
Pri Leksikografio 
 
Tre verŝajne ĉiuj homoj, kiuj scipovas legi, konsultas iam – pli-malpli ofte – 
vortaron. Se iu scipovas nur sian gepatran lingvon, li aŭ ŝi konsultas unulingvan 
vortaron; se oni scipovas fremdan lingvon, oni uzas ankaŭ dulingvajn vortarojn. 
Sed malmulte da homoj – eĉ kleraj – scias, kio estas leksikografio. 
 
La termino “leksikografio” havas du signifojn:  
1) ĝi estas la produktado de vortaroj, do la laboro de vortaristoj;  
2) ĝi estas la studo de ĉio, kio rilatas al vortaroj. 
 
Ĉar mi estis instruisto de la germana en Brazilo, mi volis ellabori dulingvan 
vortaron (germanan-portugallingvan) de verboj. Evidente dum tuta mia vivo mi 
estis uzinta multajn vortarojn (de la germana kaj fremdlingvajn, unu- kaj 
dulingvajn), kaj mi havis klaran ideon pri mia vortaro. Tamen mi sciis tre 
malmulte pri leksikografio.  
 
Kolegino, kiu eksciis pri mia projekto kaj kiu estis doktoriĝanta pri leksikografio, 
rekomendis al mi legi fakajn tekstojn pri tio kampo kaj donis al mi longan liston 
de libroj kaj artikoloj. Estis ega surprizo por mi ekscii, ke ekzistas tiom da studoj 
pri leksikografio. Mi komencis legi pri ĝi, kaj poste mi komencis doktoriĝi.  
 
Kiam mi diris al parenco – kiu estas klera kaj doktoro – ke mi estis doktoriĝanta 
pri leksikografio, t.e. pri vortaroj, li ne komprenis. “Kiel eblas studi tiom pri 
vortaroj? Vortaron oni malfermas, serĉas iun vorton kaj malfermas ĝin.”  
 
Ne, la afero ne estas tiom facila. 
 
Mi parolu nun iomete pri leksikografio, sed – pro manko de tempo – nur 
malmulte, nur por doni etan ideon pri tiu studkampo. 
 
Krom dekmiloj da artikoloj - en fakaj revuoj - kaj libroj pri ĝi ekzistas ankaŭ 
kelkaj enciklopedioj. La plej granda – vere grandega – estis publikigita en la 
jaroj 1989, 90 kaj 91 en Germanio (Vortaroj: Internacia Enciklopedio pri 
Leksikografio). La tri volumoj – po pli ol mil paĝoj – donas bonan ideon pri 
leksikografio. Vidu la titolojn de kelkaj partoj (ne eblas nombri ĉiujn) kaj 
ekzemplojn de titoloj de artikoloj: 
 
- Vortaroj kaj socio 
Ekzemple: La sociaj taskoj de la leksikografio; La rolo de la leksikografio en la 
socio; Leksikografio kaj lingvopolitiko; Vortaroj kaj normo; Vortaroj kaj ideologioj 
 
- Vortaroj kaj ĝiaj uzantoj 
Ekzemple: Sociologio de la uzantoj de vortaroj; Tipologio de vortaroj laŭ eblecoj 
de uzo; Vortaroj kiel helpo por diversaj tipoj de traduko; Vortaroj kaj la instruo 
de la gepatra lingvo; Laikaj uzantoj 
 
- Historio kaj teorio de la leksikografio 
- Teorio de la unilingva leksikografio:  
I. Partoj kaj strukturoj de vortaroj; 



II. Selektitaj problemoj de la priskribo en la ĝenerala unilingva vortaro 
 
- Tipoj de vortaroj:   
I. Ĝeneralaj aspektoj de la tipologio de vortaroj;   
II. Vortaroj de sintagmoj;         
III. Vortaroj de paradigmoj;  
IV. Vortaroj pri specialaj kapvortoj, ekzemple pri arkaikaj vortoj, pri neologismoj, 
pri fremdvortoj, pri argotoj kaj slangoj 
 
- Teorio de la du- kaj multlingvaj vortaroj:  
I. Principoj kaj Komponantoj;  
II. Selektitaj problemoj de priskribo 
 
- Tipologio kaj selektitaj tipoj de la du- kaj multlingvaj vortaroj 
Ekzemple: La komputilo en la dulingva leksikografio; la ekvivalento; kontrastiva 
lingvistiko kaj dulingva leksikografio; gramatikaj kaj leksikaj kategorioj; kulturaj 
diferencoj 
 
- La dulingvaj vortaroj en la pasinteco kaj en la nuntempo 
 Ekzemple: anglaj-francaj, hispanaj-germanaj, ĉinaj-japanaj 
 
Verŝajne tiu listo estas teda por nefakuloj, do mi haltas nun. Sed troviĝas multe 
pli da artikoloj en la tri volumoj de la menciita enciklopedio.  
 
En la jaro 2013 estis publikigita kvara – suplementa – volumo, denove tre dika 
(1.579 paĝoj). 
Cetere en la esperanta vikipedio troviĝas artikolo pri leksikografio, kiu mallonge 
pritraktas ĉefe la laboro de la vortaristoj. Evidente (aŭ verŝajne) vi povas legi pri 
leksikografio ankaŭ en la Vikipedio de via denaska lingvo. 
 


