MOKSLINIS SEMINARAS
TERMINA NORMINIMAS IR TVARKYBA
2005 m. gruodZio8 dienqLietuviqkalbos instituteiryko Terminologijoscentro
rengtasmokslinis seminarasTbrmin4norminimasir tvarlryba.Seminarqpradejo
Lietuviq kalbos instituto mokslininkas Stasys Keinys, prane5imqpaskyrgs
Terminologijoskomisijos SeSiasde5imtmedio
ikfrimo sukakdiai.ApZvelggsLietuviq kalbos ir literahiros instituto Terminologijos komisijos ir jos nariq veikl4
pabreZd,kad ji tgseprieSkarioterminologrjosdarbotradicijas,apgailestavo,kad
pastaruojumetu Lietuviq kalbos institutasir Terminologijos centrasprarado dall
anksdiauturetq funkcijq.
Matematikos ir informatikos instituto atstovasG i n t aut a s G ri g a s praneSime
Sqsaiossu kompiuteriu: leksika ir terminija kalbejo apie kompiuteriq leksikos ir
terminijosnorminimoproblemas.Naudotojos4sajosleksikoje,be terminq yra ir
kiq ZodZi[ kurie kompiuteriq aplinkojeigyja tam tikr4reik5mE.Kad SiuosZodZius
kompiuteriq naudotojaisuprastq,juos, kaip ir terminus,reikia norminti.
Z i gm ant as G u d Zi n sk a s (Botanikos institutas)prane!;imeB otanikos terminijos ir augal4var$,no kurimo ir sisteminimoproblemos [vardijo pagrindinius
botanikosterminologijos uZdaviniusir sunkumus.Konstatavo,kad nuo 2002 metq
nauji augahl vardai kuriami ir svarstomi Valstybines lietuviq kalbos komisijos
Terminologijos pakomisijyje ir jau apsvarstytadaugiau kaip 6000 augahl pavadinimq. Dar reikdtq [vardyti apie 3000 dekoratyviniqir 1500techniniqaugalq.
PraneSimEapie Lietuvos Respublikosterminq bank4 jo koncepcij4ir sandar4
skaiteLietuviq kalbos institutoatstovasAlvydas Umbrasas. Jis teige,kad
kuriant ir pildant terminqbankEsusiduriamasu terminijoskomisijq neveiklumu,
terminologq trlkumu, specialistq nenoru keisti [statymq terminus ir direktyvq
prast4 vertimq [taka teisesaktams.
MII KompiuterineslingvistikosgrupesatstovasRobertas StunZinas skaitt)
praneSimqapie
naudojim4sididZiausiaterminqbaze-Iietuvi4kalbos terminynu.
Terminynovartotojai pasinaudojanedidele galimq paie5kqdalimi ir daZniausiai
pageidaujavisos galimos ieSkomotermino informacijos.
Lietuviq kalbos instituto Terminologijos centro vadoveA I b i n a A u k so r i I t e
pristateEuroposS4lungosprojektqEuroTermBank.
ProjektEkoordinuojaLatvijos Tildd - Baltijos Saliq informaciniq technologijqbendrove.Projekto tikslas
- sukurti terminq bankq kuris veiks kaip centrind duomenq baze ir kaip sqsaja
su kitais nacionaliniaisar tamtautiniaisterminu bankaisir i5tekliais.
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Vilniausuniversiteto
profesorius
Pranas Juozas Zilinskas papasakojo,
su
kokiomis kliftimis susidurtarengiant aiSkinamqiiMetrologijos termintliodynq.
Jis teige,kad ivairiq sridiq specialistaipageidaujaterminologqai5kinimr.S
kodel
vienas ar kitas terminasyra taisomas.Seminarobaigiam4li Loditard Lietuviq
kalbosinstitutomokslininkasJonas Klimavidius. Jis pabreZe,kad vertimai
ir kompiuterines terminq atpaZinimoprogramos yra tik pagalbiniai budai, o ne
kokia uZ tradicing teorinE ir praktinp terminologij4 prana5esndkryptis.
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Lietuviq kalbos institutas
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