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REIN KULL

JARJEKINDEL TERMINOLOOGIATOO KUI ARENENUD
KIRJAKEELE EELDUS JA ALUS
Et kirjakeel suudakstaita kdiki tahtsamaid funktsioone ning voiks edukalt toi-

metulla riigikeele iilesannetes, peab tal olema vajalik arengutase ning rikkalik
ja mitmekiilgne sOnavara. Taisvdartusliku rahvuskeelena saab kirjakeel funktsioneerida siis, kui ta on vOimeline taitma korghariduskeele ja teaduskeele. vastu-

tusrikkaid itlesandeid. Eeldused selleks loob jatjepidev ja sihikindel terminoloogiat6s.
Eesti kirjakeeltaitis miiela iilesandeid Eesti Vabariigi eksisteerimise aa aas-

tatel 1918—1940, tapsemini ajavahemikus 1920—1940, sest 1918. ja 1919. aasta
olid okupatsiooni, vOimuvahetuse ja sdja aastad. Alles pairast 2. veebruaril 1920
Noukogude Venemaaga sdlmitud Tartu rahu véis Eesti vabalt areneda omariikluse tingimustes ja eesti keel tditma hakata riigikeele iilesandeid. Vaga oluline te-

gur seejuures oli kérghariduse muutumine eestikeelseks ja paljude erialade eestikeelse oskussOnavara kiire valjaarendamine.
Eteesti kirjakeel 1920. aastail suhteliselt kiiresti suutis hakata taitma kiki rii-

gikeele iilesandeid, selleks kujunesid vajalikud eeltingimused pika aja jooksul
nii meie kirjakeele iildise arenemiskdigu, rahvahariduse, rahvusliku eneseteadvuse
tdusu nadol ja ka sotsiaal-majanduslike tingimuste t6ttu. Nimetagem siin selliseid

olulisi lahte-eeldusi, nagu eesti kitjakeele kujunemisprotsess ja kirjasOna areng

alates 16. sajandist, rohkem kui 300 aasta pikkuneeesti rahvakooli ajalugu, eesti-

keelse ajakirjanduse pikaajalised traditsioonid: esimene eestikeelne perioodikavaljaanne 1755, pidevamalt ilmuvy eestikeelne ajakirjandusalates 19. sajandi alguskiimnendeist, eestikeelse populaarteadusliku ja erialasema kirjanduse, samuti eestikeelsete kooliraamatute valjaandmine ja vastava sOnavara Kkujunemine ligikaudu

samast ajast alates, rahvuslik arkamisaeg oma suuriiritustega m6édunud sajandi
teisel poolel, piiiid eestikeelse kesk- ja korghariduse poole méédunud sajandi lépu-

ja kdesoleva sajandi alguskiimnendeil, eesti kirjakeele iihtlustamis- ja normimistaotlused nii juba méédunud sajandi 70-ndatel aastatel kui ka eriti alates kadesoleva
sajandi esimese kiimnendi l6pust. Kdik see valmistas ette pinna eesti keele kui rahvuskeele k6igekiilgsele valjakujunemisele.
Arenenud kirjakeele ja tema riigikeelena Aurhscihecttioid tahtis celtingimus
on emakeelse oskussOnavara olemasolu kOikvdimalikel aladel. Ja mida aastakiimmeedasi, seda tahtsamat osa terminileksika kaasaegsete kirjakeelte puhul etendab.
=
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Eestikeelse oskussOnavara kujunemise algus nii ménelgi alal ulatub mitu sajandit tagasi. Pidevamalt ja laiemas ulatuses on eestikeelse erialasOnavara areng jal-

gitav alates méédunud jajandi alguskiimnendeist eestikeelsete koolidpikute, popu-

laarteaduslike triikiste ja erialasemakirjavara kujunemise naol. Méddunud sajandi

teisel poolel v6ib taheldada juba teadlikumat tegevust eestikeelse oskussénavara

arendamisel — nimetagem siin selliste rahvusliku liikumise tegelaste, haritlaste

ja teadusmeeste tegevust nagu Fr. R. Kreutzwald, C. R. Jakobson, J. Kunder,

J. Kurrik, K. A. Hermann, P. Hellatjt.

Kuni sajandivahetuseni tegutseti emakeelsete oskussOnade loomisel ja kujundamisel siiski veel omaette, igaiiks individuaalselt. Alates kiesoleva sajandi esime-

se kiimnendi ldpust aga hakati niihasti kirjakeele normimisel kui ka oskussOnavara
arendamisel tegutsema jarjekindlamini ja plaaniparasemalt ning see t66 omandas
kollektiivse iseloomu. Tanapiieva eesti kirjakeele aluste fikseerimisel ja iildisel normaliseerimisel etendasid tahtsat osa neli jajestikku toimunud kirjakeele normimi-

se konverentsi aastatel 1908, 1909, 1910 ja 1911. Selle t66 tulemusi kajastab 1918.a.
ilmunud eesti keele ortograafiasOnaraamatning hiljem jatkasid seda suunda poh-

jalikumalt ja siivendatumalt 3-kditeline ortoloogiasOnaraamat (£0S8:1.,92.; 3.
1925, 1930, 1937) ja E. Muugi vaike digekeelsussOnaraamat (10 tritkis a. 1933—
1946), samuti eesti keele kooligrammatikad.

Teadlik kollektiivne t66 eesti erialasénavara loomisel ja korrastamisel mitmeSugustes terminoloogiakomisjonides ja-tédriihmades algas 20. sajandi esimesel

aastakiimnel. Seesuguse tegevuse tulemusena ilmusid 1909. aastast alates iiksteise
jarel mitmesugused terminoloogiasénastikud: 1909.a. matemaatika, 1911l.a. geo-

graafia, 1914.a. meditsiini, sOjanduse ja keemia (2 oskuss6nastikku) alal, 1917.a.
Eestimaa taimede nimetused, 1919.a. oskussOnastik fiitisika alal. Ajavahemikus

1909—1919 ilmustriikist 9 terminoloogiasOnastikku, mis sisaldasid iihtekokku ca

10 000 terminit.

Erilise hoo sai eestikeelse terminoloogia korrastamine ja terminoloogiasOnastike
koostaminepirast seda, kui moodustus Eesti Vabariik ja kui Tartu tilikoolis hakati

Opetama mitmesugustel erialadel eesti keeles. See ei saanud muidugi toimuda jirsku, vaid jark-jargult, nii et osa erialaloenguid loeti veel monda aega muulaspro-

fessorite poolt saksa vOi vene keeles, kuid siiski kiillalt kiiresti ja seda tagas viljaka t66 paljude teadusalade emakeelse sénavara loomisel ja arendamisel. Aastail
1920—1940 ilmussellise vilka ning téhusa terminoloogiatéé tulemusena itle 40
oskuss6nastiku, enamik neist Tartus. Kokku sisaldasid need ligemale 200 000
oskuss6na. Tartu iilikooli juures tegutsenud terminoloogiakomisjonides pandi kin-

del alus paljude teadusalade siistemaatilisele terminoloogiale, nagu nait. botaanika, zooloogia, geoloogia, meditsiini, Sigusteaduse ja teistel aladel. Kaasaegseeesti-

keelse teadusterminoloogia loomisel ja arendamisel kuuluvad erilised teened keeleteadlasele J. V. Veskile, kes aktiivselt ja viljakalt vottis osa kOigi ajavahemikus

1920—1940 Tartu iilikoolis todtanud terminoloogiakomisjonide tédst ja veel mitme
muugi oskuss6nayara komisjoni tegevusest. Vaga oluline seejuures on mitte ainult
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J. V. Veski téhusal kaastegevusel korrastatud emakeelsete terminite hulk (iile

180 000 oskuss6na), vaid ka tema loov laheneminesellele tédle ning eesti keele olemasoleva ainese ja vOimaluste mitmekiilgne ja leidlik rakendamine, mis 16i hea

aluse eestikeelse terminoloogia mitmekiilgseks hilisemakski arenguks.
Terminoloogiategevus ja terminikorrastus on jatkunud Eestis ka parast teist

maailmaséda. Ajavahemikus 1945—1990 oniseseisvate valjaannetena ndinud triikivalgust umbes 130 mitmesugust terminoloogiasOnastikku. Peale selle on korrastatud
terminoloogiat ja mitmesuguseid spetsiaalsOnastikke avaldatud ka erialaajakirjades ja infobiilletaanides ning metoodikavdljaannetes, samuti erialaraamatute li-

sadena. Terminikorrastuse tulemused sisalduvad ka paljudes taime-, linnu-, putuka-, seene- jm. maarajates, aga samuti kasellistes kapitaalsetes erialavaljaannetes,
nagu .,,Eesti NSV floora* 11 k@ites, 7-kéiteline sari ,,Loomade elu“ jm. Mitmesuguste erialade terminoloogiat sisaldab ka ,,Eesti noukogude entsiiklopeedia“ 1.
ja praegu pooleli olev 2. viljaanne, samuti ,,Oigekeelsussonaraamat* (1976 jj.).

Operatiivseks terminikorrastusviisiks on olnud vabariiklike terministandardite koostamine (seni on neid ligemale 70).
Selline jarjepidev aastakiimneid kestnud t66 eesti terminileksika kujundamisel

ja arendamisel on taganud eesti kirjakeele sOnavaralise mitmekiilgsuse ja potent-

siaalse vOimekuse, mis on vaga tahtis kirjakeele kdigi funktsioonide taitmise seisukohalt ning véimaldab tal toime tulla ka riigikeele iilesannetes.
Eesti keel tditis edukalt riigikeele tilesandeid iseseisva Eesti Vabariigi eksisteeri-

mise ajal (1918—1940), mis, nagu nagime, suurel maaraltagati intensiivse ja mitmekiilgse terminoloogiatééga.

Sisuliselt taitis eesti keel riigikeele iilesandeid suurel maaral ka parast 1940.
aastat nOukogude vdimuaastatel. Kahjuks on iihekiilgne suurriiklik majandus- ja
tahvuspoliitika (tootmise ekstensiivareng, sellega kaasnev tugev migratsioon ja
demograafilise situatsiooni halvenemine, vene keele m6ju ja eelisseisundit tugevdanudriiklikud eriabindud jms.) viimastel aastakiimnetel negatiivselt mdjunud ja

ahendanud. eesti rahvuskeele loomulikke funktsioone. Eriti halvavalt arenes see
protsess 1970. ja 1980. aastatel. Kdige selle tagajarjel on viimastel aastatel jarsult

halvenenud iildkasutatavaeesti keele tase, kujutades endast praegu tésist probleemi. SeetOttu tuli hakata eesti keele Sigusi otsustavalt kaitsma ning osutus vajalikuks yastu vOtta ja kehtestada keeleseadus. Parast pingelist tédd ja politiseeritud

ohkkonnasselle seaduse kehtestamise timber kdinud vditlust (muulaste poolt esitatud_ siiiidistused ebademokraatlikkuses, nende Oiguste diskrimineerimises jms.)
vGeti kecleseadus jaanuaris 1989 lépuks vastu ning see jOustus 1. veebruarist 1989.
Omaloomult oli see seadus eesti keele kaitse seadus. Vaatamata teatud raskustele selle seaduse saamise ja vastuvOtmise protsessis ja mOningatele vajakajaamistele
mOnedesselle akti saitetes (vene keele just nagu eriline seisund teiste keelte seas

peale eesti keele kui riigikeele, moningate paragrahvide rakendumise ebareaalne
tahtaeg, nimetarvituse reguleerimisega seotud kiisimused jms.) sai sellest eesti
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Keele tuleviku seisukohalt hea ja vajalik seadus. Seadusega sitestati teatud ndu-

ded nii asutustele kui ka ametiisikutele, kehtestati kindlad keeleoskusnouded teatud kategooria tédtajatele ja edasises tapsustati seda ning tédtati Valja nende
nouete realiseerimise kord.
Keeleseadus 16i vajalikud eeldused eesti keele staatuse ja tegeliku olukorra paran-

damiseks, mis puutub aga selle seaduse jargimisse, siis polesee kiillalt tagatud ol-

nud, sest on puudunud korralik jirelevalvemehhanism seadusetaitmisest kinnipi-

damise jalgimiseks. Ulemnéukogu Presiidiumi juurde moodustatud spetsiaalne

Keelekaitsekomisjon iihiskondliku instantsina ei ole suutnud tagada, et meie kesleseadust k6ikjal ja kéigi poolt taidetaks. K6ige viimasel ajal on iiritatud monede
abinéudega seda olukorda parandada.
Meie keeleseaduse jéustumine ja rakendumine onsiiski toonud kaasa palju positiivset. See on mdjunud soodsalt keelte Sppimisele, on hakatud kiiresti koostama ja valja andma mitmesuguseid 6ppevahendeid, sénastikke, vestmikke jm. Terminoloogiatéés k6ik see erilisi sisulisi muutusi kaasa pole toonud, kiill aga on jarsult kasvanud terminikorrastuse maht. Terminileksikat oma erialal on hakatud
korrastama ka neis valdkondades, kus eestikeelse oskuss6navara korrastamist pikka
aega ei toimunud, nagu niit. tekstiilitédstuses, kergetédstusealal, raudteetranspordis
jm. aladel. On astutud sammeselleks,et eesti keelt riigikeelena saaks kasutada k@igis elulistes sfaarides ja et keeleseaduse nduetele vastaksid asjaajamine, tehniline dokumentatsioon, kaubanduskeel (etiketid; tootekasutamisjuhendid jms.)
jm.
Keeleseaduse vastuvétmine meil Eestis ja teisteski Noukogude Liitu kuulunud
vabariikides 16i vajalikud eeldused asjaomaste rahvuskeelte kdigekiilgseks aren-

guks ning nende funktsioneerimiseksriigikeele rollis. Paraku on need keeleseadu-

sed ja nendepositiivse mdju blokeerinud 24.04.90 NSVL Ulemnoukogu poolt vastuvéetud iileliiduline keeleseadus (3axoH 0 a3prKax Hapogzlos CCCP), mis suurriik-

liku aktina on paljus nullistanud vabariikide keeleseadustega saavutatu. On saa-

nud selgeks, et rahvuskeelte taiediguslik staatus, nende téeline funktsioneerimine

tiigikeelena on véimalik vaid tahvusvabariigi taieliku suveradnsuse korral.
Seda enam onintensiivne oskuskeele ja erialaleksika korrastamine vajalik ka
praegusel iileminekuajajargul teel tdieliku suveradnsuse poole. Péhjalikud muu-

tused praeguse Eesti poliitikas, tootmise ja majanduse kardinaalne iimberkorral-

damine, tiha elavnevad ja laienevad sidemed valismaailmaga, kdik see nouab ka

meie keelelise suhtluse timberorienteerimist, néuab seda, et oleksime valmis tegut-

semiseks ja asjaajamiseks mitmetes keeltes. Kiiresti, Jubak6ige lahema aja jook-

sul on vaja korrastada terminoloogiat mitmetel erialadel, eelkOige aga sellistel
aladel, nagu seda on tootmise organiseerimine, kaubandus, varustus, turustus,
ra-

handus, pangandus jms., seega majanduse valdkonnas selle s6na avaras tahenduses.
Ja selles suunas t66 kdibki.
Juuni 1990
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NUOSEKLUS TERMINOLOGIJOS DARBAS KAIP BENDRINES
KALBOS PLETOJIMO PRIELAIDA IR PAMATAS
Santrauka
Kadnacionaliné kalba galéty atlikti visas pagrindines funkcijas ir biti valstybine kalba,jai batina visy sri¢iy visapusi’ka ir iSplétota leksika. Straipsnyje apZvelgiama, kaip vyko Sis procesas
esty kalbos istorijoje.
Kai kuriy Zmogausveiklos sritiy profesinés esty leksikos uzuomazgos siekia zila senove. Nuo
praeito améZiausj esty specialiosios leksikos plétra jau buvo Zitrima samoningai, tai badinga visu
pirma tokiemsnacionalinio judéjimo veikéjams, kaip Kreicvaldas (F. R. Kreutzwald), Jakobsonas
(C. R. Jakobson), Kunderis (J. Kunder), Hermanas (K. A. Hermann), Helatas (P. Hellat) ir kt.
Iki Sio Simtmetio pradzios grynai esti8ky terminy ktrimas Estijoje turéjo uZdara, individualy pobidj. Planingesné ir kryptingesné &i veikla pasidaré pirmame miisy amZiaus deSimtmetyje. Jvairiy sri¢iy terminija imta tvarkyti tam tikrose darbo komisijose kolektyviai. Tuo bidu per 1909—
1919 m. buvo iSleisti 9 terminy Zodynai, turintys beveik 10 000 terminy.
Terminy tvarkyba Estijoje ypa¢issiplété po to, kai buvo jkurta nepriklausomaEstijos Respubli«
ka ir jvairios disciplinos Tartu universitete pradétos déstyti esti8kai. Tre¢iajame ir ketvirtajame
Sio amZiaus deSimtmetyje buvo padéti daugelio mokslo Saky sisteminés terminijos pagrindai (botanikos, zoologijos, geologijos, medicinos, teisés ir kt.). Intensyviai dirbant, 1920—1940 m. buvo
sudaryta ir iSleista daugiau kaip 40 terminy Zodyny, apimanéiy beveik 200 000 esti8ky terminy.
Kuriant dabartine terminologija ypaé nusipelné akad. J. V. Veskis (J. V. Veski), kuris aktyviai
dalyvavo daugelio to meto terminologijos komisijy darbe ir sumaniai bei visapusi8kai rémési liau-

dies kalbos vidiniais resursais.

Terminologijos darbasir terminy tvarkyba buyotesiamair po Antrojo pasaulinio karo. Be verstiniy Zodynu, 1945—1990 m.savarankiskais spausdintaisleidiniais iSleista beveik 130 jvairiy terminy Zodyny (bendras terminy kiekis — 350 000). Be to, sutvarkyta terminija buvo skelbiama Zurnaluose bei informaciniuose metodiniuose leidiniuose, kaip ir specialiyjy knygy priedai. Terminy tvarkybos rezultatai matyti i8 daugelio kapitaliniy veikaly, enciklopedijy ir kt. Pastaraisiais deXimtmediais taikomas ir operatyvus terminy tvarkybos bidas — sudaromi respublikiniai

terminy standartai (iuo metu jy yra apie 70).
Nuoseklus ir intensyvus terminologijos darbas padéjo esty kalbai sékmingai atlikti valstybinés
kalbos uZdavinius nepriklausomos Estijos Respublikos metais (1918—1940).
IS esmés esty kalba platiau ar siauriau atliko valstybinés kalbos funkcija ir po 1940 mety —
taryby valdzios metais.
Pastaryjy deimtmediy vienpusiska ekonominéir nacionaliné politika neigiamai paveiké estu
kalba ir susiaurino jos natiralias funkcijas. Todél pasidaré bitina 1989 m. sausj priimti specialy
kalbos jstatyma.Sis jstatymas skirtas ginti esty kalbos teiséms. Vis délto yra ai8ku, kad nevarzomas
nacionalinés kalbos statusasir valstybinés kalbos funkcionavimasgalimas tik esant visiskam nacio-

nalinés respublikos suverenitetui.
Specialiosios leksikosir terminy tvarkybos darbaslabai reikalingas ir dabartiniu pereinamuoju
prie visisko savarankiskumolaikotarpiu. Ypaé tai svarbu toms Sakoms, kurios yra tiesiogiai susijusios su esminiu gamybos ir ekonomikos pertvarkymu.
1990 m. birZelis

MOCJEXOBATEJIBHAA TEPMMHOJIOTHYECKAA PABOTA KAK IIPEJIIOCBIIKA
MW OCHOBA PA3BATHA JIATEPATYPHOLO A3bIKA
Pesiome

Jina toro yroGpr HauHOHANbHBI A3bIK HOPMasIbHO YHKUMOHMpOBaN BO BCex cibepax o6lLeCTBERHOM *XH3HM H CYLIeCTBOBas B POM FOCyMaPCTBEHHOTO ABbIKa, OH OIKEH OOaaTb pase
BATOH MHOrocropoHHeit NexcuKoli. B cTaTbe pacCMaTPHBaeTCA, KaK NPOXOMHI Mpoecc pasBATHA
OCTOHCKOM TePMMHONOFMYecKOM JICKCHKH.
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Tleppere 3ataTkH mpodeccHonanbHOli SCTOHCKOIt NeKCHKH B HeKOTOpBIX OGNacTAx 4eu10Be-

4ecKOli MeATeIBHOCTH YXOAAT B Naekoe Mpournoe. B MpomsioM BeKe K Pa3sBHTHIO SCTOHCKO!
cne-

MaMBHOll JeKCHKH OTHOCHMCh Y2Ke CO3HATEIBHO, riaBHBIM O6pa30M Gaarosaps HeKOTOpEIM

AeATelaM HalHOHabHOrO ABIKeHHA (Kpeiinpanbaz, AkoG6cou, Kyazep, XepMann, Xennar u mp.).

K Hatany 9TOrO CTONCTHA CO3MAHHE ICTOHCKUX TEPMMHOB HOCHNO MHANBHAyanBHDII XapaxTep.

Bonee nmmanomepupili M WeneHanpaBneHHpiii XapakTep 9Ta WeaTeNbHOCTB mpHoGpena B neppom

HecaTHleTHH Hautero croneTHs. TepMMHOueKcUKy M3 pa3HEIX OOnacTe cramM ynopanounBaTE

B CoOTBeTCTBYIONIMX pabounXx KOMUCcHAX. B pezysbTaTe B Tevenne 1909-1919 rr. BeB cBeT

9 TepMuHOMOrH4eCcKUX COBapeli, conepxanMx OKoTO 10 000 TepmuHoB.

Oco6o ummpoxHit pasmax ymopaqoueHHe IcTOHCKOH TepMuHONOrHM NpHoGpeno tocne o6pa-

30BaHMa CyBepeHHOl ScroucKot PecryOnuKun, a B Taptyckom yHupepcntete yueOubie aucunnM-

HbI CTasH MIpemOAaBaTbCA Ha 9CTOHCKOM aA3bIKe. B 1920—1930-e ronsr
Ostia 3anoxeHa ocHoBa

CHcTeMaTHYeckolt TepMAHOMOTMM MHOTHX Hay4HBIX NucHMNIMA (GoTaHHKH, 30070rnH, reonorun,

MeAMUMHEI, TopHcupyAcHuMA uM 1p.). B 1920-1940 rr. B pesyntate HHTeHCHBHO
I pa6orsr 65110

cocTaBneHo Hm u3qaHO Gonee 40 TepMuHOnorM4eckHX ChoBapeli, oXxBaTHIBAIOUIHX
oKos10 200 000

SCTOHCKUX TepMHHOB, OcoOsie 3acnyrH B Co3aHMM CoBpemenHoit TepMHHONOrAnK NpHHadnexKaT

akalleMuky UM. B. Becku, kotopbili aKTHBHO yuacTBoBa B paGote GonbutMncTBAa
TepMHHOOrH-

MeCKHX KOMHCCHIt H KOTOPBIH YMeIO H MHOrooGpa3HO UCHOsb30BAT BHYTPeHHHe pecypcsr HaponHOTO s3bIKa.
TepMHHONOrH4ecKad WeaATeMbHOCTS U TepMMHOyNOpALOYeHMe NPOAOMKaNch U NOCHE BTOpoi Muposoii Bolus. B revenne 1945— 1990 rr. caMocToaTenbusIMM u3qaHMAMM BEIM B CBeT

oxono 130 pa3H4HEIX TepMuHOOrH4ecKHX CaoBapelt (350 000 TepMHHOB),
He cuHTan NepeReneH-

HbIX. Kpome Toro, ynopaqoueHHast TepMMHOMOrAA NyOMUKOBANACh B %*KYPHaaX H uEopMauHonHO-MeTOMMYECKHX H3AHHAX, a TAKE B BAe NpUNOXKeHMM K criei{MaNbHbIM H3zaHMAM, O pesynbTaTaX TePMHHOyNOpATOVeHHA COOOMIAIOCs BO MHOTHX KalMTANbHBIX Tpynax, B IHLMKIONeAMH
M ap. OHUM u3 OnepaTHBHEIX cnocobos TepMuHoynopanoYeHHA B TOcHeAHMe necaTHseTH
A sB-

WmeTcA COcTaBeHue pecnyGHKaHCKUX TepMHHONOrHYeCKHX cTaHyaptos (ceii¥ac
ux oxono 70).

Baarogapa WocHeAOBaTeNbHOCTH H HHTCHCHBHOCTH JesATeAbHOCTH B pa3paboTKe TepMBHOIIEKCHKH SCTOHCKMH ASBIK YCMCUIHO BHINOMHAT 3aqa4M TOCYAapCTBEHHOTO A3bIKa BOMB HeIaBUCUMOli

Scroucxo Pecny6nuxn (1918—1940).
B cyutHoctu scTouckuii 361k B Gonbueii uM MeHBUIelt CTeneHH BLITONAAT éynxunn
rocyHapCTBeHHOrO #3bIKa H Tocue 1940 roa — B rombI conetcKoH Baactu. OnHaKO
OnHOCTOpoHHAA

SKOHOMMYECKAT M HAMOHATbHad MOAMTHKA B NOCcHeAHMe AecATHNeTUA OTPUUATeNBHO
cka3asacb
Ha QYHKUMOHMpOBAHMA SCTOHCKOO A3bIKa M Cy3HJIa ero ciepy PacnpoctpaHenna. Benegcrane

9TOFO CTaO HEOOXONMMBIM IPHHATS B AHBape 1989 r. cHeltHaNbHBI
3akoH oO a3bike. Ilo cBoeit

CYMTHOCTH MaHHbIit 3aKOH ABHJICA AKTOM 3al[MTbI IpaB ICTOHCKOTO s3bIKa. Crano
O¥CBMHEIM,
4TO MONHONpABHBIi CTaTYc HalMOHANbHOTO A3bIKa H ETO HOpMasbHOe byHKUMOHUp
oOBaHue B KaMeCTBe TOCYAaPCTBEHHOTO BO3MOXHO TObKO B YCHOBHAX NONHOTO CyBepeHuTeTa cTpaHEr.
TeM He MeHee, HHTeHCHBHaA paSoTa NO ynopsyOYeHUIO cnelManbHOrO sa3EIKA H TepMBHONeK
cHkH HeOOxoaMMa M B HacTosufee Bpema. OcoGeHHo 370 BaxKHO B TeX o6nactax, koTopsie
HerI0CPeNCTBEHHO CBA3AHbI C KOPeHHEIM MepeycTpoiicTBOM MpOu3BOACTBa U 3KOHOMUKH.
Vous 1990

