Tarptautineterminologiios konferenciia
a ir globalizaciia
Tautini7k albryt erminologij
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Li etuuitl kalbosinstitutcts
006 m. spalio 1 1- 13 d. Lietuviq kalbos institute vyko tarptautine terminolo gi j os konf erencija Tautiniq kalb7 t erminologija ir globalizacii a,
kuri4 organizavo Lietuviq kalbos institttto Terminologiios centras.
Konferencij4 reme Lietuvos tukstantmediomineiimo direkciia prie LR Prezidento kanceliarijos ir Lietuvos valstybinis mokslo ir studiiq fondas.
Konferencijojepraneiimusskaite11 mokslininktl i5 Lietuvosir 20 svediq
i5 uZsienio- Latvijos, Lenkijos, Rusiios, Svediios.Ukrainos ir Vengrijos.
Pranelimai skaityti lietuviq, anglq ir rusq kalbomis. Konferenciia vyko
dvi dienas,o tredi4j4- suorganizuotaekskursiiai Lietuvos liaudiesbuities
muziejq Rumiilkese.
Konferencif4 atidare Lietuviq kalbos instituto direktoriaus pavadr,rotojas,
humanitariniq mokslr4 daktarasArturas |udZentis. Plenariniame posedyie
apibendrinamojopobndZioteoriniuspraneKimusskaitesvediai- Sergiuszas
Griniewiczius, Vladimiras Leidikas, Agota F6ris, Valentina Novodranova,
SergejusSelovas.
Bialystoko universiteto profesorius habilituotas mokslr"ldaktarasS. Griniewiczius praneiime,,Terminologiia globalizaciioseroie" pabreZe,kad
pramones, ekonomikos, kulturos, net kasdieninio gyvenimo globalizact'ia
lemia naujas tautiniq kalbq egzistavimo ir s4veikoss4lygas.Viena i5 jg yra
aktyviai vartojamq kalbq skaidiausmaZdiimas,tad iSliksiandiqkalbq funkcine sritis ir teritorija prasiples.Taigi butina parengti patikimas ir neialiSkas
pagristasnathraliqevoliuciiosprocesqanalizeir visq pirma
rekomendacijas,
tarptautine kalbq sEveika.Pasakautoriaus,keletasterminologiios moksliniq
krypdiq atrodo gana perspektyvios,tad praneiime pladiau buvo aptariami
tipologiniai ir lyginamieji terminologiiostyrimai.
Valstybinio A. Puikino rusg kalbos instituto Bendrosiosir rusq kalbotyros
katedros profesoriushabilituotasfilologiios mokslq daktarasV. Leidikas
ir terminiios problemos",kuriame i5saperskaitepranelim4 ,,Globalizacija
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miai apZvelgeir palygino tris poZiuriusi Siuolaikingglobalizacij4.Pirmojo
poZiurio iaiininkai globalizacij4pripaZistakaip nei5vengiamESiuolaikinio
pasaulio tendencij4. Tai leiclZiapaaiikinti tarptautinius rnainus dvasines
kulturos srityje ir rnaterialig bei dvasiniq kurinitl kurim4, kuris yra pasaulinio lygrnenssavo turiniu ir tatrtinio savo forma, o tiksliau - savo kalba.
Antrasis poZiuris - antiglobalistq, turindiq tiksl4 panaikinti jAV ir kai ktrriq kitg i5sivysdiusiqvalstybiq vieipatavim4 ir paskelbti nacionalizrno (net
rasiznroir Sovinizmo)vir5enybg.V. Leidiko nuomone, trediasispoZirrris
pradejoformuotis tik pastaraisiais
metais- tai reakcijai pirmuosiusdu poZiurius.f o Salininkaiteigia,kad naturaliosglobalizacijospletros ir bendros
tarptautinesmaterialiosiosbei dvasineskulturos galimapasicktipuoselejant
kulthr4 tautiniu ar bent regioniniu lygmeniu.
Vie5nia i5 Vengriios Pedo universitetonrokslq daktareA. F5.ir pranelime ,,Terminiia ir socialine-ekonomineglobalizacija"nagrinejo te.rminijos
problemas,siedamajas su socialineir ekonomine globalizacija.fi pabreZe,
kad baigiantisXX a. radikaliaipasikeitesocialinis ir ekonominess4lygos:
atsiradodaug naujq s4vokq ir jas pavadinandiqterminq, o naujass4vokas
klasifikuoti ir terminus parinkti reikia labai greitai. Neisigilinus i s4vokq
esmg ir apibreZtis,terminai parenkami atsitiktinai - tai sr-rkelia
tiek naudolimosi sEvokqsistema,tiek terminq vartojimo proble.mq.Tik naudojantis
iSsamesnemisspecialiosiomisir kalbos Ziniomis, galima sukurti tinkamas
s4voktl ir terminq sistemas.
Maskvos valstybinio medicinos ir odontologijos trniversitetoprofesore
habilituota mokslq daktareV. Novodranova aiSkino,kaip kuriamos kognityviosios mokslo schemos.Pasakjos, terrninasir jo sar,rybds
gali buti atskleidZiami tik dviem pagrindiniaisaspektais kognityviuoju ir komunikaciniu.
Kognityvusis aspektasreiSkia,kad terminijos vienetais atskleidZiamaterrninologijossistemtl,kurias galima konceptualiaiapibreZtikaip tanr tikras
paZinimo sistemas(specialiqf
q Ziniq sistemas),esme.
Svedio i5 Maskvos, Kalbq ir ktrlturq instituto prorektoriaus,habilituoto
filologijosmokslq daktaroS. Selovopraneiime .,Nomenklaturair terrninija
(Trys pagrindiniaipoZiuriaii nomenklaturE)"nagrinetasnomenklaturosir
ternrinijos santykis,apZvelgtosdaZniausiosnomenkiaturosapibreZtys,jos
lygintos sr-rterminijos apibreiZtimis,
nes terminija ir nomenklatura laikomos didZi4jaspecialiosios
kalbos(LSP) iodyno dalimi. S. SelovasapibreZe
tris nornenklaturos

sqvokas:1) augalq ir gyvrrnq rnoksliniq ir liaudiikg
pavadinimq rinkinys; 2) Zemesniojonaturalausvieneto Zyminiq rir-rkinys:
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3) sutartiniq Zenklq rinkinys, skirtas konkredioms s4vokoms ir objektams
Zymeti. PranelejaspabreZe,kad skirtingos nomenklaturos apibreZtysnera
visi5kai nesusiiusiosir nepriklausomos,jos turi labai daug bendra. Nors
atskirti jas vienq nuo kitos yra gana sunku, tadiau galima pastebetijq skirting4 kilmg.
Pirm4il konferencijos posedi pradejo profesoriushabilituotas daktaras
)6nosPusztay,BerzsenyiD6nielio koledZoUralo kalbq filologijoskatedros
vedejas.Prane5ime,,Terminiia- kalbosi5likimo garantas"jis pabreZe,kad
kalba iSlieka tik tada, kai ji yra vartojama visose gyvenimo srityse. Tik
valstybini status4turindios kalbos gali bnti ivairiapusi5kaivartojamos. Turindioms valstybini status4(tadiaunedaug vartotojq) kalboms gresia5ie pavojai: globalizacijosstiprejimas,anglq kalbosvyravimaspolitikos ir mokslo
gyvenime ir praktinistautineskalbosiSsttmimas.Kad butq iSsaugota
tautine kalba, reikia stiprinti savimong, skatinti pagarb4gimtajai kalbai.
Pirm4f4 konferencijos dien4 perskaityti keli apZvalginiopristatomoio
pobndZio praneSimai.Svediios terminologijos centro generalinedirektore Anna Lena Bucher pristate Svedijosterminologifos darbo patirti, !gyt4
daugiau nei per 60 metq. Kaip pranelejainformavo, pirmasis Svediiostechnikos terminijos centro etapasprasidejo 1936 m., kai InZinerijosmokslq
akademijoiebuvo isteigtasnomenklaturoskomitetas,o po penkeriq metq
vietoj jo ikurtas nuolatinistechnikosterminijos centras- Svedijostechnikos terminologiioscentras(TNC), kurio istatusnustatevyriausybe.Nuo to
laiko, kai TNC buvo isteigtas,pasaulislabai pasikeite,tadiaucenrro tikslai ir
pagrindiniaiprincipai i5liko tie patys.Praneiejosnuomone, terminologijos
darbasir terminija reikalingi lygiai del tq padiq prieZasdiqir Siandien:gerinti
ryiius, o tiksliau - sprgstikomunikacijos problemas,kylandiaskonkredioms
vartotoiq grupems,palengvinti bendravim4.
Praneiim4 ,,Norma ir jos kodifikacifaSiuolaikinejeukrainiedigterminologijoie" skaite vieinia ii Charkovo nacionalinioV. Karazino universiteto - Ukrainiediq kalbos katedrosprofesoreLiudmila Bojarova. fi paZymejo,
kad kalbiniu terminijos normos pagrindr.rlaikoma bendrines kalbos norma,
atsiZvelgianti tuos i,odi,iq darybos ir vartosenosypatumus, kurie bndingi
terminams ir kurie gali bnti laikomi profesiniais ukrainieditl kalbos normos variantais.Nuo XX a. paskutiniodeiimtmedio ukrainiediqkalbotyroje
pagrindinis bet kurio kalbos vieneto normos vertinimo kriterijus yra jo
sutikimas su prodr-rktyviaisgimtosios kalbos i,odirq darybos, morfologijos,
sintaksesir kt. modeliais.Remdamiesi(itro sisteminiu kriteriiumi. ukrai220
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niediq terminologai nerekomenduojavartoti vertinitl, patekusitli tauting
terminijos sistem4 i5 rusq kalbos, kurie dubliuoja nuo seno vartojamus
savo kalbos vienetus. I5 pastarqjtlmetq Ukrainoje iSleistqZodynq rnatyti
nemaZapokydiq, susijusiqsu teoriniu terminq darybosir vartosenosnormll
vertinimu ukrainiediqkalbole.
Vengrijos terminologijostarybospirmininkas,EtveSoLorando universiteto profesoriushabilituotasdaktaras,Vengrijos moksltl akademijosrnokslq
daktarasVihnos Voigtas informavo apie 2005 m. ge'guZes
rnen. Sombathejuje fkurt4 Vengrijos terminologiiostaryb4, pristat6ios tikslus ir darbo
programq. fis pabreZe,kacl pirmiausia sudarytasvengrq tenniniios tvarkybos planas, atsiZvelgianti tai, kad vengrq kalba, kurios tapatybei claugiau
nei tukstantismetrl, vartoiama ne tik Vengriiofe, bet ji yra gimtoji kalba
milijontl Zmoniq, gyvenandiq ne Vengrijofe. Kita svarbi tarybos problema - prisitaikyti prie globalizacijos,
ypad Europos Br'ndrijoje.
Kolegos latviai profesoriushabilituotas daktarasf uris Borzovs ir kompiuterijos mokslq daktareIlze Irena Ilzi4ia ii Rygos itrformacinirltechnologiiq instituto, profesore habilituota daktare Valentina Skujinia ii Latviq
kalbos institr-rtoir Latvijos ttniversiteto doktorantas, Tilde tarybos narys
Andrejs Vasiljevskalbejo apie tarptautinesterminq duomenq bazesderinimo problemas.|ie pristateEUROTERMBANK projekt4,iskeleproblemas.
su kuriomis susiduriamakuriant tarptautini terminq bank4, ir, remdamiesi
Latvijos patirtimi, pateikekelet4 tt1problemq sprendirnobuclq.
Europos Komisijos vertimo generaliniodirektoratoLietuviq kalbos departamento Vilniaus biuro vertejar,humanitariniq mokslq daktare Vitaliia
su bendr4jadaugiakalbeEuroposS4jungosinstitucijrl
SpokienesupaZindirro
ir istaigq terminq baze IATE ( angl. InterectiueTerminologyfor Europe), jos
ktrrimo tikslais,organizavimoetapais,lietuvirl kalbosatitikmenq kaupimo,
pateikimo ir tvarkymo darbu, aptar6Europos Komisijos vertimo generalinio
direktorato Lietuvitl kalbosdepartanentoterminologq, eksperttlir vertelrl
praktini IATE terminq tvarkybos darb4.
Svediaii5 Latvijossavopraneiinruosenagrinejoterminq vertimo problemas. Vertimo ir terminologijos ccntro clarbuotojas,
fizikos rnokslq daktaras Valerijs Kmglevskis analizavo kai kuriq terminijos tvarkybos ve.iksniq
automatizavirnEverdiant clokumentus,aptarepriemones,palengvinandias
terminq perkelim4i3 tekstoi duomeng bazg.Latviiosuniversitetoasocijuota profesorernokslq daktar6Gunta Luodmeleaptareterminiios problemas,
kylantias vertejui, dirbandiamir Europos S4jungoje,ir Latvijoje. I-atvijos
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universiteto profesoriushabilituotasfilologijos mokslq daktarasAndrejs
Veisbergs praneiime ,,Terminija ir vertimas i.odLiu bei ra5tu" pabreZe,kad
svarbiausiakalbine problema, su kuria susiduria Latvijos vertejai, yra terminija ir jos standartizavimas.Kadangi Europos S4jungos vertimo i.odLiu
ir raStupaslaugosir Latvijosterminologijosinstitucijqdarbasnekoordinuojamas, terminijos srityje vielpataujanetvarka.Praneiejo nuomone, reikia
sukurti Latvijos terminijos centring bendr4j4 duomenq bazg ir rasti galimybiq nuolat f4 redaguoti.
Varluvos universiteto specialiqfq kalbq skyriausdoktorante Marta Malachowicz kalbejo apie tezaur4kaip apie tam tikrq sridiq Ziniq tvarkymo priemong ir teorines tezauro sandaross4vokasiliustravo angliSkaisir lenkiSkais
e k o n o m i k o st e r m i n a i s .
Konferencijospirmos dienos darb4pranelimu,,Standartizuotos
terminijos kurimas ir ios svarbatarptautiniams ryiiams" uZbaigeNijole Dudlauskiene, Lietuvos standartizacijosdepartamentoMetodinio skyriausvedeja. ji
pasakojo,kaip rengiami Lietuvos terminq standartai,kiek jq parengta,kaip
atliekama Lietuvos standartq lietuviSkq terminq ekspertiz6.
Antr4 konferencijosdien4 tris praneiimus skaite vie5niosi5 uZsienioir Elena Pachomova.Latvijos universitetoLatIveta Putele, Anita Sc=ucka
viq kalbos instituto asistenteI. Putele pranelime ,,Kalbq kontaktai ir jq
apraiikos latvitl terminijoje" pabrdZ6,kad kalbq kontaktai lemia kiekvienos
kalbosir terminijos pletrE- jie veikia f 4 tiek teigiamai,tiek neigiamai.Vienas ii labiarrsiaipaplitusig ir daZniausiaipastebimgtokio poveikio padariniq
yra skoliniai, i.odi,itldaryboje- tarptautinespriemonesir modeliai. Kalbq
kontaktai lemia paZodinir;vertimq ir vertalq atsiradim4,del iq poveikio ima
rastis kalbai nebudingq ypatumq.
Latvijos universiteto Latviq kalbos instituto asistenteA. Siucka savo
praneiime nagrinejo Europos S4jungos teisesaktq terminus sintaksiniu
aspektu, o Kaliningrado valstybinio technikos universiteto anglq kalbos
destytojaE,.Pachomova- terminij4, vartojam4interneto ekonomikos forumuose.
Antr4 konferencifosdien4 daugiausiaiSklausytalietuviq kalbininkq ir
specialistqpraneiimtl. Vilniaus pedagoginio universiteto profesoriusVincentas l)rotvinas praneiime ,,I5 kalbos mokslo terming istorijos" pristate
Adomo Stuobrio (tikroji pavarde - Adomas Sketeris) praktiniam lietuviq
kalbos mokymui(si) skirt4 vadoveli Kalbamokslislietuuiikoskelbos (1906).
Praneiejasanalizavo vadovelio terminus, jq daryb4, Saltinius,kilmg, iver222
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tino autoriauspastangaskurti savo terminus, apZvelge,kiek A. Stuobrio
vartotq terminq iSliko dabartinejekalbotyrosterminijoje.
Lietuviq kalbos instituto Terminologijos centro doktorantes Palmiros
Zemlevidiutes pranelimastaip pat buvo skirtasistoriniams lietuvitl terminijos tyrinefimarns,ii apZvelgeXIX a. pabaigoslietuviq medicinostenninijos
kad XIX a. pabaigoleiiauggsir sustiprelgstauSaltinius.Prane(ejapabreZe',
tinio atgimimo s4iudislabai prisidejo prie lietuvi5kosspaudosgausejinro.
Nepaisantspaudosdraudimo, buvo iSleistaper 20 skirtingq populiarinamrljtl
medicinos knygeiiq, to meto kalendoriuosegreta ivairir; mokslo iiniq buvo
skleidZiamosir medicinos Zinios, o ieliolikoje anuomet leistq laikraidiq
paskelbtanetoli 100 publikacijtgivairiaismedicinosir higienosklausimais.
Taigi XIX a. pabaigosmedicinos spaudiniaiyra vertinga pradinio lietuvig
nredicinos terminif os laikotarpio medZiaga.
Lietuviq kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologifos skyriauslryresnioii mokslo darbuotojahurnanitariniqrnokslq daktareNiiole Cepiene
nagrin6io senqjtl ir velesniq lietuviikq ra5tq,daugiausiaRyttl Prusijoslietuviq-vokieiiq ir vokiediq-lietuviq kalbq Zodynq, skolinius ir jq variantus.
Vytauto DidZioio universitetolektore humanitariniq mokslq daktareIrrna
praktinitrterminologijosaspekZeller skaitepraneiimq,,SqvokosapibrelZtis
tu". Ii paZymejo,kad terminologijojes4vokosturinys nustatomasir apraSomas siejantj4 su kitomis to patiesrinkinio s4vokomis,o sqvokosapibreZtis
ir tikslus jos ivardijirnaslemia dalykinesrnokslo ir technikos kalbos kokybg.
AtsiZvelgianti form4 ir turini, iiskiriama nemaZaiapibreZtiesrhiiq. tadiau
svarbiausiomislaikomos vadinamosiosfurinio, apimtiesir kiekio apibreZtys,
nagrinejo iSsamiau.
kurias praneSeja
analizavoLietrrviqkalbos
Kompiuterijosterrninijosraid4 savoprane'5ime
humauitariinstituto Terminologijoscentro vyresnioii mokslo darbr-rotoia
nitl mokshl daktare Angele Kaulakiencl.fi pabreZe,kad Siuo metu turimq
deiimties kompiuterijosterminq Zodynq terminija rodo, kad 35-eriq metq
kompiuterijos tarpsnisyra jos kurimosi etapas,kurio pagrindinesypatybes - pagristoii sinonimija ir variantiikurnas.TokiE dabartingkornpirrterijos
padeti lemia keletastiek kalbiniq, tiek sociolingvistiniq.tiek inte'rlingvistiniq veiksnitl.
Kompiuterijos terminijos ternE toliart tgse Maternatikos ir infortnatikos
instituto docentasnraternatikosmoksltl daktarasGintautasGrigas.|is kalbejo apie kompiuteriiosterminU santrumpas,ie5kojosprendimq,k4 darvti su
anglq kalbos terminijoje vartojamomissantrumpomis:perimti jas i5 anglq
'I'crminologija
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kalbos, versti, vietoj jq vartoti nesutrumpintus s4vokqpavadinimus ar kurti
savassantrumpas.
l)ar tris praneiimus perskaitekitq sridiq specialistai.Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto doktorante Nijole BlindZiuviene apZvelgebibliotekininkystesir bibliografijos
terminiios raid4 ir kait4. fi paZymejo,kad Siossritiesdabartinesterminijos
raid4 i5 dalieslemia naujq technologifq naudojimasbibliotekininkystefe ir
padiosbibliotekos sampratoskaita.
Du praneiimai buvo skirti konkredioms s4vokomsir terminams nagrineti:
Kauno technologijosuniversiteto Telekomunikacijq ir elektronikosfakulteto Signalq apdorojimo katedroslektorius StasysZajandkauskaskalbejo apie
klystkelius rei5kiant poliikumq ir susijusiass4vokas,o Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas
gamtos mokslq daktarasValerijonas Zalkauskas aptare terminq ueiksena,
ualdysena,uaizduosenavartosen?.
Konferencijos darb4 apibendrino ir ivertino Lietuviq kalbos instituto Terminologijos centro vyresnysismokslo darbuotojashumanitariniq mokslq
daktarasjonas Klimavidius ir habilituotas filologijos mokslq daktarasSergeius Selovas.
Konferenciios tema, praneiimuose nagrineti dalykai ir kelti klausimai
ganaaktualusne tik Lietuvoje dirbantiemsterminologijosdarb4,bet ir kitq
5aliL1
kalbininkams,terminologams,vertejams.l)aug diskusijqvyko ne tik
tarp praneiejq,bet ir tarp susirinkusiqklausytojq.
Sioje, praktiSkaijau trediojoje,Lietuvitl kalbos instituto Terminologijos
centro organizuotojetarptautineicterminologijoskonferencijojedalyvavo
ne tik Latvijos,Vengrijos, Rusijos mokslininkai ir terminologai,su kuriais
jau ne vieni metai bendradarbiaujama,bet ir svediaii5 5aliq,su kuriomis dar
nebuvo glaudZiqry5iLl.- Svedijos.Ukrainos,Lenkijos.Taigi susipaZinimas
su tg Saliqterminologijosdarbo ypatumaisir ten dirbandiaisterminologais
buvo labai svarbusir naudinqas.
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