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29 LANDE – 238 MEDLEMMER HAR TILSLUTTET 
SIG AFTALEN 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 4 SÆT AF LEKSIKOGRAFISKE MANGLER 

1. Et stigende antal brugergenererede ordbøger på godt og ondt og en stadig voksende 

afstand mellem den brede offentlighed/det brede publikum og akademiske ordbøger af 

høj kvalitet 

 

2. Mangel på standarder indenfor retro-digitalisering 

 

3. Mangel på fælles forskningsparadigme indenfor e-leksikografi, på standarder og 

løsninger 

 

4. De enkelte sprog behandles særskilt i enkelte ordbøger, og ordbøgerne er ikke linket 

sammen 
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4 ARBEJDSGRUPPER TIL AT FREMBRINGE NYE 
LØSNINGER 
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WG1 ▷ FÆLLES EUROPÆISK PORTAL MED 
ADGANG TIL (AUTORITATIVE) AKADEMISKE 
ORDBØGER 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular PROBLEM? LEKSIKOGRAFISK AUTORITET? 

 Hvad er en akademisk (scholarly) ordbog?? 

 Fx: Er de franske “Dictionnaires de l’académie” akademiske ordbøger !? 

 Fx: Hvilke danske ordbøger er akademiske? 

 Fælles kriterier? 

 Portal og brugervenlighed 
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WG2 ▷ RETRO-DIGITALISERING AF 
PAPIRORDBØGER 
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WG3 ▷ INNOVATIVE E-ORDBØGER (VORES GRUPPE: 109 

MEDLEMMER, 27 LANDE) 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular PROBLEM? LEKSIKOGRAFISK INNOVATION? 

 For meget om datalogi? 

 For lidt om ordbogsbehov og ordbogsbrugere? 

 For meget praksis? 

 Hvad med nye platforme? 

 Hvad med brugerinvolvering? 
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WG4 ▷ NY LEKSIKOGRAFI MED LINKED DATA 
OG DIGITAL HUMANITIES 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular PROBLEM? HVOR BLEV ORDBOGEN AF? 

 Hvad er “ny” leksikografi?  

 Vil ordbøgerne drukne i Linked Data og Digital Humanities (DARIAH EU : Digital Research 

Infrastructure for the Arts and Humanities)? 

https://www.dariah.eu/
https://www.dariah.eu/


 
 AARHUS 

UNIVERSITET AU 

For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

BOLZANO-MØDET: 19.-20. JUNI 2014: FASER 
OG ARBEJDSPROCESSER  
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular EN RÆKKE ARBEJDSMØDER 

 Bruxelles oktober 2013 – opstartsmøde 

 Leiden – januar 2014 

 Bolzano – juli 2014 

 Wien – februar 2015 

 Herstmonceux – august 2015 
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 Tema: ordbogsredigeringssystemer og korpussøgningsværktøjer 

 Survey blandt medlemmerne: Hvad bruger vi af teknologi? 

 Resultatet: Få bruger “off the shelf” standardsystemer, langt de fleste udvikler eget system 

til eget brug 

 Godt for videnskab?  

 Ja, hvis ordbøger i hvert enkelt tilfælde designes som unikke produkter, der kræver unikke 

(skæddersyede) redskaber og løsninger 

WIEN-MØDET 12.-13. FEBRUAR: TEKNOLOGI 
(DWS & CQS) 
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 Herstmonceux Castle, UK; 13.-14. august 2015 

 Efter E-lex-konferencen 

NÆSTE MØDE 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular ØVRIGE TILTAG : WORKSHOPS, SKOLER 

 

 STSM – Short-Term Scientific Missions: for yngre forskere  

 Mulighed for at blive udvekslet (forskeruddannelse, vidensdeling, samarbejde, netværk) 

 

 Training schools og workshops 

› Bled 2014 workshop – ordbogsprojekter rundt i Europa (bl.a. leksikalske 

ressourcer hos DSL) 

› Vienna 2015 workshop – ekstrahering af gode ordbogseksempler 

› Lissabon 2015 training school – retro-digitalisering 

› øvrige skoler i 2016 og 2017 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular ØVRIGE TILTAG – SURVEYS  

 Februar 2015 : Ordbogsredigeringsprogrammer og korpussøgningværktøjer = udgivelse af 
bibliografi; oversigt over, hvad  der bruges  i de enkelte lande 

 

 April 2015 – Anvendelse af ‘automatic knowledge extraction’: The aim of this 
questionnaire is to create an inventory of different types of automatic knowledge 
acquisition which are currently used within the framework of lexicographical projects 
(general, specialised, bilingual, synchronic, diachronic etc.). We also like to find out what 
works and what doesn’t work  with respect to automatic knowledge acquisition for the 
purpose of dictionary creation. 

 (lemmaer, frekvens, variation (uregelmæssigheder), eksempler, idiomer, kollokationer, 
neologismer, definitioner, oversættelser, knowledge rich contexts, leksikalske relationer 
(synonymi, antonymi, hyperonymi), ordbetydninger, grammatiske mønstre (valens), labels 
(lemma restriktioner) – oversigt + hvad der virker/ikke virker.. 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular FREMTIDIGE MØDER 

 1. møde i 2016: Between Corpora and Dictionaries – analysis of the interface between 

dictionaries and computational lexica and (syntactically and semantically annotated) 

corpora  

 

 2. møde i 2016: The use of lexicographical data in computational linguistics – investigation 

of possible use of dictionary content for computational linguistic applications (i forbindelse 

med LREC konferencen i Slovenien)  

 

 Nyt forslag:  “Online Dictionaries and their Users” isf. 1. møde  I 2016, der så flyttes til 2017 
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Eksempel på et citat 

 

Du kan se alle 

tilgængelige  

layouts ved at vælge 

’Layout’ i  

højremenuen 

Probably the dictionary as we know it is on its way out, and we 

will see the emergence of new kinds of tools, reference tools 

encompassing more that the dictionary, containing other kinds 

of information and providing a better treatment of the more 

traditional presentations. 

 

HENRI BÉJOINT 
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