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Krajšave

V splošnem delu

 agr. agronomija 
 alp. žarg. alpinistični žargon
 astrol. astrologija 
 astron. astronomija
 biokem. biokemija
 biol. biologija
 bot. botanika 
 cit. citatni zapis besede
 člov. človeškost
 dov. dovršni glagol 
 ed. ednina
 ekol. ekologija
 ekon. ekonomija 
 ekspr. ekspresivno
 elektr. elektrotehnika 
 farm. farmacija, farmakologija 
 film. žarg. filmski žargon
 filoz. filozofija 
 fin. finančništvo
 fiz. fizika 
 glasb. glasba 
 glasb. žarg. glasbeni žargon
 gl. tudi vodilka
 gradb. gradbeništvo 
 jezikosl. jezikoslovje 
 kem. kemija 
 krat. kratica
 lit. literarna teorija, literarna zgodovina
 m moški spol 
 med. medicina 
 medm. medmet 
 mn. množina
 nav. dv. navadno dvojina
 nav. ed. navadno ednina
 nav. mn. navadno množina

 navt. navtika, pomorstvo 
 nedov. nedovršni glagol 
 obl. oblačilna stroka
 okrajš. okrajšava
 pog. pogovorno
 polit. politika 
 polit. žarg. politični žargon
 pravn. pravni izraz 
 pravn. žarg. pravniški žargon
 prid. pridevnik 
 prisl. prislov 
 psih. psihologija 
 psiht. psihiatrija
 rač. računalništvo
 rač. žarg. računalniški žargon
 rel. religija 
 s srednji spol
 slabš. slabšalno
 šol. šolstvo
 šport. športni izraz
 šport. žarg. športni žargon
 štev. števnik 
 teh. tehnika 
 teh. žarg. tehniški žargon
 tekst. tekstilna stroka 
 trg. trgovina
 um. umetnost, umetnostna zgodovina 
 vet. veterina 
 vulg. vulgarno
 v prid. rabi  v pridevniški rabi
 zal. založništvo
 zool. zoologija 
 ž ženski spol
 živ. živost
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V etimoloških osvetlitvah

 afrikan. afrikansko
 agl. angleško
 amer. ameriško 
 arab. arabsko
 avstr. avstrijsko 
 bav. bavarsko 
 ben. beneško 
 berber. berbersko
 bolg. bolgarsko
 bos. bosansko
 clat. cerkvenolatinsko
 cslov. cerkvenoslovansko
 češ. češko
 dor. dorsko
 frc. francosko
 germ. germansko
 got. gotsko
 gr. grško
 hebr. hebrejsko
 hrv. hrvaško
 ide. praindoevropsko
 indijan. indijansko
 it. italijansko
 jap. japonsko
 južnoit. južnoitalijansko
 kanton. kantonsko
 katalon. katalonsko
 kit. kitajsko
 knjiž. knjižno
 korej. korejsko
 kreol. kreolsko
 lat. latinsko
 latv. latvijsko
 litov. litovsko
 malaj. malajsko
 marat. maratsko

 meh. mehiško 
 nar. narečno
 nem. nemško
 ngr. novogrško
 niz. nizozemsko
 nlat. novolatinsko
 nperz. novoperzijsko
 paštun. paštunsko
 perz. perzijsko
 polinez. polinezijsko
 polj. poljsko
 port. portugalsko
 poznolat. poznolatinsko
 provans. provansalsko
 pslov. praslovansko
 rus. rusko
 severnoit. severnoitalijansko
 slovan. slovansko
 slovaš. slovaško
 spnem. spodnjenemško
 srb. srbsko
 srfrc. srednjefrancosko
 srgr. srednjegrško
 srlat. srednjelatinsko
 srniz. srednjenizozemsko
 srvnem. srednjevisokonemško
 stagl. staroangleško
 stcslov. starocerkvenoslovansko
 stčeš. staročeško
 stfrank. starofrankovsko
 stfrc. starofrancosko
 sthrv. starohrvaško
 stind. staroindijsko
 stit. staroitalijansko
 stnord. staronordijsko
 stprovansal. staroprovansalsko
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 strus. starorusko
 stvnem. starovisokonemško
 škot. škotsko 
 špan. špansko
 šved. švedsko

 švic. švicarsko 
 tamil. tamilsko
 tur. turško
 ukr. ukrajinsko
 vlat. vulgarnolatinsko

Oznake

V splošnem delu

  označuje besedo, obravnavano že v SSKJ
 ↑ usmerja k bolj pogosto rabljeni pisni obliki
 [ ] oglati oklepaj za navajanje izgovora
 ( ) okrogli oklepaj za navajanje tonemskega naglasa
 // napoveduje podpomen 
 | napoveduje dvojnični zgled 

V etimoloških osvetlitvah

 E uvaja v etimološko osvetlitev 
 (↑) tvorjeno iz besede v SSKJ, ki sledi 
 ↑  tvorjeno iz besede v SNB, ki sledi 
 <  nastalo v rednem glasovnem ali pomenskem razvoju iz
 ←  prevzeto iz
 =  izvorno enaka beseda na isti časovni ravnini 
 +  uvaja v zlaganje ali sestavo 
 * uvaja v rekonstruirano ali projicirano besedo ali njen del ali v rekonstruiran pomen
 -  morfemska meja
 ‛ ’ navednici za pomen


