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1992mettl rugpjtdio I7-t9 dienomisLawijos kurortiniame miestelyjeJtrmaloje ivyko tarptautineterminologijoskonferencija,,Terminologija:biikle ir perspektyvos",skirta 10O-osioms
E. Drezeno
gimimo metindms.ErnestasDrezenas(1892-1937)gime Liepojoje,
o gyvenoir dirbo Maskvoje.Jis buvo karo inZinierius,pladioserudicijosZmogus,uZsidmdivairia mokslineveikla,labai domejositermiTerminologijos
ir standartizanologija,ypadterminqstandartizacija.
cijos dalykusE. Drezenasnagrinejosavoknygose(Cmngap'ru3arJprs
Ha) rHo-TexHl{rrecK[xnourrnli, o6ogna.reHuitu tepuuHon, 1934;
cKolt repunnoJroruv,
I,lurepnaqrroHtulr,I3allrrgHayrrHo- Texnl,rqe
konferencijoje
Sioie
dalyvavomokslininkqi5
1936)ir straipsniuose.
13Saliq:Austrijos,Danijos,Estijos,JungtiniqAmerikosValstijq,Kanados,Latvijos,Lenkijos,Lietuvos,Olandijos,Pranclzijos,Rusijos,
Svedijos,Ukrainos.
2002mett4spalio2I-25 dienomisRygojevyko antroji tarptautine
ir vertimq technologija
terminologijoskonferencija,,Terminologija
E. Dreinformacindjevisuomeneje",
skirta1lO-osioms
daugiakalbeje
zeno gimimo metindms.Konferencij4organizavoLatvijos mokslq
kalboscentras,Thrpakademija,Lawiq kalbosinstitutas,Valstybines
tautinis terminologijostyrimq institutas(IITF), Thrptautinisterminologijosinformacijoscentras(INFOTERM), Europosterminologijos asociacija(EAFT). Organizaciniamkomitetui vadovavoLatvijos mokslqakademijostikroji nard,LatvijosmokslqakademijosTerminologijoskomisijospirminink6ValentiqaSkujiqair Latvijosmokslq
akademijostikrasisnarys,Latvijosmokslqakademijosviceprezidentas
Juris Ekmanis.
Antrojoje tarptautinejeterminologijoskonferencijojepraneSimus
angli5kaiarba latvi5kaiskaiteAustrijos,Danijos,Estijos,Jungtiniq
Amerikos Valstijq, Kinijos, Latvijos, Lietuvos,Rusijos,Suomijos,
Vengrijos,Vokietijosmokslininkai.Konferencij4pradejoir sveikini122

mo ZoditareLatvijosmokslqakademijosprezidentasJanisStradinis
(Stradi45).
Prof. HeribertasPichtasi5 Kopenhagosprane5ime,,Terminologijos teorijos- kritine jq paskutiniqde5imtmediq
pirmiausia
apZvalga"
trumpai aptardpagrindiniusterminologijostikslus,suformuluotus
Drezeno,Wiisterio ir rusq mokyklosmokslininkq.Jis nagrinejoVidurio Europos,Siaurds5aliq,Kanados,Pranclzijosir Ispanijosterminologijospokydiusir naujaskryptis. H. Pichtaskriti5kai apfuelge
pagrindiniustikslus,kuriuos kelia nauji judejimai, einantysnaujos
terminologijosteorijoslink, ir aptareSiqtikslq susidfirim4su Wiisterio laikq ir ypadpoviusteriniolaikotarpiotyrinejimais.
Apie lietuviq terminologij4 amLil sandtroje,jos pasiekimusir
problemaskalbejoLietuviqkalbosinstitutoterminologaiStasysKeiir Albina Auksori[16.Jie akcentavotris
nys,SolvitaLabanauskiene
dabartiniodarbokryptis- 1) terminqZodynq,enciklopedijqir standartq rengim4ir leidyb4,2) elektroniniqterminq bankq (duomenq
bazir$ kfirim4 ir 3) teoriniusterminologijostyrinejimus.Prane5ime
pabtdLta,kad ypadpo 1990m. paryvejoterminq ZodynqrengimasiSleistaapie 150ivairiosapimtiesir paskirtiesai5kinamrjqir verdiamqjq terminq Zodynqbei Zodyndliq.Kuriami universalflsir standartizuotq terminqbankai.TeoriniaidarbaiskelbiamimetiniameLietukituoseLietuvosir uZviq kalbosinstitutoleidinyje,,Terminologija",
sienioleidiniuose,i5leistamonografija.
Mokslininkasi5 Maskvosprof. SergiejusSelovassavopranesime
aptardnaujasXXI a. terminologijosteorijosperspektyvas.
Jis i5skyrd du pagrindiniussavopletojamosterminologijosteorijosaspektus:
L) terminasatsiskirianuo (bendrojo)ZodZioar ZodZiqjunginios4voka, kuri4 jis zymi;2) SisterminobruoZasyra visi5kaireliatyvus,lyginant su bendrosiomiss4vokomis,
kurios i5rei5kiamos
bendrin6skalbosZodZiaisar ZodZiqjunginiais.S. Selovaspabrelc,kad terminologijos tyrimq publikacijosrodo didZiulinuolat augantisusidomdjim4
termino apibreZtiesanalizdsproblema.
Latviq kalbosinstitutoprof. ValentinaSkuji4askaiteprane5im4
,,ErnestasDrezenasir dabartineterminologijosteorija ir praktika".
kaip vien4 i5 neatideliotinqterminoloJi i5keleinternacionalizacij4
gijosproblemqir nurode,kaip j4 sprendeE.Drezenassavoknygoje
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,,Moksloir technikosterminijos internacionalizacija".V. SkujiqaakcentavoE. Drezeno minti, kad tarptautiniu poZiflriu reiketq suvienodinti terminq s4vokqlygmeni,tadiauterminq rai5koslygmuo priklauso nuo kiekvienostautinds kalbos savitumo,tad bandymassuvienodintivisq kalbq terminq raiSk4b[tq nenattralusspaudimastautiniq kalbq sistemoms.Prane5ejapaZymejo,kad E. Drezeno keltos
mintys yra aktualiossprendZiantneatideliotinasterminologijosproblemastarptautiniulygmeniu,be to, jos parododidZiulitautin6sterminijos vaidmeni siekiant sekmingovienareik5miotarptautinio bendravimo.
Anris Thvastasi5 Estijos terminologijosdraugijosaptar6 sitlom4
deskriptyvines(apra5omosios)terminijos tvarkymo infrastrukttr4.
Prof. Valentina Novodranovai5 Maskvosprane5ime,,Suddtiniqterminq semantika"nagrinejo sudetiniqmedicinosterminq semantikq,
o svediasi5 Kinijos Qing Liu kalbejo apie terminq simboliq standartizavimo problemas.
Lietuvos terminologesAngele Kaulakiene ir Jolanta Gaivenytd
skaiteprane5im4,,Teorinisterminopagrindimasir praktinevartosena", kuriame analizavopateikties nevienodumusfizikos ir gretimq
sridiq terminq Zodynuose,svarste,kodel ivairiq mokslo sridiq terminologijos komisijq priimti terminai ne visuometspecialistqyra vartojami. Thi lemia ekstralingvistiniairei5kiniai:specialistqautoritetas, nenorasvartoti, specialistqorganizacijqveiklos nedarnumasir
kt. Dar vienasprane5ejasi5 Lietuvos- KastytisBeitaskalbejoapie
terminq sistemasir sistemi5kum4.
terminologijostarnybosdarbuotojaGllerSuomijosvyriausybds
vo Hyttinen apZvelgeterminologijosdarbqSuomijosvyriausybdsadkalbosstatus4turi ne tik suoministracijoje.Suomijojenacionalines
miq, bet ir Svedqkalba,tad visi oficialusdokumentaiyra pateikiami
Praneiejapapasakojo,kad Vyriausybesterir suomi5kai,ir SvediSkai.
minologijostarnybaterminologijosdarbqdirbajau dvide5imtmetq.
5i tarnybatvarko aktq ir ivairiq oficialiq dokumentqvertimus,teikia
konsultacijqtelefonu paslaugas,dalyvaujavyriausybesadministracijos terminijos derinimo projektuose.Visasterminologijosdarbasyra
dirbamasbendradarbiaujantsu svarstomodalyko ekspertais.Suomijos vyriausybdsterminologijos tarnyba leidZia daugiakalbiusZoL24

dynus,kuriuosepateikia terminus,jq apibreZtisir atitikmeniskeliomis kalbomis.lbkiq Zodynqji jau i5leido per de5imt.
Prof. Ina Druvietd (Ryga) skaitd prane5im4apie bilingvizmo ir
bilingvistinio Svietimoterminologij4. DvikalbystdssamprataLatvi
joje paZistamajau daugeli de5imtmediq,bet terminas bilingvizmas
pladiai paplito tik paskutiniamede5imtmetyjeir lig Siolein6ra vieningosnuomonesdel jo formos ir vartosenos,tad autore del Siqdalykq pateike kelet4 pasitlymq.
Koki4 itak4 profesijqpavadinimqdarybaidaro lingvistiniaiir ekstralingvistiniai veiksniai,svarstdlatviq terminologe Iveta Piitele. Ji
paZymdjo,kad ypad daug sunkumq atsirandaderinant ivairiq Salig
profesijq klasifikacijasir sudarantterminq Zodynus,nes butina laikytis savoskalbosterminq darybosprincipq, taip pat kiekvienoskalbos terminq k[rimo tradicijq.
Latviq filologas OjarasBu5asprane5ime,,D61tikriniq daiktavardZiq vertimo" referavo,kad gana daLnaigirdima ir literatlroje randama nuomond del tikriniq daiktavardZiqvertimo nereikalingumo.
SavoruoZtu,anot prane5ejo,tam prie5taraujatokie pavyzdZiai:serb.
Cma Gora - rns. Vepnoeoputt- it. Montenegro- alb.Mali i Zi - ttrk.
Karadag- liet. Juodkalnija- latv. Melnknlne.Thdiaubutina atitinkama teorind kalbinio procesoanaliz6,kad butq uZtikrintastokiq vertimq tikslumas.Neretaipasitaiko,kad originalo kalbojetikrinio daiktavardZiosemantindstruktlra yra turtingesndnei eventualausvertimo.
Jlnis Rozenbergassavoprane5imei5kelekai kurias vis dar aktualias terminologijosproblemas,susijusiassu mokslo raida. Jis akcentavo,kad: L) nuo5alypaliktos terminologijossritys,susijusiossu
Zmogumi,jo esybe,dvasiniupasauliu,2) terminai i5 esm6syra Lmonijos sprendimq,pasiekimqinventorizuotojai,3) terminologija fiksuoja Zmogausgyvenimoir civilizacijosraidos buvim4 arba tai, kas
numatyta.
JanosasPusztayusi5VengrijospristateRusijosfinougry kalbq (komiq, mariq, mordviq ir kt.) terminologijostyrinejimus.
Keliuoseprane5imuose
vertimqproblemos.levaZauanalizuotos
berga (Ryga)kalbejo apievert6jq poveiki, darom4naujosterminijos
itvirtinimui ir pletrai. Prof. Andrejis Veisbergasi5 Rygosnagrinejo
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kompiuteriqnaudojim4atliekantvertimusir rengiantvertdjus,o Juris Baldundikasi5 Ventspiliokalbejo apie versloterminijosproblemas,su kuriomissusiduriamarengiantSiossritiesvertejus.Prof.Larisa Aleksiejeva(Perme)savoprane5imeatskleidekognityvinipoi:inri i mokslinivertim4.
ThrptautinioterminologijosinformacijoscentrodirektoriusChrisekonotianasGalinskisi5 Vienosskaiteprane5im4,,Terminologijos
mika daugiakalbesinformacindsvisuomendsamZiuje".Jis pabreZ6,
kad mtsq moderniaivisuomeneipoveiki daro mokslasir technika,
kuriq pldtra Siandienypadspartejadel informacijosir rySiqtechnologijq.Anot jo, Siostechnologijosdavdinternet4ir spartinaglobalizacija,.
Jos skatinaperdjim4ivisuoting informacingvisuoneng,kuZmoniqtarpusaviobendravimo
rioje kalba (kalbos)liks svarbiausia
priemond(priemones).
Tadiauinformacijosir rySiqtechnologijq
pletra
taip pat turi itakostiek bendrindskalbos,tiek ir specialiosios
kalbos
prigimdiaiir vartojimui.
Zaiga Ikerd,Daugpiliouniversitetoprofesor6,kalbejoapietautiniq ir tarptautiniqfilosofijosterminq santykiSiqlaikq visuomendje.
Ji paZymejo,kad vienasi5 pagrindiniqSiqlaikq filosofijosuZdaviniq
yra naujosZrnogauspasaulioprasmdssukfirimasir naujq akiradiq
atskleidimas.
Visa tai gali blti realizuojamamEstantkiekvienogimtqja kalba. Thi paai5kinanaujq s4vokqir naujq terminq atsiradim4
gimtqjakalba.HermeneutiniaiZmogausproto procesaiyra viena i5
prieZasdiq,paaiSkinandiqgimtosioskalbosir tarptautiniq terminq
sinonimi5k4vartojim4.
Maire Raadik i5 Estijos pateike estq bankininkystesterminijos
raidospraeitamede5imtmetyjeapL-talgq,
aptardi5leistusSiossrities
Zodynus.Prane5ejaakcentavo,kad nuo 1990-qjqmetq estq bankininkystdsterminijai didZiulipoveikipradejodaryti anglqkalba.
Konferencijojebuvo perskaitytikeli latvi5kiprane5imai,kuriuose
nagrindtaatskirqsridiqterminija.Viktorija Kuzina(Ryga),kalbedama apie ugniagesybos
terminus,pabrdZ6,kad rimta terminologijos
problemayra mokslinesir profesindsterminijosribq nusakymas.
UldZio Svinkonuomone,sportoterminijapalengvinasportospecialistq mokym4,leidZiasusistemintitreneriq, teisdjq,sportininkq
ivairiapusgveiklE,sporto inventoriauspavadinimus.Latvijos tautit26

niq maZumqmokyklosenuo 1996m. latviq kalba vartojamakflno
kult[ros pamokoseir treniruot6se.Latvi5ka sporto leksika leidLia
ne tik specialistamsisigyti reikalingq Ziniq, bet padedair sdkmingai
ismokti latviq kalb4.
terminaiir jq varVelgaLaugaldskaiteprane5im4,,Pedagogikos
terminqvartosenosspecialiotojimas",kuriamelyginopedagogikos
joje literatlroje ir 2000m.Aiikinamajamepedagogikos
termin4iodyne tyrimo rezultatus.
Juris GunarasPommerasanalizavomotoriniq vaZiavimopriemoniq tarptautiniusterminus.MaZdaug30 proc.Siojesrityjevartojamq
terminqyra tarptautiniaiZodZiai.Jie,kaip terminai,pripaZistamitada,jei yra vartojamimaZiausiaitrijose i5 4 ar 5 kalbq,kurios atitinkamojesrityjelaikomoslemiamomis.
Maris Baltinis (Balti45)nagrinejoesmineslatviq medicinosterde5imtmetq. Latvijosmediciminijos tendencijasper pastaruosius
nos terminijoje vietoj rusq kalbosvyraujantitapo anglqkalba.Kartu
su medicinosmokslopasiekimaisnuo 1988m. daugejoir latviq mevaratsisakymas
ankstesnds
dicinosterminijosproblemq:nepagristas
nenuosekliusutrumpinimqvartojimu,
totosterminijos,susiZavejimas
anglybiqperdmimasir kt.
Andrejis Bankavasaptareleksikografijosterminq klrim4. Jis kalbejo apie kylandi4teoring leksikografij4.Kad sekmingiaubltq suvokiamajos terminija,pirm4 kart4 latviq terminografijojepasirodetrikalbis (prancfizq-latviq-anglqkalbq) leksikografijosterminq Zodynas,kuri sudarantbuvo panaudotiprancflzqir latviq kalbq monografiniaityrinejimai,periodiniqleidiniq duomenysir kita medZiaga.
buvo lyginti latviq ir lietuviq terminai.
Dviejuoseprane5imuose
ReginaKva5ytepalyginoLatvi4-lietuvit4kalb4iodyne ir Lietuvi4-Iatvit4
kalb4lodynepateiktqlatviq ir lietuviq ekonomikos,finansq,buhalterijos ir teisesterminq kilmg, sandar4ir vartojimo sritis.Lietuvos
terminologq Stasio Keinio ir Solvitos Labanauskiendsprane5iiodynekalbetaapie
me,,Latviqaugalqvardai Lietuviikamebotanikos
latviq kalbosterminus,kurie yra patekg ! padiuspirmuosiuslietuviSkusterminq Zodynus,rengtusXIX a. pradZiojeJ. A. PabreZos.
kad ! naujuslietuviq augalqvardynuslatvi5kivardai nePastebdta,
bepatenka.
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Baigiamajamekonferencijosposedyjeskaitytiprane5imai,kuriuose nagrindti terminijos duomenq bazh4,kompiuterijos ir informaciniq technologtj.l terminijos dalykai. SergiejusSelovaskalbejo apie
ejimq nuo terminq banko kirimo prie terminologijosmokslinesbazds kflrimo. Inguna Skadi4areferavo apie kompiuterindstechnologijosnaudojim4vertimuoseir rengiantZodynus,llz€Yancane
ir Valerijis KruglevskisaiSkinosamplaikiniqterminq sandar4ir kompiuterizuot4 paie5k4tekstuose.Valentina Dagiene kalbejo apie informatikosliteratfir4 ir terminij4,vartojam4Lietuvosmokyklose.
Viena konferencijosdiena buvo skirta seminaruiir kolokviumui.
terminijainternetoamZiuje:problemos
Seminar4,,Kompiuterizuota
ir sprendimai"ved6 prof. Sue Ellena Wright i5 JAV ir prof. Klausas
Dirkas Schmitzasi5 Vokietijos.Jie aptare pagrindiniusterminijos
tvarkymoprincipus,supaZindinosu terminijosduomenqbaz6misir
kompiuterinemisprogramomis,skirtomisduomenqbazdmssudaryti, apL,telgeir pademonstravokitas kompiuterinesprogramas:ra5ybos tikrinimo, Zodynqrengimoir kt.
tarp Rytq ir Vidurio Europos
Kolokvium4 ,,Bendradarbiavimo
Saliqaktyvinimasterminologijossrityje"organizavoThrptautinisterminologijostyrimq centras,Thrptautinisterminologijosinformacijos
centrasir Latvijosvalstybinekalboskomisija,o vedeprof. Heribertas Pichtas.Latvijos,Lietuvosir Estijosterminologijosdarb4aptare
prof. ValentinaSkuji4a.INFOTERM direktoriusChristianasGair
linskiskalbejoapie Vidurio Europosterminologijosorganizacijas
jq atliekam4darb4,o prof. SueEllen Wright pristateaptariamoregiono terminologijosteorijoskryptis.Ganapladi4Rytq Europosterminologijoscentrq apfualg4pateikeprof. SergiejusSelovas.Apie
taikomosiosterminologijosir terminografijosraid4 Vidurio Euro- A. Vasilievas.
poje kalbejoK. D. Schmitzas,o BaltijosSalyse
Konferencijosdalyviaidiskutavo,kaip suaktyvintiir padarytiglaudesni Rytq ir Vakarq Europos terminologqbendradarbiavim4.
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