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TIINA LEEMETS

TERMINOLOOGIA ARENGUSUUNADEESTIS
Enne20. sajandit olid olemas vaid eestikeelse terminoloogia alged. Eesti keeles
ilmusid algkoolidpikud, ajalehed ning mitmesugused loodus-, maa- ja arstiteaduse
kasiraamatud. Neis kasutati koordineerimata rahvaparast oskussOnavara, terminid
olid tihti pikad ja kirjeldavad. Siiski tunnetati juba vajadust korraliku terminivara jarele. 19. sajandi teisel poolel tegeles terminoloogiatééga Eesti Kirjameeste
Selts. M6nev6rra arvestatav, osalt tanaseni sdilinud sOnavara oli olemas nt medit-

siinis, loodusteaduses, matemaatikas, keeleteaduses jm. Teaduskeelteks olid aga
saksa ja ladina keel.

Juba 20. sajandi esimesel kitmnendil alustasid tegevust terminoloogiakomisjo-

nid. Eriti intensiivne té6 algas 1920. aastal Eesti Vabariigi rajamise jarel, kui eesti

keel sai valdavaks k6igil elualadel, sh teaduses ja kOrghariduses. Kiiresti vajati

korrastatud sénavara kOigil teaduse ja ithiskondliku elu aladel. 15—20 aastaga
tehti ara tohutu téd. Ilmusiile 40 oskussénastiku, mis sisaldasid umbes 200 000
terminit. Enamik sonastikke valmis Tartu Ulikooli juures tegutsenud terminoloogiakomisjonides, oli ka mGni itthemehesOnastik. Peaiilesanne oli eesti vastete leidmine saksa ja ladina terminitele. Keelenduandjaks oli peaaegu kdigis komisjoni-

des Johannes Voldemar Veski, kes 16i ka oma keelekorraldusteooria.
Nimetatud perioodil loodud terminid on suuremalt jaolt tanapaevani sdilinud.
Paljud neist on lainud iildkeelde, eriti majanduse, poliitika, digusteaduse, ajaloo
ja meditsiini alal.

Parast Teist maailmaséda jatkati oskussOnastike valjaandmist. 1945. aastal ilmus ca 800 terminiga ,,Voimlemise osktiss6nad“, mis jaigi ainsaks 40. aastate alguparaseks s6nastikuks. 1946 a. ilmus veel venekeelest tdlgitud ,,Liithike filosoofiline
leksikon“. Jargmisena valmis alles 1955. a ,,Poliitika ja majanduse oskuss6nastik“,

mis sisaldas 13 000 terminit. Alates 60. aastatest on ilmunud keskmiselt 4 oskuss6nastikku aastas. Kokku on sdjajargsel ajal ilmunud 133 oskussOnastikku (sh 11
télget), milles on esitatud ca 350000 terminit.
Peale kirjastuste annavad oskuss6nastikke valja veel korgkoolid, ministeeriumid, uurimisinstituudid, mitmesugused asutused, organisatsioonid ja ithingud.
1988. a ilmus Eesti ja Soome teadlaste iithistéjna Helsingis 6-keelne veekaitses6nastik.

1973. aastast on koostatud vabariiklikke terministandardeid vastavast GOSTist
lahtudes. Standardeis on antudeesti terminid, nende lubatud ja mittesoovitad variandid, madratlused ning télked vene keelde, vahel ka muudesse keeltesse. Varem

valmistasid eriteadlased ette standardiprojektid, mis seejarel Keele ja Kirjanduse
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Instituudis keeleliselt korrastati. Viimasel ajal on algatus tulnud instituudi poolt,
st terminoloogid koostavad projektid ja arutavad siis eriteadlastega nende sisu.
Standardeid on and nud valja Plaanikomitee (uue nimega Majandusministeeriumi) standardite osakond ja need on oma olemuselt rangeimad oskuss6nastikud.
Mitmesuguste alade terminid moodustavad olulise osa 1976. a Gigekeelsuss6naraamatust.
;

1958. a loodi Ajakirjanike Liidu keele- ja télkesektsioon, mis on 30 aasta jooksul
tublisti kaasa aidanud eesti terminoloogia arendamisele. Tihti tutvustab ajakirjandus esimesena uusi méisteid, millel puudub keeles vaste. Sektsioonis on aeg-ajalt

korraldatud eraldi terminoloogiakoosolekuid vastava ala asjatundjate osavdtul.
Terminikiisimusi on arutatud peaaegu igal koosolekul seoses mingi valjaande keele
analiiiisiga vOi teiste aktuaalsete keelekiisimuste hulgas. Koosolekuil on siindinud
uued ideed ja isegi terminid. Naiteks eestikeelse kosmoseterminoloogia kujunemises on sektsioonil teeneid, sest suurem osa selle valdkonna mdisteid on kujunenud

sektsiooni tegutsemisajal ja tulnud keelde ajakirjanduse kaudu.
1985. aastast alustati KKIs arvuti abil terminipanga loomist. See on kavandatud
universaalse andmepangana. Seni on sisestatud 12—13 000 kirjet, peamiselt arvu-

tustehnika ja informaatika alalt.
Oskuskeelekorralduse teooriaga tegeldakse praegu kdige rohkem Keele ja KirjanduseInstituudis*. Ulatuslikke teoreetilisi téid sel teemal Eestis avaldatud ei ole.

Artikleid ja ettekandeid on kirjutanud nii filoloogid kui ka teiste alade spetsialistid,
nt T. Erelt, R. Kull, H. Saari, U. Agur, H. Meriste, U. Mereste, U. Liivaku, H.
Ots, L. Jiirgenson jt. Terminoloogiaté6 ajaloost, eriti J. V. Veski tegevusest on kir-

jutanud A. Veski ja A. Kask. 1982. a ilmus T. Erelti ,,Eesti oskuskeel“. See on mitmekiilgne iilevaatlik kasiraamatkéigile, kes tegelevad praktilise terminoloogiatééga
voi tunnevadselle vastu huvi. On kaitstud terminoloogiaalaseid vaitekirju — ,,AnaJ1M3 TpwHUWMOB SCTOHCKOi TepMuHoNorHn™ (H. Saari 1981), ,,JepHBanuMoHHere
M CeMANTHYeCKHe ACreKTEI MpH PoPpMMpoOBaAHHH ICTOHCKO! 2%MBOTHOBOYECKOIt
TepMuHosorun® (S. Kasepalu 1977)-ning ,;opmMupopanve MeaMUMHCKON Tep-

MHHOJIOHH MHOpPOAHOTO MpOucxox%kLeHuA B 9CTOHCKOM s3BiKe“ (A. Lill 1986).
Terminolooge on seni vialja Spetatud peamiselt t66 kdigus. Filoloogiaiilidpilastele
on loetud iiksikuid erikursusi.
KKIterminoloogiariihm annab ka nou. Erialainimestele Spetatakse terminikartoteekide ja -sénastike koostamist, aidatakse lahendadaiiksikterminitega seotud
kiisimusi, redigeeritakse erialatekste ja peetakse asutustes loenguid.

Terminikorrastuse pohimOdtted on Eestis olnud selle sajandi algusest peale samadning vastanudiildlevinud nouetele. J. V. Veski lahtus seisukohast, et kOik va-

jalik keele kavakindlaks arendamiseks on olemas keeles endas. Ta pidas: oluliseks
otstarbekuse, rahvakeelsuse ja siisteemsuse printsiipi. Veski piiiidis eelkdige Iuua

olemasolevatest tiivedest tuletisi ja liits6nu. Ta kasutas ka selliseid sufikseid, mis
yarem olid esinenud vaid iiksikutes murdesénades, nagu -mu, -el, -jas, -li. Praegu
* Octobrist 1993 Eesti Keele Instituut. (Nuo 1993 m. spalio mén, — Esty kalbos in-

stitutas.)
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on need uute terminite loomisel produktiivsed sufiksid. Samas leidis Veski, et tivesid ei tohi tile koormata. Uutetiivisonade allikaks olid talle peamiselt eesti murded, vihemal miairal ka sugulaskeeled, ceskitt soome keel. Seejuures teisendas
ta sageli murdesOnadehaialikulist kuju ja andis neile esialgsest kiillaltki erinevaid
tahendusi. Nt ehitustermin rddu on saadud murdes6nast redu ‘katuse ja kambri-

kulae vaheline ruumvanemaseesti elumajas’. Teisenenud on nii tahendus kui ka

haalikuline kuju. S6na nugiline tahendab Eesti saartel ‘pulmakontv66ras’, Veski aga

yottis selle kasutusele zooloogiaterminina parasiidi taéhenduses.
1923, a toimus esimeneeesti keele Opetajate kongress, mis vottis vastu resolutsiooni grammatikaterminite koordineerimise kohta. Selles on deldud, et paralleel-

nimetustest tuleb valida mdistet voi nahtust tipsemini méaaratlev, voimalikult

lihike ja kergesti haaldatav variant, mis ei tohi olla kohmakas ega teistega arava-

hetamiseni sarnane. Kui senised variandid on ebadnnestunud, tuleb luua uus,
kohane termin. Uldtuntud oskussénad, mida kasutatakse algdpetuses, peaksid olema omakeelsed. Enam spetsiifilisi mdisteid sooyitati tihistada rahvusvahelise terminiga.

Samad pdhimétted kehtivad tanapievalgi. Termin peab vastama kaasaja keele-

normile, Naaberteaduste sénavara tuleb vOimalikult koosk6lastada. Eelistatakse
liihemaid terminivariante, sageli liheneb termin aja jooksul koos tema tarvituse

sagenemisega. MitmesOnalisest kirjeldavast terminist on tihti saanud liits6na,liit-

sOnast omakorda tuletis. Sénaiihendites ja liitsOnades tuleb valtida tarbetuid, tautoloogilisi osi. Kuid liihidus ei saa olla omaette eesmark, kui see kahjustab selgust.

Tuletus on eesti keeles iiks olulisemaid terminimoodustusvdimalusi. Sufiksitele
antakse kindlaid tahendusi ja nende abil piiiitakse saavutada terminite siisteemsust.

Nt zooloogias kasutatakse /ine-liidet seltsi ja lane-liidet sugukonna markimiseks.

Masinate ja seadmete nimetamisel on viga produktiivne ur-liide, aga ka -el ja -i.
Tehnikaspetsialist L. Jiirgenson propageeris 60. aastate lépul darmiselt ranget
stisteemi liidete tarvitamisel. Ta soovitas kasutada kindlaid sufikseid nt masina,
materjali, tédlise, protsessi, protsessi tulemuse jne tihistamiseks. See laheks aga
vastuollu keeletavaga ning koormaks liialt iihtesid ja samu tiivesid. Paronitiimiat
tuleb viltida.

sTerminivariante ei taunita jaigalt. Nad vdivad olla otstarbekad nt ajakirjandu

keeles stiili huvides. Paljudel pikkadel terminitel on olemas argilithivariandid, nt
transformaatorja trafo, informatsioon ja info. Viimast kasutatakse taénapieval isegi sagedamini kui taisvarianti. Levinud on oma- ja vOdrs6na paarid, nt geograafia
ja maateadus, ortograafia ja digekirjutus, transport ja veondus. Eestikeelsed peavad
olema ennekéike iildtuntud terminid. Koolis on algastmel digem kasutada oma
termineid ja keskkoolis paralleelselt rahvusvahelisi. Teaduskeeles eelistatakse viimascid, Valtida tuleb nii tarbetut purismi kui ka vOOrsOnadegaliialdamist.
20. ja 30. aastatelotsiti eesti vasteid peamiselt saksa, ladina ja vene sOnadele. Tanapieval tulevad uued mdisted eesti keelde eelkOige vene ja inglise keele kaudu,
on margata ka soome méju. On alasid, kus viimastel aastakiimnetel ei ole erialases
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suhtlemises eesti keelt peaaegu kasutatudki, nt sdjanduses, merenduses, lennun-

duses, raudteel, monedes tédstusharudes ja diplomaatias. Nende alade keel oneriti
tikutud, oma termineid enam ei tunta.
Toorlaene on ikka taunitud. Kuid teaduse, tehnika ja iihiskonna areng toob
pidevalt kaasa uusi mGisteid. Sageli tuleb keelde algul tsitaatséna, mis aja jooksul
muganeb haalduses ja kirjapildis. Enamasti piititakse siiski mdiste sisust lahtudes
luua sobiv omakeelne termin. Ajakirjanduses kohtab viimasel ajal sonu nagu sponsor, manager ~ mdnedzer, briefing, marketing, public relations ~ PR, perestroika ja
glasnost. Mitmele neist on juba loodud oma vasted, kuid need ei ole veel keeles
kohanenud. Nt sdnast briefing yOib kohata kolme varianti: ingliskeelne tsitaatsd-

na, haaldusparane briifing ning vahemalt pooleldi eestikeelne liitséna infotund.
Oluline on jalgida, et eesti keel ei satuks iilemfaraseteiste keelte mdju alla.
Kokkuvétteks vOib Gelda, et alates 1920. aastast on terminoloogiatéé olnudeesti
keelekorralduses tahtsal kohal. Tollal alustati mitmel alal peaaegu tiihjalt kohalt
ja tehti lithikese ajaga ara tohutu t6é. Tanapdeva kirjakeeles on oskuskeel iiks olulisemaidallkeeli, mis pidevalt areneb. Tekivad uued mOisted ja terved uued teadusharud nagu informaatika, kosmose uurimine jt. Tdisvadrtuslik rahvus- ja riigi-

keel peab suutma neid k6iki kajastada. Selleks on vaja nii jarjepidevat oskuskeelekorraldust kui ka keele normaalset staatust suveriiinsesriigis.
TERMINOLOGIJOS PLETROS KRYPTYS ESTIJOJE
Santrauka
PraneSime apZvelgiama terminologijos darbo apimtis, kryptys ir terminy tvarkybosprincipai
XX a. Estijoje. Po Estijos Respublikos jkirimo (1920—1940 m.) iSleista daugiau kaip 40 terminy
Zodyny, kuriuose sudéta beveik 200 000 terminy. Po Antrojo pasaulinio karo iSleisti 133 Zodynai
(apie 350 000 terminy). Nuo 1973 mety sudaromi respublikiniai terminy standartai. 1985 metais
Kalbosir literattiros institute pradétas kurti terminy bankas. Jau nuo Sio amZiaus pradZios tradicinis terminy tvarkybos organas yra terminologijos komisijos. PrieS kara teoriniais klausimais
daugiausia dirbta Tartu universitete (ypat svarbi J. V. Veskio veikla), Siuo metu daugiausia démesio
Siems klausimams skiriama Kalbosir literatiros institute.
Terminy tvarkybos principaiiSliko tie patys nuo amZiaus pradZios. Terminas turi sutikti su vartojamojo meto kalbos normomis, biti kuo trumpesnis ir aigkus. Pagrindiniai naujyu terminy sudarymo esty kalboje bidai yra vedyba (derivacija) ir diryba (sudurtiniy ZodZiy darymas). Nauju
Zodziy SaknySaltiniu visy pirma buyo esty kalbos tarmésir giminiSkos kalbos. Terminy yariantai
nebitinai smerkiami. Pagretiui vartojami ir ilgi terminai, ir ju trumpieji kasdieniniai variantai,
taip pat savi ir skolinti zodziai.
Nacionaliné ir valstybiné kalba turi pajégti atspindéti naujas savokas, kurios Siuo metu j esty
kalbg daugiausia ateina per rusy ir angly kalbas. Terminija bitina apsaugoti nuo per didelés kity
kalby jtakos.
HATIPABJIEHHA PASBHTHA TEPMHHOJIOTUH B SCTOHHN
Pesiome
7joxnag ssnaetca pedepatuButim o630pom Haupasmennii u oObemMa TepMuHOMOrHYecKOit
pa6oTbi H NpHHWHNOB ynopsqo¥eHHA TepMnHONeKcHKH B ScToHHH B XX B. Mocne o6pa3osanna

Scrouckoli PecnyOnuKu, B 1920—1940 rr., semt10 Gonee 40 TepMuHOTOrM4ecKHX cHOBapeli, co6. Lietuviy kalbotyros klausimal, XXXI
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nepxkautax oxono 200 000 repmuHos. B TeyeHHe MocreBoeHHoro NepHosa BEIULIO 133 cnoBapa
(oxono. 350 000 repmunos). C 1973 r. cocraBnsatotTca pecnyOmMKaHCKHe CTraHyapTbl TepMHHOB.
C 1985 r. 8 Mucruryre s3b1ka u AMTepatypyt (AAJI) navato co3gaHne Oanka TepmuHos. Tpaan-

WMOHHBIM OPraHOM YHOPAROYCHUA TEPMHHONCKCHKH C HaYalia BeKa ABMIALOTCA TepMHHOJOrH4eC-

KHe KOMHccHH. TeopeTH4¥ecKHMM BOpocaMH BO BpeMeHa OP (1920— 1940) 3aHumamHch B OCHOBHOM B TapTyckoM yHupepcutere (oco6eHHo u3pecTHa AeaTenbHocTs Vi. B. Becxu). A B HacTosmee BPeMA 9THM BOUpocaM OCHOBHee BHUMaHHe yaemseTca B MAI.

TIpHHQunE! YHOPAOVeHHA TEPMHHOMEKCHKU CYIICCTBCHHO He H3MCHHJIMCh Ha NpOTsMKeCHHH
Bcero cToseTHs. TepMHH JOsDKeH COOTBETCTROBATh A3bIKOBOM HOpMe Ha aHubIi nepHon, ObiTh
110 BO3MOXHOCTH KPaTKUM, H B TO Xe BPeMA SICHEIM. OCHOBHbIe COCOObI CO3qaHHA HOBBIX TepMHHOB B 9CTOHCKOM S3bIKe — HePHBallHA H CO31aHHe CHOKHBIX ciOB. McrouHHKOM HOBBIX KOpHeli ObUIM MpexkAe BCerO NMANeKTHI ICTOHCKOTO A3bIKa H POACTBEHHEIe emy A3BEIKH. JLonycTHMa
BapHaHTSOCTS B TepMuHOsorHH. TlapatiembHO MOryT yNoTpeONATECA WIMHHbIC TePMMHBI H UX
KPaTKHe BaPUaHTEI, HAMOHAJIbHbIC H 3AMMCTBOBAHHBIC CJIOBa.
TlomHoueHHad HallHOHabHad TePMHHOMOTHA NOMWKHA OTPaxKaTb HOBbIe MOHATHA, KOTOPEIC
B HACTOsIlee BPEMA NPHBHOCATCA B ICTOHCKUMi A3bIK B OCHOBHOM H3 pyccKoro H aKTuMlicKoro
asbikos. Kpome Toro, HeoOxoqHMO CheAMTH, YTOGBI TEePMHHONOTHA He NOAMAa MOL YpesMepHoe
BAAAHHE TPyruX

ASbIKOB.

