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Усім добре відомо, що при навчанні будь-якої іноземної мови словник відіграє 

надзвичайну роль. Без допомоги словника оволодіти іноземною мовою дуже важко, 
якщо не неможливо. Тому цілком природно, на перший погляд, вважати недореч-
ним питання, поставлене Р. Лю: "Можливо, найфундаментальнішим із усіх питань є 
те, чи словники взагалі корисні для тих, хто вивчає мову" [Lew 2004, 3]. 

Наголосимо, на нашу думку, в жодному разі не можна трактувати це питання 
так, ніби дослідник має сумнів у принциповій корисності словників. Це його рито-
рика, яка переносить центр ваги на користувача з інших протагоністів (Так, Р. Гар-
тманн визначає чотирьох протагоністів, які входять на словникову сцену: укладач, 
користувач, дослідник та викладач [Hartmann 2001, 24-27]). Адже Р. Лю у своїй мо-
нографії аргументує складні питання про частоту пошуку у словнику, переваги ко-
ристувачів, ефективність словника та ін. Тому треба розуміти, що дослідник перед-
усім акцентує увагу на значущості користувача, а не відкидає аргументів щодо ва-
жливості та корисності словника. 

Інші дослідники-лексикографи також проводять експерименти і роблять перекон-
ливі висновки про користувачів, насамперед спостерігаючи й аналізуючи, як учні ко-
ристуються різними словниками [див., наприклад, Atkins 1997; Pujol 2006], за допомо-
ги яких словників вони одержують оптимальні результати [див., наприклад, Laufer 
1997; Laufer 2006]. Такі підходи до користувачів та існуючих словинків, звичайно, є 
необхідними й мають у лексикографії та дидактиці певну вагу, зокрема, коли виявля-
ють переваги певного словника над іншими або певного методу опису над іншими. 

Однак, такі підходи мають також і певну обмеженість: вони не дають можливос-
ті знайти оптимальні методи показу та опису мови, ще не зреалізовані в існуючих 
словниках. Як справедливо вважає Д. Крістал, ідеальний лексикограф повинен зав-
жди намагатися шукати, чи є ще інші параметри, адекватні для користувачів слов-
ника [Crystal 2003, 324]. 

На наш погляд, у процесі пошуку відповіді на задане Р. Лю питання, можна зна-
ходити саме такі, неопрацьовані в лексикографії параметри, а також аргументи для 
пояснення, чому користувачі недостатньо, або інколи зовсім не орієнтуються в де-
яких словниках, за a prioi умови, що всякому словнику притаманна корисність. Це 
дуже важливий момент лексикографічної компетенції користувача: якщо якийсь 
словник свідомо не вибирається і не використовується, тобто користувач не бачить 
у ньому доцільності, або ж просто не хоче покладатися на нього, то усі переваги 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 340

непоцінованого словника не мають шансів стати корисними для користувача. Тому, 
на нашу думку, автор словника завжди повинен враховувати, як його продукт апе-
люватиме до користувача. На жаль, на сучасному етапі лексикографії важко з пере-
конаністю стверджувати, що більш не існує такого лексикографа, який у своїй ро-
боті не аналізує ситуацію потрібності словника користувачеві. 

У європейському лексикографічному контексті так званий "користувач-дружній 
(user-friendly)" або "користувач-орієнтований (user-oriented)" словник майже став 
стандартом. Користувач-дружні фактори визначаються не тим, що включено до 
словника, а тим, що вважається необхідним. Це точно відображено у вислові Р. Га-
ртманна: "завданням лексикографа є забезпечення того, щоб доступ до складових 
частин словника здійснювався за допомогою якнайбільш користувач-дружніх хара-
ктеристик" [Hartmann 2001, 62]. 

Т. Діаб знаходить початок цього напрямку в К. Барнгарта і пов'язують реаліза-
цію потреб користувачів із успіхом на ринках: "Дослідження, яке орієнтовано на 
користувачів, у лексикографії веде походження від ранніх 1960-их, коли Кларенс 
Барнгарт надав великого значення тому, що популярні словники повинні задоволь-
няти потреби користувачів, і що успіх та невдача словників на ринках залежать від 
ступеня задоволення таких потреб" [Diab 1999, 284]. 

У зв'язку з поглядом К. Барнгарта виникає наступне запитання: чи є так, що пев-
ні словники, незалежно від їх якості та вмісту, стають популярними, чи все-таки 
саме якісні словники отримають загальне визнання? З одного боку, словники, які 
помітно та позитивно відрізняються від інших, мають здатність викликати сенса-
цію. З іншого боку, успіх словників на ринках залежить від, за винятком "ступеня 
задоволення потреб користувачів", багатьох інших факторів. Репутація видавницт-
ва і авторів, здатність маркетингу, структура поширення продуктів та інші фактори 
впливають на продаж. Правдою є також, що словники є продуктами, які продають-
ся на книжкових ринках, де, як правило, існує велика конкуренція. Й для успіху на 
ринках, словники мають містити в собі конкурентоспроможні риси. Однак той 
факт, що якийсь словник користується великим успіхом на ринку, необов'язково 
означає, що цей словник кращий, ніж інші. Щоб ототожнювати обидва випадки, 
треба довести, що користувачі купують різні словники й орієнтуються на них, раці-
онально оцінюючи та порівнюючи їх. Про це продовжимо трохи нижче. 

Окрім того, у зв'язку з твердженням К. Барнгарта виникає ще одне важливе пи-
тання: чи успіх на ринку – це є найголовніша мета словникової справи? Для деяких 
протагоністів на словниковій сцені, яких визначає Р. Гартманн [Hartmann 2001, 24–
27], так, а для деяких – ні. Тому тверження К. Барнгарта може викликати незгоду. 
Ця тема залишається поза рамками нашого дослідження, тому обмежимося загаль-
ним твердженням і не будемо деталізувати аргументацію. 

Звернемося натомість до "орієнтованості на користувача" або "користувач-
дружніх аспектів". Чи можливо чітко окреслити потреби кристувачів? Якщо можна, 
то яким чином? За допомогою, наприклад, опитування студентів-іноземців чи кон-
трольних робіт, що відображають ситуацію, із якими словниками користувачі ма-
ють найкращий результат зі своїми перекладами тощо? 
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Для пошуку відповідей на ці питання ми звертаємо увагу на думку К. Ґелпі, 
яка вважає, що "корисним є розмежування між користувачем і адресатом: Адре-
сат – той, для кого словник призначений. Користувачем є будь-хто, хто користу-
ється словником, і кого необов'язково автор чи видавець враховував би як тип 
споживача. Гарні словники мають принаймні одного адресата і декількох корис-
тувачів" [Gelpí 2007, 5]. Не можна не погодитися з думкою дослідниці: ми може-
мо розрізняти потреби адресата й потреби користувача, які, зрозуміло, необов'яз-
ково збігаються один з одиним. 

Щоправда, К. Ґелпі пояснює, в чому полягає серйозна проблема: "користувач-
орієнтована спеціалізація далеко не завжди є найкращим вибором, оскільки важко 
розробляти типологію користувачів і складними є типи користувачів" [Gelpí 2007, 5]. 
Зауважимо, як правило адресати класифікуються за рівнем знання мови, за полем 
зацікавленості, за віком, за рідною мовою та за іншими критеріями. Можливим є і 
критерій, обґрунтований нами нижче, скласифікувати типи адресатів за нетради-
ційним способом, а саме за допомогою розмежування між користувачем і адреса-
том, хоча сама К. Ґелпі не передбачає такого розрізнення. 

Б. Лауфер у свою чергу відзначає тенденцію, що "останнім часом, і лексикографи і 
дослідники з використання словників висловлюють необхідність пропонувати корис-
тувачам будь-яку можливу інформацію про слова" [Laufer 1997, 195], однак необхідно 
зауважити, що лексикографи і дослідники лише припускають корисність цієї інформа-
ції і можливість звертання користувачів до неї. На їхню думку, "будь-яка можлива ін-
формація" потрібна для користувачів. Іншими словами, на переконання дослідників, 
користувачі активно користуються "будь-якою можливою інформацією". 

Однак реальні користувачі далеко не завжди є такими, як укладачі й дослідники 
сподіваються. На цьому наголошує багато дослідників. Наприклад, як відомо, од-
номовні навчальні словники мають певні переваги перед іншими типами лексико-
графічних праць (щодо терміну "навчальний словник" див. [Джонг 2009]). Проте 
бувають випадки, коли користувачі неправильно розуміють текст, написаний іно-
земною мовою. Для того, щоб їм допомогти, додається короткий представницький 
еквівалент до кожної леми. Такий тип словників відносимо до напів-двомовних 
словників (semi-bilingual чи bilingualised dictionary). Однак дослідники справедливо 
зауважують на тому, що користувачі звертають увагу не на тлумачення іноземною 
мовою, а відразу на еквівалент рідною мовою. У зв'язку з цим, мовознавці запропо-
нували ідею про "відстрочений паперовий словник", у якому вказано реєстровий 
номер біля леми та її тлумачення, а у кінці словника додано список еквівалентів за 
реєстровим номером [Pujol 2006]. Коли ж мова йде про великі академічні словники, 
побудовані за іншим принципом, можна спостерігати небажання користуватися 
ними з навчальною метою [Meier 2003, 307]. 

Отже, не всі користувачі активно шукають інформацію у словнику. А укладач, 
навпаки, дає якомога більшу інформацію для користувачів, які готові приділяти їй 
достатню увагу. Такі користувачі, яких укладач хотів би мати на увазі, на нашу ду-
мку, класифікуються за типом ставлення до словника як адресати. Навпаки, корис-
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тувачі, які звертають недостатньо або мінімум уваги на інформативні параметри 
словника, класифікуються як користувачі. У такому випадку, під адресатом, логіч-
но, можна розуміти ідеального з погляду укладача користувача. Тоді значна інфор-
мація залишається для багатьох користувачів зайвою. З іншого боку, лексикограф 
може укладати словник, що призначений для користувачів, які хочуть шукати по-
трібну інформацію, не втрачаючи часу та енергії. Тоді користувачі, які хочуть 
отримати якомога більше інформації, залишаються незадоволеними. 

За допомогою такого розрізнення, ми можемо зрозуміти, що потреби адресата і 
потреби користувача – це не одне й те саме, і що подача "будь-якої можливої інфо-
рмації" не завжди орієнтована на користувача. Зрозуміло, що подача більших пара-
метрів інформації в паперовому словнику неодмінно спричиняє до збільшення його 
обсягу та ваги. Це, у свою чергу, викликає незручність при користуванні та транс-
портуванні словника. Що є певною екстралінгвальною, але дотичною до оптиміза-
ції словника проблемою. 

Лексикографи та дослідники часто вважають, що вони враховують потреби ко-
ристувача, враховуючи потреби адресата. Зокрема лексикографи, які намагаються 
пропонувати "будь-яку можливу інформацію", бажають, щоб усі користувачі чини-
ли так, як лексикографи сподіваються. Проте їхнє бажання значною мірою залиша-
ється мрією. Лексикографи навряд чи впливають на поведінку користувача: вони не 
мають способів примушувати користувачів уважно ставитися до словника. Не зі-
впадання намірів адресата й користувача є дилемою для лексикографів. 

На нашу думку, у такому разі питання, задане Д. Крісталом, видається доціль-
ним: "Тоді хто повинен підкорятися? Чи лексикограф, чи користувач? Чи лексико-
графи повинні намагатися змінювати їхні методи, щоб відповідати потребам потен-
ціальних споживачів? Чи вони повинні намагатися виховувати у споживачів новий 
спосіб дії – принаймні, національну кампанію, щоб умовити користувачів словника 
читати їхню передмову?" [Crystal 2003, 325]. 

Л. Крисін також вказує на те, що проблема не проста: "зрозуміло, що культура 
звертання до словника має закладатися й формуватися в дитинстві", а "у школі ли-
ше небагато вчителів знають, як і чому слід звернутися до того чи іншого словника, 
і роблять це практично на уроках (як це і передбачено діючою шкільною програ-
мою)" [Крысин 2008, 80]. 

На нашу думку, ми можемо знайти відповідь на таке неоднозначне питання у 
І. Верхратського. За словами О. Демської-Кульчицької, вже у 1875 р. "І. Верхрат-
ський пропонує розрізняти словники за такими двома критеріями, як мета і за-
вдання, на приручний, чи практичний, словник, зорієнтований на широке коло 
користувачів, і повний, чи, згідно з сучасною термінологією, академічний. З по-
гляду вимог до цих двох типів словників, то щодо першого, за І. Верхратським, у 
ньому мають поєднуватися "короткість і точність". Щодо другого, то йдеться 
про низку вимог до формування реєстру. Третім критерієм є обсяг, і за обсягом 
учений виділив великий (100 ~ 400 тис. реєстрових одиниць) і короткий (10 ~ 
50 тис. реєстрових одиниць) словник" [Демська-Кульчицька 2008, 7]. Звісно, що 
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за умов існування розвиненої лексикографії допоможе користувачам існування 
різноманітних за видами словників. 

При цьому ми не бачимо необхідності дотримуватися традиційної (часто дидак-
тичної) точки зору щодо оптимального для користувача типа словників. З одного 
боку, у більшості випадків правильною є думка В. Беркова, який пише: "початків-
цю потрібен невеликий простий словничок, що може дати чітку відповідь на не-
складне конкретне питання, словничок, в якому легко орієнтуватися і який не лякає 
початкового користувача великою кількістю значень і довгим рядом еквівалентів" 
[Берков 2004, 11]. З іншого боку, нам необхідно визнати правильність думки 
Л. Щерби у передмові до "Русско-французского словаря": "У практичному ж житті 
ми бачимо інше. Більшість людей або дуже погано знає мову, або знає її надто не-
рівномірно й в усякому випадку навчалася їй нераціонально" [Щерба 2007, 305]. 
Тому, на наш погляд, треба обдумувати різні можливості, подолавши таку спроще-
ну дихотомію, що маленькі словники повинні обмежуватися лише необхідною ін-
формацією, а великі – подавати всю. 

Р. Гартманн також вважає необхідним укладати різні словники на базі аналізу та 
врахування конкретних потреб користувачів: "Одним з головних кроків уперед в 
лексикографії останніх років є зосередження уваги на перспективі користувача 
(user perspective), яке є усвідомленням того факту, що до використання словника 
різних користувачів спонкають різні причини, як і те, що словник може і повинен 
відповідати на ці запити. Доки словники намагаються задовольняти загальноприй-
нятим потребам широкого кола користувачів, мало уваги приділяється специфіч-
ним потребам малих груп чи окремої людини, або ж не береться до уваги той факт, 
що користувачі розходяться за потребами залежно від термінової ситуації щодо 
використання словника" [Hartmann 1998, ix]. 

Додамо, що "орієнтованість на користувача" не обмежується обсягом інформа-
ції. Наприклад, шрифт, кегль, курсив, колір та різні інші фактори можуть впливати 
на поведінку, якою є пошук користувачами інформації у словнику. Ці аспекти є вже 
екстралінгвальними і знаходяться поза межами мовознавчого дослідження. Проте 
ми не заперечуємо можливості і появи спеціального дослідження на таку тему. 
Адже простір лексикографії і теоретичної, і практичної постійно розширювався і 
розширюється до такого рівня, якого ми навіть не передбачали. 
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