darbui. Plačioji visuomenė galėtų naudotis darbo,
atlikto naudojantis ja, rezultatais, kurie, tikėtina, greičiau
atsirastų ir būtų tobulesni, turint tokią darbo priemonę.
Ateityje, įgijus didesnės darbo su šia baze patirties ir sukaupus tikslesnius duomenis, būtų galima pagalvoti ir apie
internetinį jos variantą, turintį siauresnes paieškos galimybes, pateikiantį tik būtiniausią informaciją perţiūrint duomenų paieškos rezultatus, nesuteikiantį teisės ir galimybių
redaguoti, pildyti ar kitaip keisti tą informaciją pačioje
bazėje.

3. Iš esmės skirtųsi Ţodyno ir Bazės duomenų struktūros.
Pagrindinis Bazės struktūrinis vienetas yra semema, t. y.
viena leksikografinio vieneto reikšmė. Visi jos duomenys
rašomi į vieną kortelę, išskyrus:

Bazės santykis su Žodynu
Neretai klaidingai įsivaizduojama, kad Bazė kuriama kaip
elektroninis Ţodyno variantas.



keleriopo kirčiavimo atvejus, kai kiekvienam kirčiavimo variantui pildoma atskira kortelė, ir

Pradiniai Bazės duomenys, kaip jau minėta, išties būtų
įvedami iš pirmojo Ţodyno leidimo, pabaigus jį rengti ir
pagal tam tikrą metodiką struktūriškai šiek tiek pertvarkius
ţodyninius straipsnius. Tačiau Bazė nebūtų elektroninis šio
ţodyno variantas. Pagrindiniai šių dviejų dabartinės lietuvių kalbos leksikos rinkinių skirtumai (turint galvoje, kad
Ţodynas taip pat turėtų būti išleistas elektronine forma,
antraip lyginimas apskritai vargiai įmanomas) būtų šie:



antraštines giminėmis kaitomų ţodţių formas, kurioms
atskiros kortelės pildomos dėl skirtingų gramatinių ir
vartosenos duomenų (ateityje tai turėtų palengvinti jų
vartosenos tyrimą, taip pat galėtų labai pasitarnauti kuriant morfologinių formų ţodyną).

Pagrindiniu Ţodyno vienetu tradiciškai laikytinas antraštinis ţodis, t. y. visos jo sememos (reikšmės), kartu su kita
būtina informacija pateikiamos ţodyniniame straipsnyje.
Tarkim, Ţodyno straipsnis racionalùs (pavyzdį ţr. toliau;
tai dar nėra galutinė jo redakcija) Bazėje būtų išskaidytas į
6 korteles, nes negimininė forma ir frazeologizmas laikytini atskirais leksikografiniais vienetais; be to, kadangi
gramatinė ir kt. moteriškosios ir vyriškosios būdvardţio
giminių formų informacija (šiuo atveju – linksniuotė, paradigma) skiriasi, šios formos irgi būtų pateikiamos atskiromis kortelėmis (Ţodyne linksniuotės neţymimos, bet Bazėje numatyta jas ţymėti ir tai būtų daroma vėliau, jau pačioje Bazėje tvarkant duomenis). Šiuo atveju vyriškosios
giminės būdvardţio forma racionalùs yra (i)u linksniuotės
ir linksniuojama pagal 5-ąją paradigmą, o i linksniuotės
moteriškosios giminės forma
– pagal 8-ąją paradigmą, taigi analogiškuose skirtingų kortelių laukuose,
skirtuose šios rūšies gramatinei informacijai ţymėti, turėtų

1. Bazėje apskritai būtų gerokai daugiau informacijos, nei
jos ketinama pateikti Ţodyne. Tarkim, joje numatyta:


ne tik pateikti ţymiai daugiau tarptautinių ţodţių, bet
ir nurodyti jų etimologijas;



paţymėti semantines leksikos grupes – tai ypač aktualu redaguojant daiktavardţius, nes šiuo poţiūriu jie
Ţodyne niekaip nepaţymėti (išskyrus deminutyvus);



pateikti gerokai daugiau naudingos gramatinės informacijos (pvz., nurodyti kiekvieno kaitomo ţodţio
linksniuotę ar asmenuotę – tokia informacija įprastesnė mokomiesiems nei bendriesiems ţodynams);
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būti įrašyti skirtingi duomenys. Taigi Bazėje būtų tokios 6
ţodţio racionalùs kortelės (pilka spalva pavyzdyje
pateikiami įvairūs „nematomi“ indeksai ir kt. duomenys;
jie reikalingi duomenų paieškai, bet nebūtinai (specialiai
pasirinkus) rodomi pateikiant jos rezultatus):
Žodynas
bdv. (4)
1. protingas, tikslingas,
tinkamas, pagrįstas:
Racionalùs póţiūris.
mitýba. racionalù bev.:
ganà racionalù. 2. mat.
bendramatis su sveikuoju
skaičiumi, vienetu:
Racionalùsis dỹdis.
Racionalióji fùnkcija.
(sveikasis teigiamas
skaičius). racionalùs
tai, kas atitinka
tikrovę, tiesa, teisybė: Šiamè
teiginyjè yrà racionalaũs

būtų išskaidomas į sememas, taip pat vaizduojamas vienos
iš jų (
2) kortelės rodinys:
Žodynas
bdv. (2) 1.
susijęs su adatomis (1 r.):

Bazė
(adatoms susmeigti). 2. spec.
susijęs su adatomis (2 r.),
adatėlėmis:
spausdintùvas (komp.).

racionalus
racionalùs bdv. v. ((i)u/5) (4)
1. protingas, tikslingas,
tinkamas, pagrįstas
• racionalùs póţiūris ţj
•
naudójimas ţj
racionalus
racionalùs bdv. v. ((i)u/5) (4)
2. mat. bendramatis su
sveikuoju skaičiumi,
vienetu:
• racionalùsis dỹdis ţj ∆?
•
(sveikasis teigiamas
skaičius) ţj ∆?

Bazė
adatinis
bdv. v. nlpsn. ((i)a/4)
(2)
1. susijęs su adatomis (1 r.)
il
adatinis
bdv. v. nlpsn. ((i)a/4)
(2)
2. spec. susijęs su adatomis (2
r.), adatėlėmis:
spausdintùvas ţj (komp.).
adatinis
bdv. m. nlpsn. (ė/9)
(2)
1. susijusi su adatomis (1 r.):
ţj
(adatoms susmeigti)
adatinis
bdv. m. nlpsn. (ė/9)
(2)
2. spec. susijusi su adatomis (2
r.), adatėlėmis
il

racionalus
bdv. m. (i/8) (4)
1. protinga, tikslinga, tinkama,
pagrįsta
•
ţj

4.2. Semema. Vienos sememos duomenys (viena paaiškinta, gramatiškai ir kitaip apiforminta bei iliustruota leksikografinio vieneto reikšmė ir kita informacija iš vienos
kortelės) būtų pateikiami ţodyninio straipsnio ar panašiu
pavidalu, t. y. tam tikra tvarka išdėstant juos paeiliui.

racionalus
bdv. m. (i/8) (4)
2. mat. bendramatė su
sveikuoju skaičiumi,
vienetu
• racionalióji fùnkcija ∆?
apbr?

Sememos rodinių pavyzdţiai:
įžvalgus
įžvalgùs bdv. v. ((i)u/5) (4)
1. pasiţymintis įţvalga
•
ţj

racionalus
racionalù bdv. bev.
•
↑ racionalus 1

įžvalgus
įžvalgùs bdv. v. ((i)u/5) (4)
2. numatantis
sin. apdairus
•
ţj

racionalus grūdas
racionalùs
tai, kas
atitinka tikrovę, tiesa,
teisybė
• Šiamè teiginyjè yrà
raciona
↑ racionalus BŢ

įžvalgus
bdv. m. (i/8) (4)
1. pasiţyminti įţvalga

4. Bazės duomenų paieškos rezultatus numatoma vaizduoti
pasirenkant vieną iš keturių pagrindinių, o kirčiavimo variantų turinčių gimininių ţodţių atveju – iš dar dviejų papildomų vaizdavimo būdų. Taigi iš viso numatyti 6 rodinių
tipai.

įžvalgus
bdv. m. (i/8) (4)
2. numatanti
sin. apdairi

gerbiamasis
gerbiamàsis įvr. bdv. v. (K:
1. pagarbos ţodis, vartojamas
kreipiantis
•
•
Gerbiamàsis, gál

gerbiamasis
gerbiamóji įvr. bdv. m. (K:
1. pagarbos ţodis, vartojamas
kreipiantis
•

4.3. Postraipsnis. Visų sememų, turinčių vienodą paantraštę, duomenys, pateikiami paeiliui. Čia plačiau paaiškintinas ANTRAŠTĖS (pavyzdţiuose ji pateikiama pusjuodţiu šriftu, pabraukta) ir PAANTRAŠTĖS (pavyzdţiuose
šie duomenys rašomi pusjuodţiu šriftu) skyrimo reikalas.

4.1. Kortelė. Bazės naudotojui būtų rodoma vienos sememos kortelė su visais duomenimis, įrašytais jiems skirtuose
laukuose (ţr. 1 pav.). Šis būdas nuo kitų penkių skiriasi
tuo, kad naudotojui ne tik pateikiami patys duomenys, bet
akivaizdţiai parodoma ir jų vieta bazės duomenų struktūroje. Toks struktūriškas vaizdavimas daugiausia būtų reikalingas įvedant naujus bei tikrinant ir koreguojant jau
įvestus duomenis. Toliau pateikiamuose pavyzdţiuose
matyti, kaip vienas Ţodyne pateikiamas straipsnis (būdvardis
) prieš perkeliant duomenis į Bazę

ANTRAŠTĖS laukai Bazėje būtų skirti tiems atvejams, kai
tas pats leksikografinis vienetas turi kelias antraštines formas – pvz., būdvardţių, įvardţių, skaitvardţių, dalyvių
vyriškosios ir moteriškosios giminių bei negimininės formos, kirčiavimo variantai ir pan. Bazėje jos būtų pateikia-
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mos atskirai – t. y. vyriškosios giminės formai būtų pildoma viena kortelė, kurios PAANTRAŠTĖS 2.1. lauke
būtų rašoma vyriškosios giminės forma, o moteriškosios
giminės – kita kortelė, kurios PAANTRAŠTĖS 2.1. lauke
atitinkamai būtų rašoma moteriškosios giminės forma.
Abiejų šių kortelių ANTRAŠTĖS 1.1. lauke būtų patei-

kiamas neţymėtasis šių formų grupės narys – vyriškosios
giminės forma, kad automatiškai formuojant straipsnį,
abiejų formų informacija būtų surinkta ir pateikiama kartu.
Kirčiavimo variantų atveju ANTRAŠTĖS lauke būtų rašoma nekirčiuota leksikografinio vieneto forma.

1 pav. Kortelės rodinio pavyzdys

Taigi pasirinkus aptariamąjį, postraipsnio, vaizdavimo
būdą, būtų rodomi tik vienos iš vardaţodţių giminių (vyriškosios arba moteriškosios) ar negimininės formos, vieno

kirčiavimo varianto ir pan. duomenys, kadangi kitų giminių formų, kirčiavimo variantų ir pan. duomenys būtų kaupiami kitose kortelėse ir turėtų kitą paantraštę. Kitaip sa-
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kant, postraipsnio rodinyje būtų pateikiama visų kortelių,
turinčių vienodą paantraštę, duomenys.

ginės formos (giminės) kirčiavimo variantus. Šiuo atveju
apibrėţtys, sinonimai, antonimai būtų pritaikyti kiekvienai
konkrečiai formai, t. y. moteriškosios giminės formos būtų
atitinkamai apibrėţiamos ir turėtų moteriškosios giminės
sinonimus bei antonimus, analogiškai būtų pateikiamos ir
negimininės formos duomenys – plg. toliau pateikiamus
pavyzdţius.

Postraipsnių pavyzdţiai:
įžvalgus
įžvalgùs bdv. v. ((i)u/5) (4)
1. pasiţymintis įţvalga
•
ţj
2. numatantis
sin. apdairus
•
ţj

įžvalgus
bdv. m. (i/8) (4)
1. pasiţyminti įţvalga
2. numatanti
sin. apdairi

Morfologinių straipsnelių pavyzdţiai:
raudonas
raudónas, raudóna lpsn.
kokyb. bdv. ((ia)/ 1,
(i)o/ 6) (1 kv1:
raudónam, raudónu,
raudóname, raudóni,
raudónų, raudónais,
raudónuose; raudónos,
raudónų, raudónomis,
raudónose)
1. kuris kraujo spalvos
•
ţj
• raudónas véidas ţj
••
[aguõnos] ţj
•
ţj
2. susijęs su revoliuciniu
komunistiniu veikimu

4.4. Straipsnis. Naudotojui būtų rodomi visi vieno leksikografinio vieneto, tradiciniame ţodyne sudarančio straipsnio antraštę (t. y. visų jo sememų), duomenys, pateikiami
paeiliui. Šiuo būdu vaizduojant paieškos rezultatus į vieną
ţodyninį straipsnį būtų jungiami vardaţodţių abiejų giminių formų bei negimininės formos, visų kirčiavimo variantų duomenys ir kita informacija, kuri tradiciniuose ţodynuose pateikiama vienu straipsniu, turinčiu kelias antraštines formas, o Bazėje dėl jau minėtų prieţasčių būtų
išskaidyta į atskiras korteles. Kitaip tariant, straipsnio rodinyje būtų pateikiami visų kortelių, turinčių vienodą antraštę, duomenys. Moteriškosios giminės formai sukurta
apibrėţtis ir kt. šiai formai pritaikyti dalykai, matomi sememos ir postraipsnio rodiniuose, čia būtų ignoruojami,
taigi vaizdas prilygtų įprastam ţodyniniam.

bdv. ((i)u,
i/ 5, 8) (4)
1. pasiţymintis įţvalga
•
ţj
2. numatantis
sin. apdairus
•
ţj

raudo
raudonuosè; raudonõs,
raudonosè)
1. kuris kraujo spalvos
2. susijęs su revoliuciniu
komunistiniu veikimu

Kirčiavimo straipsnelių pavyzdţiai:

Straipsnių pavyzdţiai:
įžvalgus

raudonas
raudónas, raudonà lpsn.
kokyb. bdv. ((ia)/1,
(i)o/6) (3 kv2:
raudonám, raudonamè,

raudonas
raudonas
raudónas lpsn. kokyb. bdv. v. raudóna lpsn. kokyb. bdv. m.
((ia)/1) (1 kv1: raudónam,
((i)o/6) (1 kv1: raudónos,
raudónu, raudóname,
raudónų, raudónomis,
raudóni, raudónų,
raudónose), raudonà (3
raudónais, raudónuose),
kv2 raudonõs, raudonojè,
raudónas (3 kv2:
raudonám, raudonamè,
raudonosè)
1. kuri kraujo spalvos
•
1. kuris kraujo spalvos
[aguõnos] ţj • raudónos
•
ţj
ţj
• raudónas véidas ţj
2. susijusi su revoliuciniu
2. susijęs su revoliuciniu
komunistiniu veikimu
komunistiniu veikimu

gerbiamasis
gerbiamàsis, gerbiamóji įvr.
bdv. (K:
1. pagarbos ţodis, vartojamas
kreipiantis
•
•
Gerbiamàsis, gál
•• Gerbiamóji,
suprãtote.

4.5. morfologinis straipsnelis ir 4.6. kirčiavimo straipsnelis
– minėtieji du papildomi rodinių tipai. Jų prireiktų vaizduojant kirčiavimo variantų turinčius gimininius ţodţius –
būdvardţius, dalyvius, kai kuriuos skaitvardţius ir kai kuriuos įvardţius.

5. Kuriant Bazės koncepciją galvota apie įvairialypę duomenų paiešką. Remtasi geru Dabartinės lietuvių kalbos
ţodyno 3-ojo leidimo kompiuterinio varianto (toliau –
DŢ(k)) pavyzdţiu, atsiţvelgiant į kai kuriuos tobulintinus
dalykus ir numatant papildomų, kuriuos sąlygotų kitokia,
gerokai sudėtingesnė Bazės struktūra. Pavyzdţiui, numatyta paieška pagal vieną ar kelis poţymius, įvairius jų derinius, poţymius jungiant keliomis loginėmis jungtimis (IR,
ARBA), taip pat paieška pagal nesantį duomenį; numatytas
neribotas paieškos kartojimas ankstesnės paieškos rezultatuose (DŢ(k) paiešką kartoti buvo galima tik vieną kartą) ir
t. t. Tokia įvairialypė paieška įmanoma tik gerokai sistemiškiau, nei tai daroma Ţodyne, kaupiant ir tvarkant šio
ţodyno ir kt. šaltinių duomenis. Taigi ir šiuo, duomenų
paieškos, aspektu klaidinga būtų tapatinti aptariamąją Bazę
su elektroniniu Ţodynu. Apskritai kol kas sudėtinga net
lyginti Bazės ir elektroninio Ţodyno duomenų paieškas,
nes pastarosios klausimas šiuo metu, kiek ţinoma, dar nėra
svarstomas.

Jei būdvardis labiau rūpėtų morfologiniu aspektu, būtų
galima rinktis morfologinio straipsnelio rodinį ir vienoje
vietoje matyti atitinkamai sugrupuotus abiejų būdvardţio
giminių formų bei negimininės formos duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad jie būtų pateikiami laikantis tokios pačios metodikos, kaip ir straipsnio rodinyje – apibrėţtis,
sinonimai, antonimai ir pan. duomenys būtų imami tik iš
vyriškosios giminės formos kortelių, o atitinkami moteriškosios giminės ir negimininės formų duomenys morfologiniame straipsnelyje, kaip ir straipsnyje, būtų ignoruojami.
Viename morfologiniame straipsnelyje būtų rodomi vieno
kirčiavimo varianto duomenys, taigi morfologinių straipsnelių būtų tiek, kiek būtų kirčiavimo variantų. Tuo tarpu
tiriant kirčiavimo dalykus, matyt, patogiau būtų rinktis
kirčiavimo straipsnelio rodinį, kuriame vienoje vietoje būtų
pateikiama informacija apie visus vienos kurios morfolo-
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6. Dar vienas svarbus dalykas – savarankiškų leksikografinių vienetų pateikimas kitų, pamatinių ar pagrindinių, leksikografinių vienetų straipsniuose (Svetikienė, 2006; Šepetytė, 2006). Palyginus su pateikimu Dabartinės lietuvių
kalbos ţodyne pasakytina, kad Bendrinės lietuvių kalbos
ţodyne iš pamatinių ţodţių straipsnių į atskirus straipsnius
bus iškelti:


veiksmaţodţių ir vardaţodţių abstraktai su priesagomis -imas/ -ymas, -umas, -ybė;



veikėjų pavadinimai su priesagomis -tojas, -a, -ėjas,
-a, -ikas, -ė;



prieveiksmiai su priesagomis -(i)ai, -yn;



taip pat sudėtiniai pavadinimai, Dabartinės lietuvių
kalbos ţodyne buvę pateikti po trikampio ţenklo, ir
analogiški nauji sudėtiniai terminai ir pavadinimai.

arba, jei be jų išsiversti neįmanoma, pateikiami taip, kad
labai nekristų į akis – tarp kitų iliustracinių pavyzdţių ir
pan. Tarkim, tam tikru metu ima sparčiai kisti kokios nors
srities ţodynas (kaip kad atsitiko su kompiuterijos leksika),
randasi naujų ţodţių ir jų junginių, įvairūs geresni ar
prastesni naujadarai ieško savo vietos, kovodami su svetimybėmis ir pan., todėl tokią ţodyno sritį tuo metu itin
sunku tinkamai parašyti ir suredaguoti. Kol knyga išeina iš
spaudos, dalis terminų jau gali būti pasenę arba taip ir neprigiję. Tad maţiausiai rizikinga būtų apskritai dėti kuo
maţiau šios srities leksikos. Naudotojas nebus patenkintas,
neradęs vieno ar kito jam rūpimo ţodţio ir informacijos
apie jį, bet nebus ir suklaidintas (ar bent jau bus maţiau
suklaidintas, nei gavęs apie rūpimą ţodį netikslią informaciją). Tokia praktika, kad abejotini, nenusistovėję dalykai
tradiciniuose ţodynuose vis dėlto būtų pateikiami, atitinkamai paţymint jų problemiškumą, nėra įprasta, bent jau
lietuvių leksikografijoje. Tuo tarpu Bazėje atitinkamai paţymėti rastų savo vietą ir probleminiai, dar nenusistovėję,
diskutuojami atvejai.

Tačiau kai kurie savarankiški leksikografiniai vienetai aptariamajame Ţodyne dar lieka susieti su pagrindiniais ar
pamatiniais ţodţiais ir pateikiami jų straipsniuose. Tai:


sangrąţiniai veiksmaţodţiai;



frazeologizmai;



deminutyvai;



veiksmaţodţiai su neiginiais (ne-, nebe-);



dalis sudėtinių teminų ir pavadinimų (tie, kurie nėra
aiškinami).

Išvados
Taigi aptartieji Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazės
ir Bendrinės lietuvių kalbos ţodyno struktūros, informacijos pateikimo ir kt. dalykai akivaizdţiai parodo, kad šių
dviejų leksikografijos šaltinių jokiu būdu nereikėtų tapatinti. Juos sietų tik bendri duomenys, ir tai tik pradiniu Bazės kūrimo etapu, nes vėliau ji būtų pildoma kitų leksikografijos šaltinių (pradedant, tarkim, tarptautinių ţodţių ţodynu) duomenimis. Kiti Ţodyno leidimai, be abejonės,
galėtų būti kokybiškesni ir greičiau parengiami, dirbant su
šia Baze, bet į juos tikrai patektų ne visa tai, ką tik Bazė
būtų sukaupusi. Taigi ji, be kita ko, būtų ir naujas, modernus kalbininkų darbo įrankis, gerokai palengvinantis ţodynininkų ir kitų tyrėjų darbą, o ne elektroninis tradicinio
Ţodyno variantas, nuo pastarojo besiskiriantis tik pritaikymu naudotis elektroninėje terpėje ir kiek platesnėmis
tradicinės paieškos galimybėmis. Jau nekalbant apie nuolat
atnaujinamų duomenų gausą, kuria ši Bazė tiek nuo minėto, tiek nuo kitų ţodynų turėtų skirtis pirmiausia.

Kai kurie jų (tarkim, sangrąţiniai veiksmaţodţiai) formaliai pateikiami kaip pamatinių ar pagrindinių ţodţių (šiuo
atveju – nesangrąţinių veiksmaţodţių) atskiros reikšmės ar
jų atspalviai; frazeologizmai dedami pagrindinio ţodţio
straipsnio gale po rombo ţenklo; kiti minėti dalykai kol kas
buvo pateikiami kaip pamatinio ţodţio iliustracijos. Paţymėtina, kad šiuo metu dar rašoma Ţodyno redagavimo instrukcija, taigi kai kurie dalykai dar gali keistis. Vis dėlto
akivaizdu, kad Ţodyne nebus laikomasi principo kiekvienam savarankiškam leksikografiniam vienetui skirti atskirą
ţodyninį straipsnį. Atsiţvelgiant į tai Ţodyno duomenys,
prieš srautiniu būdu įvedant juos į Bazę, turėtų būti struktūriškai pertvarkyti, t. y. pritaikyti jos struktūrai, kurioje atskiriems leksikografiniams vienetams skirtos atskiros kortelės, o sąsajas su pagrindiniais ar pamatiniais ţodţiais,
kurių straipsniuose jie buvo Ţodyne, numatyta paţymėti
tam tikslui skirtuose atitinkamuose Bazės laukuose. Tarkim, įprasta manyti, kad lizdais pateikiami frazeologizmai
lengviau randami ţodyne (antra vertus, neretai jų eilės
tvarkos taisyklės gana painios ir jei lizdas milţiniškas, orientuotis jame dar sudėtingiau, nei skaityti viską pagal abėcėlę). Taigi dėl šios prieţasties Bazėje paliekama galimybė
grupuoti frazeologizmus pagal pagrindinį ţodį, kurio
straipsnyje jie bus įrašyti Ţodyne (tam skirta Bazės laukų
grupė ŢODYNINĖ SĄSAJA). Tas pats pasakytina ir apie
kitus leksikografinius vienetus, kurie Ţodyne atskirų
straipsnių neturės.

Taip pat pasakytina, kad jei Bazės kūrimas būtų tęsiamas,
reikėtų pakeisti jos pavadinimą, galbūt pavadinant Moksline dabartinės lietuvių leksikos duomenų baze ar pan., nes
iš tiesų joje būtų kaupiami ne tik bendrinės kalbos duomenys. Beje, pakeitus šios bazės pavadinimą maţiau būtų ir
pagundų painioti ją su elektroniniu Bendrinės lietuvių kalbos ţodynu.
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The Database of Standard Lithuanian Lexicon is not an Electronic Version of the Dictionary of Standard Lithuanian
Summary
The idea to set up the Database of Standard Lithuanian Lexicon was launched after having rejected the idea to set up an electronic version of the
Dictionary of Standard Lithuanian meant for the wider public as well as research purposes. The Database started with devising an original structure for
it; as a result, the Database is related to the Dictionary exclusively through its core data. However, the Database is often treated as an electronic version
of the Dictionary. In fact, they would have to differ in the structure of the data, the scope of information and its presentation, the scope and complexity of
search, modes and possibilities of presenting the results of the search, approaches to the presentation of individual lexicographic units etc. There is also a
suggestion made to modify the title of the Database.
Straipsnis įteiktas 2009 04
Parengtas spaudai 2009 11
Apie autorę
Daiva Murmulaitytė, hum. m. (kalbotyra) daktarė, LKI Leksikografijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja.
Mokslinės veiklos sritys: leksikologija ir leksikografija, ţodţių daryba, morfemika, bendrinės kalbos ţodynų rengimas bei kompiuterizavimas,
elektroninių kalbos duomenų bazių kūrimas.
Adresas: Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, 10308 Vilnius
El. paštas: daminga@takas.lt

84

