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Pregled predavanja
• Uvod
• Zgodovina, organizacija in namen TEI
• Moduli TEI
• TEI v Sloveniji
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Kodiranje besedila: predstavitev objektov preučevanja 
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Formati zapisov besedila
• slikovni formati 
(faksimile besedila)

• zvočni formati 
(govor)

• video 
(posnetek govorca)

• tabelarični formati 
(leksikoni, nekatere učne množice)

• XML 
(označena besedila)
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Prednosti XML
• podpira mešanje besedila in oznak, hierarhične strukture, 

kazalci
• standard W3C
• formalna validacija prek sheme: DTD, W3C shema, 

RelaxNG, Schematron
• pridruženi standardi: XInclude, XPath, XSLT, XQuery, …
• in orodja: Saxon (XSLT), eXist (XQuery), urejevalniki 

(Oxygen, emacs, …)

• primeren predvsem kot arhivski format
• enostavna pretvorba v formate za aplikacije: HTML, 

JSON, tabele, PDF, …
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XML sheme za označevanje besedil
• XML je meta-jezik: shema nato definira konkretne 

elemente, njihove atribute in dovoljena gnezdenja
• poleg formalne sheme (sintaksa) potrebujemo tudi 

razlago pomena elementov (semantika)
• shemo lahko naredimo za svoje namene sami
• za namene izmenjave podatkov (in podpore orodij) je 

bolje uporabiti eno od standardnih shem
• za označevanje jezikoslovnih kategorij obstaja veliko 

standardnih shem oz. dobrih praks:
• ISO TC 37 SC4 standardi za kodiranje jezikoslovnih oznak
• Nacionalni projekti (TCF: Nemčija, FoLiA: Nizozemska, …)
• in TEI, vendar je ta mnogo širši
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Text Encoding Initiative

• začet kot raziskovalni projekt humanistike
• podprt s strani treh strokovnih društev
• financiran 1990-1994 (ZDA, EU)

• vplivne zvrsti besedil
• digitalne knjižnice, zbirke besedil
• jezikovni korpusi
• znanstvene podatkovne množice

• mednarodni konzorcij ustanovljen 1999
• spletna stran: http://www.tei-c.org/
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Cilji TEI
• boljša izmenjava in integracija znanstvenih podatkov
• podpora vsem vrstam besedila, za vse jezike in obdobja
• napotki za začetnike: kaj kodirati: kodifikacija dobrih 

praks
• pomoč specialistom: kako kodirati - ohlapen okvir, v 

katerega lahko umestimo nepredvidljive razširitve

• Ti, na prvi pogled nekompatibilni cilji, so formalizirani v 
fleksibilnem in modularnem okolju.
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Vodila TEI
• kaj „besedilo“ v resnici je
• kodifikacija sodobnih znanstvenih pristopov k 
analizi besedil

• konsenzualne predpostavke in prioritete o 
digitalni agendi:
• poudarek na vsebini in funkciji 
(in ne predstavitvi)

• identifikacija generičnih rešitev 
(in ne specifičnih za aplikacije)
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Priporočila TEI
• priporočila za kodiranje besedil, ki pokrivajo tako 

generične strukture, kot tudi zelo specifična področja
• velika zbirka definicij XML elementov s pridruženimi 

deklaracijami za razne jezike shem XML
• v tisku ~1.200 strani
• modularen sistem za izdelavo namenskih shem XML
• priporočila TEI so napisana v TEI in združujejo 

dokumentacijo in formalne definicije 
(ODD: One Document Does it all)

• vzdržujejo se na GitHub, 
dostopna v TEI/XML, HTML, PDF, EPUB,…

• cf. http://www.tei-c.org/Guidelines/
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Povezava z XML
TEI definira okvir za definicijo množice shem XML:
• definira imena in pomene nekaj sto koristnih besedilnih 

kategorij
• vključuje nabor modulov, ki jih uporabimo za definicijo 

shem, ki omogočajo te kategorizacije
• ponuja tudi mehanizem za prilagajanje in kombiniranje 

definicij z novimi, znotraj istega konceptualnega modela
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Priporočila TEI P5 na spletu
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Poglavja / moduli TEI

13



TEI ekosistem
• konzorcij TEI (člani, tehnični svet + svet direktorjev)
• zavezanost odprtemu dostopu in kolaborativnemu razvoju
• smernice in spletne strani redno vzdrževane
• prijazen in živahen dopisni seznam tei-l
• revija jTEI + redne letne konference TEI
• podporna orodja:

• Roma: generiranje shem XML
• TEI Stylesheets + OxGarage: pretvorba v in iz TEI

14



TEI v Sloveniji (1998-)
• projekti izgradnje referenčnih korpusov: 

Fida, FidaPLUS, Gigafida
• jezikovnotehnološki projekti EU (IJS et al.): 

MULTEXT-East, Concede, MondiLex; IMPACT
• projekti ZRC SAZU in SAZU + IJS: 

tekstnokritične izdaje slovenskega slovstva, slovenska biografija itd.
• projekti FF OAŠ + IJS: 

Japonsko-slovenski slovar in korpusi
• DARIAH-SI + CLARIN.SI: 

digitalna knjižnica + korpusi
• slovenski projekti: 

• JOS: jezikoslovno označevanje slovenščine
• SSJ: sporazumevanje v slovenščini
• Janes: jezikoslovna analiza nestandardne slovenščine
• KAS: Slovenska znanstvena besedila: viri in opis
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Primer uporabe TEI
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G. Orwell: 1984
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I. Cankar: S poti
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Slovenska biografija: splet
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Slovenska biografija: TEI
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Seje slovenskega parlamenta 1990-1992
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jaSlo japonsko-slovenski slovar
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ssj500k v2.0: učni korpus
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ssj500k v2.0: skladnja
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goo300k: stara slovenščina

25



Zaključki
• TEI v resnici ni drugega kot bogat nabor elementov in 

atributov za kodiranje raznovrstnih besedil in načinov 
njihove analize

• dokumentiran, preverljiv, opremljen z orodji in veliko 
skupnostjo uporabnikov

• vendar kompleksen in neperskriptiven (v škodo 
semantični interoperabilnosti)

• v svetu najbolj prodrl pri kompleksnih digitalnih izdajah
• v Sloveniji pa tudi v korpusnem in računalniškem 

jezikoslovju
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