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Η πρ+κε2µενη ανακ+2νωση απ+τελε2ται απJ τPσσερα µPρη: α) εισαγωγI στη
λεKικ+γραM2α και τις DασικPς παραµPτρ+υς της, D) παρ+υσ2αση τ+υ CLVV

και των ιδεOν, σRεδ2ων και πρ+γραµµ@των τ+υ, γ) PµMαση στ+ν ρJλ+ π+υ µπ+ρε2
να διαδραµατ2σει η υπ+δ+µI (εργαλε2α, µ+ντPλα, στρατηγικPς) στη δ2γλωσση λε-
Kικ+γραM2α, και δ) συµπερ@σµατα και πρ++πτικPς τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς αυτ+,.

Ως λε ικ	γρα1�α θα µπ+ρ+,σαµε να +ρ2σ+υµε «τη διαδικασ2α της συγγρα-
MIς I σ,νταKης λεKικOν µε +ρθJ και επιστηµ+νικJ τρJπ+, κατ@ την +π+2α Rρη-
σιµ+π+ι+,νται επαρκε2ς τεRνικPς και τεRν+λ+γ2ες και η +π+2α καταλIγει στην
απεικJνιση I την περιγραMI τ+υ λεKιλ+γ2+υ µιας γλOσσας (I τµηµ@των της) για
την εKυπηρPτηση των RρηστOν I +µ@δων RρηστOν». Κατ@ συνPπεια, η λεKικ+-
γραM2α ε2ναι µια π+λ,πλευρη δραστηριJτητα στην +π+2α εµπλPκ+νται δι@M+ρ+ι
παρ@γ+ντες, Jπως RρIστες, λεKικ+γρ@M+ι, µεταλεKικ+γρ@M+ι, τεRνικ+2, εκδJ-
τες, R+ρηγ+2. ΑυτJ σηµα2νει Jτι η λεKικ+γραM2α Iταν, και εKακ+λ+υθε2 να ε2ναι,
κατ@ Pνα µεγ@λ+ µPρ+ς, εµπ+ρικI επιRε2ρηση, εMJσ+ν +ρισµPνα λεKικ@ συγκα-
ταλPγ+νται στα παγκJσµια best-sellersZ ε2ναι επ+µPνως πρ+MανPς Jτι +ι εκδJτες
πα2X+υν Pναν ενεργJ και σηµαντικJ ρJλ+ στην παραγωγI και διακ2νησI τ+υς.
ΩστJσ+, ε2ναι λιγJτερ+ γνωστJ και πρ+MανPς Jτι και +ι κυDερνIσεις µπ+ρ+,ν
να διαδραµατ2σ+υν κ@π+ι+ ρJλ+ στην παραγωγI των δ2γλωσσων λεKικOν, +
+π+2+ς δεν περι+ρ2Xεται σε αυτJν τ+υ παθητικ+, R+ρηγ+,. ΑπJ την @π+ψη αυ-
τI, +ι κυDερνIσεις της �λλανδ2ας και της Φλαµανδ2ας αναλαµD@ν+υν τ+ν ρJ-
λ+ της ROρας-πρ+τ,π+υ, καθOς η (γλωσσικI) τ+υς π+λιτικI τις καθιστ@ Pναν
ενεργJ παρ@γ+ντα στην παραγωγI δ2γλωσσων +λλανδικOν λεKικOνZ στην
πραγµατικJτητα, η ενεργ+π+2ησI τ+υς σε λεKικ+γραMικ@ XητIµατα +Mε2λεται
στ+ Jτι και +ι δ,+ αυτPς ROρες θεωρ+,ν τη γλωσσικI υπ+δ+µI εK2σ+υ σηµα-
ντικI µε @λλ+υ τ,π+υ υπ+δ+µPς.

* ΛJγω τ+υ ιδια2τερα εKειδικευµPν+υ περιεR+µPν+υ τ+υ πρωτJτυπ+υ κειµPν+υ, η απJδ+σI τ+υ στην
ελληνικI Pγινε περιληπτικ@.
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Yπως, λ+ιπJν, Rρει@Xεται υπ+δ+µI στ+υς δρJµ+υς, τ+ 2δι+ ισR,ει και για τα
λεKικ@. Τα λεKικ@, Jπως και +ι δρJµ+ι, απ+τελ+,ν µPσα επικ+ινων2ας: τα µ+νJ-
γλωσσα λεKικ@ συνδP+υν τ+υς ανθρOπ+υς της 2διας ROρας I της 2διας γλωσσικIς
κ+ινJτητας µεταK, τ+υς, ενO τα δ2γλωσσα παρPR+υν τη δυνατJτητα να Pρθει κα-
νε2ς σε επαMI µε τ+ εKωτερικJ. Αν κ@π+ι+ς θPλει να δηµι+υργIσει 2σες ευκαιρ2ες
για Jλ+υς τ+υς π+λ2τες µιας κ+ινJτητας (λ.R. της ΕυρωπαϊκIς Tνωσης), Oστε να
µπ+ρ+,ν να συµµετPR+υν στην κ+ινων2α της πληρ+M+ρ2ας, η RρIση της γλOσσας
δεν θα πρPπει να απ+τελε2 εµπJδι+ αλλ@ D+Iθεια. ΑυτPς +ι σκPψεις +δIγησαν τις
κυDερνIσεις της �λλανδ2ας και της Φλαµανδ2ας να αναλ@D+υν τ+ν ρJλ+ τ+υ
ενεργητικ+, M+ρPα υλ+π+2ησης στ+ν τ+µPα της δ2γλωσσης λεKικ+γραM2ας. Tτσι,
τ+ 1993 2δρυσαν µια Επιτρ+πI µε τ+ν τ2τλ+ CLVV (Commissie voor
Lexicografische Vertaalvoorzieningen, Επιτρ+πI ΛεKικ+γραMικOν Θεµ@των) µε
σκ+πJ να σRεδι@Xει, να +ρ2Xει, να καθ+δηγε2 και να συντ+ν2Xει την π+λιτικI τ+υς
σε σRPση µε τα δ2γλωσσα λεKικ@. ΕιδικJτερα, σκ+πJς της Επιτρ+πIς αυτIς ε2ναι
να καταρτ2σει Pνα σRPδι+ δρ@σης για µια περ2+δ+ 10 περ2π+υ ετOν (1993-2002)
για τη δηµι+υργ2α δ2γλωσσων λεKικOν µε τα +λλανδικ@ ως γλOσσα-πηγI I γλOσ-
σα-στJR+. ΜεταK, @λλων πρPπει να καταγρ@Mει τις αν@γκες, να επιλPγει κατ@
σειρ@ πρ+τεραιJτητας τις @λλες γλOσσες, να κ@νει τ+ν +ικ+ν+µικJ πρ+ϋπ+λ+γι-
σµJ, να πρ+σMPρει την κατ@λληλη +ικ+ν+µικI και τεRνικI υπ+δ+µI, να αναXητ@
@λλ+υς R+ρηγ+,ς και να ελPγRει την πρJ+δ+ των πρ+γραµµ@των.

Στ+ν τ+µPα της υπ+δ+µIς σRεδι@στηκε Pνα εργαλε2+ π+υ θα επιτρPψει τη δη-
µι+υργ2α +ικ+ν+µικ@ σ,µM+ρων και παρ@λληλα υψηλIς π+ιJτητας δ2γλωσσων
λεKικOν, τ+ OMBI.

Τ+ OMBI, ακρων,µι+ τ+υ Omkeerbare Bilinguale Woordenboeken (=∆2-
γλωσσες λεKικ+γραMικPς D@σεις δεδ+µPνων µε δυνατJτητα αυτJµατης αντι-
στρ+MIς), ε2ναι Pνα πρJγραµµα σ,νταKης δ2γλωσσων λεKικOν, τ+ +π+2+ PRει τη
δυνατJτητα να κατευθ,νει, να δ+µε2 και να δι+ρθOνει τα δεδ+µPνα π+υ εισ@-
γ+νται στ+ν υπ+λ+γιστI D@σει µιας πρ+καθ+ρισµPνης γραµµατικIς. Τα πλε+νε-
κτIµατ@ τ+υ ε2ναι η συνPπεια, η +ρθJτητα και η απ+δ+τικJτητα. ΠρJκειται για
Pνα µ+ναδικJ συντ@κτη λεKικOν µε τ+ν +π+2+ µπ+ρε2 κανε2ς: να αντιστρPψει τα
Xε,γη των γλωσσOν µε Pναν υψηλJ DαθµJ ακρ2DειαςZ να δηµι+υργIσει διαM+-
ρετικ@ ε2δη λεKικOν απJ την 2δια D@ση δεδ+µPνωνZ να πρ+σθPσει ε,κ+λα και µια
τρ2τη γλOσσα και να δηµι+υργIσει Pτσι Pνα π+λυγλωσσικJ µPσ+Z να KαναRρησι-
µ+π+ιIσει λεKικ+γραMικPς D@σεις δεδ+µPνων π+υ Iδη υπ@ρR+υνZ να αλλ@Kει,
να πρ+σθPσει I να διαγρ@ψει πεδ2α, +νJµατα πεδ2ων I κανJνες στην πρJτυπη
D@ση δεδ+µPνωνZ να κ@νει π+ικ2λες αναXητIσεις κ.+.κ.

Η πι+ µεγ@λη καιν+τ+µ2α τ+υ OMBI συν2σταται στη δυνατJτητα αντιστρ+-
MIς των λεKικOν. Yµως, για να λειτ+υργIσει σωστ@ η αντιστρ+MI αυτI, πρPπει
να ισR,+υν κ@π+ιες πρ+ϋπ+θPσεις. Για παρ@δειγµα, + λεKικ+γρ@M+ς πρPπει να
πρ+σδι+ρ2σει τ+ εκ@στ+τε λIµµα JRι µJν+ σε επ2πεδ+ µ+ρMIς (FU=µ+ρM+λ+γι-
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κI µ+ν@δα), αλλ@ και σε επ2πεδ+ σηµασ2ας (LU=λεKιλ+γικI µ+ν@δα)Z µε @λλα
λJγια, τ+ OMBI αναγνωρ2Xει τJσ+ τη µ+ρMI µιας λPKης Jσ+ και τις σηµασ2ες π+υ
συνδP+νται µε αυτIν. Για να ε2ναι επιτυRIς, λ+ιπJν, η αντιστρ+MI πρPπει να
πραγµατ+π+ιε2ται και σε σηµασι+λ+γικJ επ2πεδ+, αM+, επιπλP+ν τ+ OMBI δεν
συνδPει απλOς δυ+ σηµασι+λ+γικPς µ+ν@δες µεταK, τ+υς, αλλ@ αναγκ@Xει τ+ν
λεKικ+γρ@M+ να πρ+σδι+ρ2σει και τ+ ε2δ+ς τ+υ δεσµ+, τ+υς.

Ε@ν +ν+µ@σ+υµε Α τη γλOσσα-πηγI και Β τη γλOσσα-στJR+, τJτε µε τη RρI-
ση τ+υ OMBI µπ+ρ+,µε να δηµι+υργIσ+υµε δεσµ+,ς αναµεταK, τ+υς και να
π@ρ+υµε π+λ, RρIσιµα λIµµατα για τ+ τµIµα Β-Α. ∆ιακρ2ν+υµε ειδικJτερα τις
ακJλ+υθες περιπτOσεις:

1. Αντιστ	ι/�α �να πρ	ς �να: Σηµα2νει Jτι τJσ+ η γλOσσα-πηγI (+λλανδικ@)
Jσ+ και η γλOσσα-στJR+ς (αγγλικ@) PR+υν Pνα FU και Pνα LU για την 2δια
λPKη (παρ@δειγµα kaneel-cinnamon). Η αυτJµατη αντιστρ+MI µας δ2νει
Pνα σRεδJν τPλει+ και πλIρες λIµµα, π+υ σε π+λλPς περιπτOσεις θα ε2ναι
καλ,τερ+ απJ αυτJ π+υ συνIθως Dρ2σκ+υµε στα αγγλ+-+λλανδικ@ λεKικ@.

2. Αντιστ	ι/�α εν!ς πρ	ς π	λλ0: Σηµα2νει Jτι τ+ Pνα FU (π+υ PRει περισσJ-
τερες σηµασ2ες I LU) της γλOσσας-πηγIς απ+δ2δει περισσJτερα FU (και
LU) στη γλOσσα-στJR+. ΑπJ την @π+ψη αυτI υπ@ρRει µια απJκλιση αν@-
µεσα στη γλOσσα-πηγI και τη γλOσσα-στJR+ (για παρ@δειγµα τ+ +λλαν-
δικJ kaart, π+υ αντεστραµµPν+ απ+δ2δει τ+ αγγλικJ card, chart, map1,
map2, ticket και menu). Για να δ+θε2 τ+ τελικJ απ+τPλεσµα της αντιστρ+-
MIς, τ+ OMBI συµπληρOνει τα λIµµατα τ+υ Β στ+ιR2X+ντ@ς τα µε περισ-
σJτερα λIµµατα τ+υ Α (στ+ παρ@δειγµ@ µας τ+ λIµµα ticket µε τα +λ-
λανδικ@ FU bon, lot κ.+.κ.).

3. Αντιστ	ι/�α π	λλ�ν πρ	ς �να: Σηµα2νει Jτι η γλOσσα-πηγI PRει π+λλ@
FU (και LU) π+υ πρPπει να συνδυαστ+,ν µε Pνα FU της γλOσσας-στJR+υ
(για παρ@δειγµα τ+ paar1 και paar2 µε τ+ couple). Στην περ2πτωση αυτI
τ+ OMBI συνενOνει τ+ υλικJ περισσJτερων ληµµ@των σε Pνα.

Yπως παρατηρ+,µε, λ+ιπJν, µε τη RρIση τ+υ OMBI δεν µεταMρ@X+υµε Pνα
λIµµα της γλOσσας Α σε Pνα @λλ+ της γλOσσας Β, αλλ@ αντ’ αυτ+, δηµι+υργε2-
ται Pνας δεσµJς αν@µεσα σε Pνα LU της γλOσσας Α και σε Pνα LU της γλOσσας
Β, Oστε να ε2ναι εMικτI η αντιστρ+MI τ+υ δεσµ+, αυτ+,. Ε@ν µ@λιστα πρ+ϋ-
π@ρR+υν τα δεδ+µPνα για τ+ Α και τ+ Β, τ+ µJν+ π+υ Rρει@Xεται ε2ναι να δηµι-
+υργηθε2 + δεσµJς. Για τ+ν σκ+πJ αυτJ, τ+ CLVV δηµι+,ργησε Pνα λεKικJ ανα-
M+ρ@ς για τα +λλανδικ@, τ+ +π+2+ µπ+ρε2 να Rρησιµ+π+ιηθε2 ως η µια µ+νJ-
γλωσση πηγI δεδ+µPνων π+υ θα µπ+ρPσει να συνδεθε2 µε µια @λλη µ+νJγλωσ-
ση πηγI (λ.R. π+ρτ+γαλικ@, ελληνικ@, δανPXικα κ.+.κ.). Στην ιδανικI περ2πτωση,
µια τPτ+ια µ+νJγλωσση πηγI θα µπ+ρ+,σε να +ν+µαστε2 ΛεKικJ ΑναM+ρ@ς µε
δυνατJτηα ∆ιασ,νδεσης (Linkable Reference Lexicon=LRL). Πρ+ς τ+ παρJν
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τ+ CLVV στ+Rε,ει στη δηµι+υργ2α δεσµOν αν@µεσα σε δ,+ LRL µε τρJπ+ +ικ+-
ν+µικJ και απ+δ+τικJ, Oστε να πρ+κ,ψ+υν δ2γλωσσα λεKικ@.

Ε@ν, ωστJσ+, διερ,ν+υµε τ+ν +ρ2X+ντ@ µας απJ τα δ2γλωσσα στα π+λ,γλω-
σα λεKικ@, δεν PR+υµε πλP+ν να κ@ν+υµε µε δ,+ γλOσσες αλλ@ µε τρεις I περισ-
σJτερες. Tτσι, αναπτ,Kαµε τ+ ακJλ+υθ+ µ+ντPλ+ µε D@ση τρεις γλOσσες, την Α,
τη Β και τη Γ: τJσ+ η γλOσσα Α Jσ+ και η γλOσσα Γ PR+υν απJ Pναν δεσµJ µε τη
γλOσσα ΒZ αυτJ σηµα2νει Jτι τα λIµµατα των δ,+ διαM+ρετικOν γλωσσOν Α και
Γ συνδP+νται µε την 2δια γλOσσα ΒZ στη συνPRεια, µπ+ρ+,ν να συνδεθ+,ν +ι µ+-
ν@δες των δ,+ γλωσσOν Α και Γ και µεταK, τ+υς. Με @λλα λJγια, ε@ν εισαγ@-
γ+υµε στη D@ση δεδ+µPνων µας τρ2α διαM+ρετικ@ LRL (λ.R. γαλλικJ, δανPXικ+
και αγγλικJ), θα πρ+κ,ψ+υν αυτJµατα µPσω τ+υ OMBI τρ2α δ2γλωσσα λεKικ@
(πρOτα θα συνδεθε2 τ+ γαλλικJ µε τ+ δανPXικ+, µετ@ τ+ αγγλικJ µε τ+ δανPXικ+
και τPλ+ς τ+ γαλλικJ µε τ+ αγγλικJ). Τ+ τελικJ πρ+ϊJν Mυσικ@ εKαρτ@ται απJ τη
M,ση και την +ρθJτητα των δεσµOν, κι Pτσι +ρισµPνες M+ρPς Rρει@Xεται να επα-
νασυνταRθε2 τ+ λIµµα απJ Pνα ανθρOπιν+ RPρι. Παρ@ τα,τα, τα απ+τελPσµατα
π+υ ε2Rαµε ως τOρα ε2ναι π+λ, ενθαρρυντικ@, τJσ+ απJ π+ι+τικI Jσ+ και απJ
π+σ+τικI (δηλαδI +ικ+ν+µικI) @π+ψη.

Περ�ληψη και µετ01ραση ΕΒΙΝΑ ΣΙΣΤΑΚ�Υ
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