TARPTAUTINE TERMINOLOGIJOS VASAROS MOKYKLA 2OO5
TERMINOLOGIJOS TVARKYBA..TEORIJA. PRAKTIKA IR TAIKYMAS
2005 metq liepq Kelne vyko Tarptautine Terminologuosvasaros molqkla.
Terminologijos tvarkyba: teorija, praktika ir taikymas.Siq kartqper metusvykstandiqmokymq organizatoriai - Kelno taikomqjqmoks14universiteto
Informacijos
vadybos institutas ir Tbrmnetas- Tarptautinisterminologijos tinklas, destytojai
- garsls Vokietijos,Austrijos,Danijos,Belgijos, JAV profesoriai.I penkiasdienas trukusiusteoriniusir praktiniusmokymus i5 viso pasauliosusirinkoper 30
dalyviq: vertejai, destytojai,mokslo darbuotojai,studentai,valstybiniq ir Europos
S4jungosinstitucij q darbuotojai.
Paskaitosekalbetaapietermino, terminologijos,terminijos tvarkybossevokas,
terminq tvarkybos budus, terminq tvarkybos irankius,jq ruSis,vertirno darb4
autoriq teises.Pratybosedalyviai buvo supaZindinamiir mokomi dirbti su terminq
tvarkybos sistemomis.Kopenhagosverslo mokyklos profesoriusHeribertas
Pichtas paskaitq cikluose Teorijospagrindai: modeliai, sqvokos,terminai,
objektai ir Tbrminologijos darbas, remdamasis Tarptautines standartizacijos
organizacijos(ISO) standartais,
klausytojussupaZindinosu pagrindinemistenninologijos s4vokomis: specialistqkomunikacija,specialioj i kalba,terminologija,
terminologijos funkcijos, terminija. ApibreZgstermino, terminologijos darbo
s4vokas,akcentavopagrindiniusterminq kUrimoprincipus:kalbinius (ai5kurno,
sistemiSkumo,taisyklingumo, darybi5kumo,vienareik5mi5kumo,trumpumo,
ai5kiosmotyvacijos,patogumo),sociolingvistinius(naudingumo,esteti5kumo,
kalbospolitikos atitikimo) ir metodinius(ki-rrimosu specialistais,
esamqmodeliq
atitikimo, savoskalbosi5tekliq naudojimoir terminq sistemosatitikimo).
Vienos universitetoprofesoriusG erhardas Bud inas paskaitoseSqvokq
rySiai, sistemos,ontologijos ir Visuotinio semantikos tinklo kurimas: nuo terminologijos prie ontologij4 ir iiniq organizavimo sistemq i5kele sqvokq rySiq,
s4vokq sistemqproblematikEir teige, kad ir terminologija, ir ontologijomis'
siekiama duomenq tvarkybos, informacijos apdorojimo, sutvarkymo. Buvo pristatytos ontologijr.lk[rimo programos OntoEdit, CORPORUM, CIDOC CRM.
PaskaitojeDaugiakalbe rizikos valdymotermirul1odvnonuorod4sistemakalbeta
apiekuriamqterminologijosprojektqbendradarbiaujant
[vairiomstarptautinems
institucijoms ir organizacijoms.IRGC nuorodq sistemq Zodynasyra plataus
I Ontologija kornpiuterijojeyra tam tikros sritiess4vokqvisumosspecifikacija,t. y.
s4vokqiSvardijimas,s4ra5assu nurodymais,apib[dinimais.

178

profilio ir apima ivairias sritis, socialiniussluoksnius,kalbas,kultlras, tekstus.
Siame Zodynedaugiausiaremiamasitenninq konteksfu,terminq ir tekstq saitais,
vertimais,daugiausiademesioskiriamaapibreZtims,s4vokqmodeliamsir ontologijoms. Akcentavo, kad Siameprojekte pagrindinesterminq tvarkybos formos
yra kulturinesir kalbines[vairovesai5kinimasir apra5ymas.
JAV Kento universitetoprofesordSue Ellen Wright paskaitojeTbrminijos
narkyba supaZindinosu technologinio proceso,projektq planavimo sqvokomis,
kalbejo apie bendruosius terminijos fvarkybos tikslus. Pateike tradicines,racionalios, visuotindsterminq fvarkybospavyzdZiq.PabreZe,kad terminijos tvarkybos
darbqatlieka projektq r,ykdytojai, kalbininkai terminologaiir dalykiniq sridiq specialistai. Profesorei5skyretokius terminijos tvarkybosetapus:termino pateikimas,
termino straipsniok[rimas, duomenqlvedimas,modifikavimas(atnaujinimasarba
pakeitimas),patikrinimas(atlieka terminologasarbadalykinessritiesspecialistas),
pawirtinimasarbaiS€mimas,standartizavimas,
publikavimas.ProfesoresupaZindino
su kompiuterin€mis terminijos tvarkybos sistemomis- SDL WorkFlow Sertice,
Trados TeamWorks,Star Translation Worlflow Server, Lionstream Worffiow ir
kt. Apie terminijos duomenqbaziq strukt[r4 terminijos duomenis,jq iSdestym4
lygius, kitasduomenqkategorijaskalbetapaskaitojektminijos narlg,bosduomen4
Apibrei,tysir kontekslas- apieapibreZdiqsudedam4sias
dalis,
kategorijos,paskaitoje
raSybos
reikalavimus,
negeroves
duomenq
bazese.
PabreZe,
apibreZdiq
iprastinius
kad termino arba s4vokosapibreZtyjevisadaturi bflti nuoroda I dalykin! lauk4.
PaskaitojeTerminq atpaiinimas profesoreSue Ellen Wright kalbejo apie
internetiniusterminijosiSteklius,teige,kad visadareikia [vertinti intemetiniq3altiniq tikslum6 patikimumq ir aktualumq.Paie5kossistemojeGoogle susiduriama
su sinonimijosir homonimijosproblema,o intemetiniuoseZodynuose* Saltinio
patikimurno ir nepastowmo problemomis. Paie5kqrezultatai turi bfti [vertinti
reik5mesir terminijosaspektais,t. y. reikia atsiZvelgtii aptikto terminoreik5mg,
vartojimq,sinonimus,santrumpas,
atitikmenis,apibreZtis.Profesoreteige,kad reikia
vadovautisCARS kriterijais:patikimumo,t. y. tinklalapioautoriausarbaremejo
patikimumo ivertinimas, tikslumo ir pagrlstumo- rySio su kitais Zinomaisinformacijos Saltiniais.Vienapaskaitaskirta ir terminologijosekonominiamsdalykams.
PaskaitojeAutorhltei,sds terminijos narlqboje kalbeta apie pagrindinius autoriq
teisiq principus,ginam6sir neginam6sintelektinesnuosavybdsruSis.Svarstyta,
koks terminologijosdarbe yra terminologovaidmuo, k4 terminijos tvarkyboje
autoriqteisesgina ir ko negina.Informavo,kad teisineduomenqbaziqir jq turinio
apsauganumatyta Europos Parlamentoir Tarybosdirektyvoje 96l9lEB.

179

ProfesoreFrieda Steurs (LessiusHogeschool)kalbejoapiemedicinosterminijos vertimo dalykus.Medicinossridiqvertimai sudarodidZiqj4visq vertimq
dali, labai svarbios yra klasifikacijq sistemos,patryzdliui, biomedicinoje yra per
19 tflkstandiqklasifikacijq.SupaZindinosu klasifikacijqsistemomisWHOART,
Snomed,ICD & ICD-9-CM ir kitais Saltiniais.Medicinos terminijosvertdjams
reikia kritiSkaivertinti Saltinius,specializuotusir nespecialiusZodynus,enciklopedijas,Zurnalus.Paskaitojekchnind dokumentacijadaugiausiakalbeta apie
individuali4 vertimq technikq.Norint gerai kurti ir versti techniniusdokumenfus,
reikia tikrinti Saltinius,tvarkyti terminij4 ir Ziflreti turinio.
Kelno taikomqjtlmokslquniversitetoprofesoriusKlausas Dirkas Smitzas paskaitoje Duomentlmodeliavima,s
kalbejo apie terminijosduomenqbazes.
Norint sukurti naudingq duomenq bazg, reikia parinkti tinkamas duomenq kategorijas, numatlti tinkamus duomenq rySius.PabreZe,kad terminijos tvarkyba
sekmingairealizuojamaparenkantatitinkamasduomemlkategorijas,reikiamai
modeliuojant terminq straipsnius,pasirenkanttinkamq terminq tvarkybos lranki
ar programing irang4. PaskaitojeTerminologijosnarlg,bos sistemoskalbejo apie
terminq duomenqbaziq reik5mqir naud4.Pateikgsprograminiq irangq Multiterm
ir TermStar patl'zdLius, daugiausia ddmesio skyre terminijos duomenq baziq
ktrimo problematikai.TrumpaiapZvelggsterminqtvarkybossistemqraidosistorij4 pateikejq tipus: tai sistemossu apibr6Ztair neapibreZta
straipsniqstrukt[ra.
Profesoriusteigd, kad naujosiosterminq tvarkybos sistemosnera pritaikytos
savitiemsvartojimo atvejams,pavyzdLiui, maZqgrupelir.lporeikiams, mokymui.
Norint sukurti tinkam4 duomenqbazesstruktur4 reikia remtis ISO standartais:
ISO 704, ISO 1087, ISO 12620, ISO 12200.PaskaitojePrograminesirangos
lokalizavimoterminijakalbdtaapietai, kad aiSki,motyvuotair nuoseklitenninija,
jos kirimas palengvinaprograminesirangosvartojimq.
Prafybosedalyviai daugiausiabuvo mokomi dirbti su terminqtvarkybosprogramine iranga Multiterm - planuoti duomenqbazesstruktur4 parinkti duomenq
kategoriias,kurti individuali4duornenqbazg.
Vasarosmokyklosdalyviamsbuvo
iteikti paZymejimai,o baigiamajamepokalbyjepasidalytapatinimi ir [sprldZiais.
Tarptautineterminologijosvasarosmokykla ypad naudingatiems,kurie domisi
praktine terminologijair daugiausiaisusiduriasu terminq vertimu, dokumentq
tvarkyba ir duomenqbaziq kfrimu.
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