O spletni izdaji
Poleg nekaterih vsebinskih dopolnitev spletna izdaja Vezljivostnega slovarja slovenskih
glagolov prinaša tudi oblikovne novosti, ki prispevajo k razumevanju pojava vezljivosti
(v tem primeru glagolov kot tipičnih nosilcev vezljivosti) in učinkovito predstavijo
praktično uporabnost slovarja.
Vezljivostni obrazci oziroma pomenskoskladenjske formule so nadomeščeni z
vezljivostnimi shemami. Te grafično ponazarjajo osnovno skladenjsko vezljivost
posameznih glagolov. Berejo se vodoravno od leve proti desni, pri čemer vsako polje v
vodoravni liniji predstavlja zlasti vezljivostno, mestoma tudi skladenjsko in sporočilno
dovolj pomembno družljivostno mesto; polja v navpičnih stolpcih pa prikazujejo
možne variantne zapolnitve posameznih vezljivostnih oziroma družljivostnih mest.
Šesterokotno polje z modro obrobo ponazarja iztočnični glagol. Šesterokotna polja v
vijolični in zlati barvi ponazarjajo možne zapolnitve obveznih oziroma neobveznih
vezljivostnih mest, štirikotna polja v skrajno desnem stolpcu pa potencialne družljive
sestavine.
Pomenskoskladenjska vezljivost je ponazorjena tudi z besedilno razlago. Posamezni
vezljivi udeleženci so ponazorjeni s sklonskimi (oziroma drugimi) vprašalnicami.
Obvezna vezljivostna mesta so skupaj z osnovno pomensko razlago glagola
opredeljena v vrstici; možne zapolnitve neobveznih vezljivostnih mest so orisane vsaka
v svoji vrstici stolpca v krepkem tisku, možne zapolnitve družljivostnih mest pa vsaka v
svoji vrstici stolpca v navadnem tisku.
Za razliko od tiskane izdaje slovarja slovarski sestavki nimajo terminološkega gnezda,
temveč je terminološka raba glagolov opredeljena v okviru samostojnih pomenskih
razdelkov ter označena s kvalifikatorji tipa iz + ime področja, na katerem se termin
izvorno rabi (npr. iz jezikoslovja, iz prava, iz športa …). S tem se slovar približuje sodobni
slovenski leksikografski praksi.

PRIMER SLOVARSKEGA SESTAVKA

hodíti hódim
nedovršni glagol
glagol (procesnega/ciljnega/dogodkovnega) premikanja

GLAGOLSKOVIDSKA OZNAKA
OZNAKA VEZLJIVOSTNE SKUPINE GLAGOLA

1. KDO/KAJ premikati se s korakanjem

obvezna vezljivost

mimo/od–do/iz/okrog koga/česa
proti komu/čemu
v/na/skozi/čez koga/kaj
po/ob čem
pred/med/nad/pod/za kom/čim
kod
od–do kod
kje

neobvezna vezljivost

kot kdo/kaj
kot kakšen/kateri/kolikšen
brez/zaradi/mimo koga/česa
kljub komu/čemu
za/na koga/kaj
v/pri/ob/po/na kom/čem
s/med/pod/nad/pred kom/čim
kako/koliko/zakaj

družljivost

OBVEZNO VEZLJIVOSTNO MESTO
NEOBVEZNO
VEZLJIVOSTNO MESTO
PREDLOŽNI
NEIMENOVALNIŠKI
SAMOSTALNIK

SAMOSTALNIK
V IMENOVALNIKU

glagol
PRISLOV
KRAJA

kot +
samostalnik
v imenovalniku
kakovostni,
vzročni ali
količinski pridevnik
predložni
neimenovalniški
samostalnik

MOŽNE ZAPOLNITVE
DRUŽLJIVOSTNIH MEST

prislov
načina,
količine ali vzroka

MOŽNI ZAPOLNITVI
NEOBVEZNEGA VEZLJIVOSTNEGA MESTA

Hodi že /brez bergel/.
Ljudje so hodili (mimo izložbe).
Hodili so (od mesta do mesta).
Hodil je (okrog hiše).
Hodili so (po cesti, po blatu).
Hodil je (po sobi).
Veliko je hodil (med ljudmi).
Tu se je hodilo /navkreber/.
Hodil je /ob berglah / ob palici/po prstih/ po rokah / s palico/.
Pismo je hodilo tri dni.
preneseno (Kod) sedaj hodijo njegove misli.

STAVČNI ZGLEDI

