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E@ekandes	  käsitletakse	  

•  …	  lühidalt	  sõnaraamatute	  tüpoloogiat	  

•  …	  seletavat	  ja	  norma=ivset	  traditsiooni	  

•  …	  ees=	  sõnaraamatutraditsiooni	  laiemas	  saksa	  
ja	  vene	  sõnaraamatute	  konteks=s	  



Ideaaljuhtumid	  

•  Sõnaraamat	  puhtal	  kujul	  sisaldab	  teadmist	  
keele	  kohta	  –	  tähendus,	  gramma=line	  info	  

•  Leksikon	  sisaldab	  teadmist	  maailma	  kohta	  

•  Puhast	  sõnaraamatutüüpi	  esineb	  väga	  harva	  	  
=>	  seletused	  ja	  näitlaused	  sisaldavad	  =h=	  
teavet	  maailma	  kohta	  



Sõnaraamatuid	  võib	  jagada	  
•  	  deskrip=ivseteks	  ja	  norma=ivseteks	  
•  	  üks-‐	  ja	  kaskeelseteks	  
•  	  üldkeele	  ja	  spetsiifilisteks	  sõnaraamatuteks	  
•  	  s=ili-‐	  ja	  slängisõnaraamatuteks	  
•  	  mõistelisteks	  sõnaraamatuteks	  (Saareste)	  
•  	  murdesõnaraamatuteks	  
•  	  sõnaperede	  sõnaraamatuteks	  
•  	  seletavateks	  piltsõnaraamatuteks	  
•  	  päritolusõnaraamatuteks	  (etümoloogiad,	  võõrsõnad)	  
•  	  pöördsõnaraamatuteks	  	  

	  (lõppriimi	  alusel	  järjestatud	  lemmad)	  
•  	  ka	  paber-‐	  ja	  e-‐sõnaraamatuteks	  jne	  







Wiedemanni	  Ees$-‐saksa	  sõnaraamat	  

1.	  trükk	  1869	  (saadaval	  veebis	  ka	  pdf-‐kujul)	  
2.	  Jakob	  Hurda	  redigeeritud	  trükk	  1893	  
3.	  muutmata	  trükk	  2.	  väljaandest	  1923	  
4.	  muutmata	  trükk	  2.	  väljaandest	  1973	  
***	  
5.	  Ees=	  Keele	  Ins=tuudi	  seni	  veel	  majasisene	  ja	  
poolik	  Wiedemanni	  e-‐sõnaraamat,	  mille	  
lõpetamine	  ootab	  rahastamist	  





Grimmide	  Saksa	  keele	  sõnaraamat	  

•  Ilmus	  32-‐s	  köites	  aastatel	  1854-‐1961	  
•  330000	  märksõna	  
•  Vennad	  Grimmid	  plaanisid	  sõnaraamatu	  
koostada	  10	  aastaga,	  mahuks	  6-‐7	  köidet	  

•  Töö	  venis	  
•  Esimesed	  8	  köidet	  ilmusid	  1854	  
•  Koostasid	  kuni	  sõnani	  Frucht	  (1863)	  
•  1.	  lisaköide	  1971	  





Vladimir	  Dali	  Elava	  suurvene	  keele	  
seletussõnaraamat	  

•  Владимир	  Иванович	  Даль	  (1801-‐1872)	  
•  1826-‐1828	  õppis	  Tartus	  ars=teadust	  	  
•  1838	  Venemaa	  Teaduste	  Akadeemia	  liige	  
•  Suhtles	  Kreutzwaldiga	  
•  Толковой	  словарь	  живого	  великорусского	  
языка	  ilmus	  1863-‐1866	  neljas	  köites.	  



Толковый	  словарь	  В.	  Даля	  ON-‐LINE	  	  
Современное	  написание	  слов.	  
Републикация	  выполнена	  на	  основе	  
II	  издания	  (1880-‐1882	  гг.)	  



Dudeni	  sõnaraamat	  

•  Konrad	  Duden	  	  
•  Nn	  Urduden	  	  (28	  000	  märksõna)	  -‐	  	  
Vollständiges	  Orthographisches	  Wörterbuch	  
der	  deutschen	  Sprache	  (Saksa	  täielik	  keele	  
ortograafiline	  sõnaraamat)	  1880	  

•  1902	  kinnitas	  Saksa	  Bundesrat	  Dudeni	  
ametlikuks	  kirjakeele	  normiks	  



•  Suur	  õigekirjutuse	  	  e-‐Duden	  (230	  000	  
märksõna)	  reklaamib	  end:	  

„Mehr	  als	  780.000	  S=chwörter,	  Bedeutungen,	  
Beispiele	  und	  Zitate	  sind	  per	  Mausklick	  
abru�ar.“	  



Dudeni	  praegune	  seis	  
1.  Die	  deutsche	  Rechtschreibung	  (25.	  tr)	  
2.  Das	  S=lwörterbuch	  (9.	  tr)	  
3.  Das	  Bildwörterbuch	  (6.	  tr)	  
4.  Die	  Gramma=k	  (8.	  tr)	  
5.  Das	  Fremdwörterbuch	  (10.	  tr)	  
6.  Das	  Aussprachewörterbuch	  (6.	  tr)	  
7.  Das	  Herkun�swörterbuch	  (4.	  tr)	  
8.  Das	  Synonymwörterbuch	  (5.	  tr)	  
9.  Rich=ges	  und	  gutes	  Deutsch	  (7.	  tr)	  
10.  Das	  Bedeutungswörterbuch	  (4.	  tr)	  
11.  Redewendungen	  (3.	  tr)	  
12.  Zitate	  und	  Aussprüche	  (3.	  tr)	  

Lisaks	  e-‐väljaanded	  ja	  suur	  Duden	  





ÕS	  
•  1918	  Ees=	  keele	  õigekirjutuse	  sõnaraamat	  

–  Vrd	  	  	  	  	  	  	  	  Orthographisches	  Wörterbuch	  der	  deutschen	  Sprache	  	  

•  1925-‐1937	  Ees=	  õigekeelsuse-‐sõnaraamat	  I-‐III	  
•  1933	  Elmar	  Muuk,	  Väike	  õigekeelsus-‐sõnaraamat	  
•  1948-‐1951	  Suur	  õigekeelsus-‐sõnaraamat	  (algus)	  
•  1953	  Väike	  õigekeelsuse	  sõnaraamat	  
•  1960	  Õigekeelsuse	  sõnaraamat	  
•  1976	  Õigekeelsussõnaraamat	  
•  Ees=	  keele	  sõnaraamat	  ÕS	  1999	  
•  Ees=	  õigekeelsussõnaraamat	  ÕS	  2006	  
•  ÕS	  2013	  
+	  e-‐ÕS	  







Seletavad	  sõnaraamatud	  

•  "Ees=	  keele	  seletav	  sõnaraamat"	  on	  praegu	  
suurim	  ees=	  keelt	  kirjeldav	  sõnaraamat,	  milles	  
on	  ligi	  150	  000	  märksõna	  ja	  mis	  on	  "Ees=	  
kirjakeele	  seletussõnaraamatu"	  teine,	  
täiendatud	  ja	  parandatud	  trükk.	  (Wikipedia)	  

•  1969	  ilmus	  seletussõnaraamatu	  make@	  
•  1988-‐2007	  ilmus	  Ees$	  kirjakeele	  
seletussõnaraamatu	  26	  vihikut	  

•  2009	  Ees$	  keele	  seletav	  sõnaraamat	  6	  köites	  



Tulevik	  

•  2018	  ilmub	  uut	  tüüpi	  üheköiteline	  seletav	  
sõnaraamat	  

•  ÕS	  ja	  üheköiteline	  seletav	  sõnaraamat.	  Tulevikus	  
kas	  eraldi	  või	  koos?	  

•  ÕS	  kui	  keelekorralduslik	  sõnaraamat?	  

•  Paber	  ja	  e-‐sõnas=kud	  



Kokkuvõ@eks	  

•  Ees=	  keele	  seletavad	  sõnaraamatud	  lähtuvad	  
Vladimir	  Dali,	  vendade	  Grimmide	  ja	  
Wiedemanni	  deskrip=ivsest	  sõnaraamatu	  
traditsioonist	  

•  ÕS	  lähtub	  Dudeni	  õigekirjutuse	  
sõnaraamatute	  norma=ivsest	  traditsioonist	  

•  ÕSi	  dilemmad	  	  
– soovituslik/keelekorralduslik	  või	  norma=ivne	  
– kuidas	  koos	  seletavaga	  edasi	  



Paradoksaalne	  küsimus	  

Kas	  seletav	  ÕS	  on	  sama,	  mis	  kandiline	  muna?	  



Tänan!	  


