Kazimieras GAIVENIS

KALBINIAI IR LOGINIAI TERMINY REIKALAVIMAI
Kiekvienas terminasturi formair turinj. Termino forma- tai Zodinis jvardijamos sqvokosapvalkalas, o turinys — termininé reikSmé,
kurig atspindi apibrézimas. Termininé reik’mé nesutampasuleksine Zodzio reik’me. Struktiriniai abiejy Siy reik’miy elementai kalbotyroje dazniausiai vadinami semomis. Pagalisraiskos pobiidjterminy semosgali biti skirstomosj turinéias formalig israi8kq (eksplicitines) ir formaliosiSrai’kos neturindias (implicitines). Pavyzdziui,
termino cukrus (chemija) daugiskaitos galiiné rodo, kad jis jvardija
tam tikry cheminiy medziagy klase, nes Zodis cukrus ir bendrinéje
kalboje, ir kai kuriy sritiy terminijoje yra vienaskaitinis. Termino
pataisieciat (Lycopodiales) priesaga rodo,kadtai augaly eilés pavadinimasirt.t. Tai formalig iSrai’ka turinc¢ios semos.
Ir terminizacija (bendrinés kalbos arba tarminiy Zodziy virtimas
terminais), ir transterminizacija (vienossrities terminy virtimas kitos srities terminais), ir determinizacija (terminy virtimas neterminais) susijusios su Zymiais semantiniais poky¢iais. Terminizuotas Zo-

dis gauna naujy semy. Pavyzdziui, bendrinés kalbos ZodZio Afaulpiené leksiné reik’mé susideda i§ semy “piktZolé”, “geltonziedé”, “medinga”ir kt., 0 termino k/au/piené (Taraxacum) termininé reik’mé
jau turi ir naujy specialiy semy, reikalingy Siam augalui apibidinti
sistematiSkaiir jam atskirti nuo kity panaSiy augaly (pvz., Kreisviy

ar vanagiy), kaip antai: “Ziedai turi 5 kuokelius”, “Ziedadulkes vienodo dydzio, apie 30.”ir kt. Pastaryjy semy nespecialistai neZino,
ir bendrinés kalbos aiSkinamuosiuose Zodynuose jos didZia dalimi
neatsispindi.
Terminy apibréZimai turi atspindéti termininés reik’més bran-

duolio semas. Tik tokiu atveju jie bus moksliski. Ta¢iau kadangi branduolio semy yra daugiau negu paprastai atspindima apibréZimuose,
tai teisingi gali biti ne tik vienas, bet net keli terminy apibrézimai.

Termininé reik’mé neretai formalizuojamane tik dendrogramomis, histogramomis, schemomis, bet atskleidZiamair vartojant for26

mules. Manoma,kad ZodZio reik’més formalizavimas yra vienasi8

objektyviausiy moksliniy ZodZio reik’més apra’ymo bidy'.
Formosat2vilgiu terminai daZniausiai skirstomij vientisinius (vienaZodiius) ir sudétinius (keliaZodZius) terminus. VienaZodziai terminaiyra netik pirminiai (paprastieji) ZodZiai, bet taip patir jvairiis

vediniai, sudurtiniai Zodziai, pvz.: asmenuoteé (gramatika), baudinys
(sportas), deguonis (chemija), garotiekis (technika), jonaZolé (botanika)ir kt. Sudétiniai terminai da%niausiai jvardija jvairias ri8ines
ir sudétines sqavokas. Jie gali biti dviZodZiai, trizodziai ir apskritai
daugiazodziai, pvz.: tikrinis daiktavardis (kalbotyra), naudingyjy 18kaseny sodrinimas (chemija, geologija), neregistruotyjy vertybinty
popieriy rinka (ekonomika) ir kt. Moksliniuose ir specialiuosiuose
tekstuose pasitaiko darir ilgesniy, vadinamyjy aprasomyjy sudétiniy terminy, pvz.: koptistai po dobily, jséty j vikiy ir avizy mising
Zaliajam paSarui (priessclio pavadinimas Zemés akio terminijoje),
nacionaliniy pajamy sukirimo, paskirstymo, perskirstymoir galutinio panaudojimo balansas (ekonomika)ir pan.

Turinio (arba funkciniu) atévilgiu terminai skirstomi j rdSinius,
gimininiusir kategorinius. Sis skirstymassusijes su skirtinga terminy apimtimi(ekstensija)ir talpa (intensija). Pirmaja ypatybe S.Salkauskis vadino Ysa, 0 antraja - falpa. Jos yra susijusios atvirk8cio
proporcingumosantykiu: vienai mazéjant, kita — didéja. DidZiausia

apimtj turi kategoriniai terminai, maZiausig — riSiniai.
Kiekvienossrities terminija sudaro tikstandiai terminy, todél praktiniame terminy tvarkybos darbe svarbusdarir terminy santykiy,jy

skirstymoir klasifikacijos klausimas. Spresdama terminyturinio ir
jy santykiy problema, terminologija pirmiausia remiasi 3 mokslais:
konkre¢ia mokslo (gamybos, sporto ir pan.) sritimi, kalbotyrair lo-

gika. Siossritys ir sudaro terminologijos teorijos pamata.
Ir S.Salkauskis, ir E.Wisteris terminologijos objekta siejo dar ir
su ontologija, psichologija, filosofija ir kitais mokslais. Ta¢iau Sios

sritys su terminologija vis délto turi maziau salycio ta’ky, negu su

1Jakaitiené E. Leksineé semantika. V.,1988.P.18.
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logika, Zodziy daryba, kalbos kultira ar sociolingvistika
. Kanados
terminologas EW.Rigs terminologija stato j vidurj tarp
leksikologiJos ir konceptologijosir jy ty§j iliustruoja tokia schema?
:

Kalbiniai terminy reikalavimai

Svarbiausi ir daZniausiai minimi kalbiniai terminy reikalavimai
yra Sie: taisyklingumas, tikslumas, sistemiskumas, trumpumas, datybinis patogumas, emocinis neutralumasirkt. Kai kuriuos diy reikalavimy jau esameaptare kituose leidiniuose’, todél §j karta plaCiau pakalbésimeapie 3 svarbesnius kalbinius terminy reikalavimus,
bitent: taisyklinguma,tikslumg ir darybinj patoguma.
Taisyklingumas - vienas svarbiausiy terminologijos reikalavimy.

Lietuvos Respublikos standarte “Terminologijos principai ir metodai” (1115-90), parengtame pagalatitinkamg tarptautinj standarta

(ISO 704-87), jis apibiidinamaskaip atitikimas konkredios kalbos
normoms. Taigi taisyklingumas — tai sutikimas su tarties, kirGiavimo, ra’ybos, gramatikos, ZodZiy darybos ir vartojimo taisyklémis.

Pavyzdziui, terminas ar jo démuonegali biti netaisyklingos darybos
(besaudyklinés staklés, vyrinzinierius), netaisyklingai kir¢iuojamas
(dozimetras, jkrova, vazitoklé), netaisyklingai raomas(skersnukis,

Saslikas, pusiausvyrumas), netaisyklingai gramatinamas(eks/ibris,
herbera, jacintas) ir t.t.

Terminai daznai yra sudétingesnés darybos negu paprastieji Zodéiai, pvz.: [(Zied)+yn]+ pumpuris(botanika), {pries + [(stipr) +
in) + tuv| + is } (technika), {[7 + (magnet + in)] + am} +
umas(technika), {[(sluo + 2) + smilg| + ynas} (botanika)ir Kt.

ckan A, Tonoapckaa H, Bacunsesa H. OOman

7Cymepan
a
;
munonorna. M., 1989. C.21.
iy
m 3Gaivenis KLietuvisky terminyvaizdingumo klausimu//Lietuv leksikosir
terminologijos problemos.V.,1991 -P.26-31.
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Zodziy darybos teoretikai Zodziy daryboslaipsnius kartais dar vadina Zodziy darybosZingsniais arba aktais. Tiek balty, tiek slavy bendrinése kalbose vidutiniskai esq 3-4 zodziy darybos Zingsniai. Terminy darybakartais siekia 5-6 Zingsnius. Zinoma,isamesnis termi-

ny daryboslaipsni’kumo (gelmés) tyrinéjimasjau gali iSeiti uz sinchroninés Zodziy darybos riby.
DafZniausi netaisyklingy terminy kirimoatvejai dabaryra Sie:
1. Netikslus prieSdélio,priesagos, galiinés, sando ar pamatinio Zo-

dzio pasirinkimas, nulemtas kity kalby Zodziy struktdros kopijavim0,pvz.: Siltinamosiosstatybinés medZiagos pavadinimas apsildytojas netaisyklingas ne tik dél netinkamospriesagos vartojimo,bet ir
del negerai parinkto pamatinio ZodZio (turéty biti: s7/ta/as) ir t.t.

2. Netikslus darybostipo ar kategorijos pasirinkimas, nulemtas
pseudoanalogijos principo taikymo. Pavyzdziui, naujadaras bebrimvieté padarytas pagal abejotiny dariniy augimvieté, kirtimvieté, per-

imvieté, radimvieté analogijq ir keistinas taisyklingu naujadaru
bebravieté. Negalima sakyti, kad netaisyklingas terminas ugniaatsparumas padarytasi§ ZodZiy ugnis ir atsparumas(i8 tikryjy jis padarytas i8 biidvardzio ugniaatsparus, o pastarasis—i8 Zodziy ugnisir

atsparus). Taigi Zodis ugniaatsparumasnetaisyklingas todél, kad netaisyklingas jo pamatinis Zodis — bidvardis ugniaatsparus. Kalbamasis vienaZodis terminas keistinas sudetiniu terminu atsparumas ugnial.
3. Netikslus sudétiniy terminy gramatiniy konfigiracijy pasirinkimas, nulemtas kity kalby Zodziy junginiy struktiros kopijavimo.
Pavyzdziui, visumosir dalies santykiui nusakyti rusy terminijoje var-

tojami “biidvardis + daiktavardis”tipo sudetiniai terminai, o miisy
terminijoje — kilmininkiniai ZodZiy junginiai, kaip antai: stabdiné
(=stabdzig) pavara, anteninis (= anténos) pérjungiklis ix kt.
4. I§ terminy standarty projekty matyti, kad kiréiuojantlietuvis-

kus terminus daZniausiai daromaklaidy nustatant priegaide, o ne
kircio vieta (pvz., 320 terminy imtyje aptiktos 94 priegaidés pasirinkimoklaidosir 10 — kir¢io vietos nustatymoklaidy). Priegaidésklaidos dazniausiai daromosSios: a) netaisyklingai kir¢iuojami prieSdé-

liy vediniai (pvz., s{maudos, jtvaras, péverdléir pan.); b) nepaisoma
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metatonijos priesaginiuose daiktavardziuose (pvz., matéoklis, grupuote ir pan.); c) netaisyklingai kirciuojamasantrasis sudurtiniy Zodéiy sandas(pvz., Mipaziedziai, Simtak6yjis, daugiaslioksnis it pan.).

5. Terminy ra8ybos klaidos dazniausiosyraSios: a) j ra8ymas ten,
kurjo nereikia, ir nera’ymasten, kur jo reikia (pvz., helijoterapija,
ty. Aelioterapija, kompjuteris, ty. kompiuteris, varijantas, t.y. va-

riantasir pan.); b) sudurtiniy terminy sandy,taip pat prie&délio ir
Saknies sandiiroje raSominevisi susidiire priebalsiai ar balsiai (pvz.,
Zuvies pavadinimas skersnukis, ty. skerssnukis, bidvardis tarplane-

tinis, ty. tarpplanetinisir pan.); c) brik§nelis tarp sudétinio termino démeny raSomasten, kur jo nereikia, arba neraSomasten, kur

reikia, taip pat brik¥nelis tapatinamas su brikniu (pvz., silabiné
toniné eilédara,t-y. silabiné-toniné eilédara, gydytojas-chirurgas,ty.

&ydytojas chirurgas ir pan.); d) astronomijos, geografijos ir kai kuriy kity sri¢iy sudétiniy tikriniy pavadinimy démenys raSomine pagal raSybostaisykles (pvz., Didieji Grjzulo ratai, ty. Didieji Grizulo

Ratai, Raudonasis krydius, ty. Raudonasis Kryzius ir pan.)
Tikslumas. Terminy tikslumas pirmiausia sietinas su jy vienareiksmiskumuir reik’més apibréztumu. Tadiau praktiniame terminy nor-

minimodarbeSie dalykai nelengvai pasiekiami. Terminy vienareik8miSkumas formuojamasper nuolating nuomoniy kova. Tik nedidelé
dalis terminy visy kurios norssrities specialisty kiek ilgesnj laika
suprantamiir vartojami vienodai. Nevienodas terminy supratimas
gali testis deSimtmecdius. Pavyzdziui, geologijos terminas facija gy-

vuoja daugiau kaip 100 mety, bet iki Siol neturi daugmaz vienodo
apibrézimo. Be to, Sis terminas vartojamas ne tik geologijos, betir

geografijos terminijoje, kur jo supratimasir apibrézimasjau truputj
vel kitoks.
Nevienodai suprantamiir aiSkinamitaip patliteratiiros terminai
fabulair siuzetas, kalbotyros terminai Zodis, tranzityvumas, veikslas

ir kt. Dagniausiaitai pacios turiningiausios kategorinés sqvokos. Visa tai — apskritai normalus dalykas. Jeigu visi vienos kurios nors
srities specialistai terminus suprasty ir apibréZty tik vienodai, tai

nebity jokios mokslo paZangos.
Terminijoje egzistuoja ir vadinamasis kategorinis daugiareikSmi830

kumas. Tai toks reiSkinys, kai tuo paciu terminu jvardijamasir veiksmas, ir rezultatas (pvz., vertimas — literatiira) arba ir veiksmas, ir

veiksmovieta (pvz., kirtimas — miSkininkysté). Tokio terminy netikslumokai kuriy sri¢iy specialistai sékmingai vengia. Pavyzdziui,
fizikai terminais greitis, daznis, tankis jvardija konkredius dydzius,
iSreik¥tus tam tikrais vienetais, ir nepainioja jy su ypatybiy pavadini-

mais. Tuo tarpu kity sri¢iy specialistai veiksmo rezultatams pavadinti daznaibe reikalo (ypa¢ dél kity kalby jtakos) terminizuoja veiksmy pavadinimy daugiskaita (pvz., rukimai, ty. iritkos - ekologija,
isvarvejimai, ty. isvarvos- veterinarija ir pan.).
Terminytikslumas, be abejo, siejasi ir su jy motyvacija. Taciau
negalima sakyti, kad motyvuoti terminaiyra tiksliis, o nemotyvuoti

— netiksliis. Netiksliais reikéty laikyti tik klaidinanciai motyvuotus
terminus. Tokiy terminy daZnai atsiranda del kity kalby jtakos, pvz.:

nepertraukiama (= nenutritkstama) gamyba (ekonomika), padaZnintas (= padazZnéjes) kvépavimas (medicina)ir pan. Be to, terminy tikslumonegalimasieti su jy darybos reikSme. [vairiy sriciy specialistai
labai daZnaitai daro, tvirtindami, kad kuris nors terminas netikslus
todél, jog jo darybos reikSménevaprieStarauja termininei reikSmei.
Tiksliau pasakius, darybos reikSmejie suvokia kaip svarbiausiq termino reikSmés semg.I8 tikryjy darybos reik’meé savo abstraktumu,
galimasakyti, yra tarpiné tarp leksinés ir gramatinés reik8meés. Si
reikSmé iSplaukia iS darinio struktiriniy démeny, jy santykio. Pa-

vyzdZiui, termino prevagrybis (Agaricus) darybos reikSmé yra “pievoje augantis(pievos) grybas”. Jo leksiné ir termininé reik’més —
daugplatesnés ir konkretesnés. Botanikaiskiria bent kelias Siy gry-

by riis ir kalba net apie miskinius pievagrybius (Agaricussilvaticus) ir dirvinius pievagrybius (Agaricus arvensis). Be to, pievose
auga dar daugir kity gryby, kurie pievagrybiais nevadinami. Taigi
darybiné reikSmé daZniausiai yra netikra, apgaulinga ZodzZio reiksmé. Apskritai galimateigti, kad terminy tikslumaslabiausiai yra susijgs su jy semantika.

Darybinis patogumas. E.Jakaitiené tvirtina, kadcivilizuoty tau‘ Jakaitiené E. Tenpat. P91.
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ty kalbose apie 60%leksikos sudaro dariniai‘. Kiti teoretikai sako,
kad dariniy ir pirminiy ZodZiy santykis priklauso nuo kalbossinte-

tiskumolaipsnio. Analitinése kalbose pirminiy Zodziy esq gausiau
negu sintetinése. V. Urbutis tvirtina, kad lietuviy kalboje dariniai
turéty sudaryti ne maziau kaip 4/5 visos leksikos’. Rusy kalbos A.Ti-

chonovo “Zodziy darybos Zodyne” (1985) pirminiy Zodziy ir dariniy santykis esas toks: 18118 ir 126690= 1:7°. S. Keinio duomenimis, 92,5% grynailietuvisky bei hibridiniy vienaZodziy terminy daiktavardziy, sudéty j “Rusigkai lietuviska ekonomikos terminy Zody-

na” (V. 1966), yra padaryti i8 kity Zodziy (i8 viso skai¢iavimui imta
truputis per 1600 skirtingy Zodziy,i8 jy pirminiy yra apie 120). Apie

90% dariniai sudaroir “Rusy-lietuviy-angly kalby skai¢iavimo technikos terminy Zodyne”(V., 1971) bei “Botanikos terminy Zodyne”
(V., 1965) pateikty tokiospatri¥ies terminy (i8 viso atitinkamai per

1900 ir apie 800 skirtingy Zodziy, i§ jy pirminiy apie 180 ir 120)’.
Taigi Siaip ar taip dariniai sudaro didziajq vienaZodziy terminy dalj
ir svarbu, kad biity patogu juos daryti.

Pamatinis Zodis ir darinys laikomi “ZodZiy darybos pora”, kurios
zymétasis narys yra darinys. Si savoka yra tarytum visos Zodziy datyboslastelé. Taciau ZodZiy darybos procesas nesibaigia Zodziy darybos pora. Jeigu i§ dariniy vél daromi nauji ZodZiai, tai atsiranda

Zodziy darybos grandinés®, pvz.:
o—e__e_e

(1)

Pav. (1): /eisti> laidus— laidininkas— puslaidininkis— pusJaidininkinis; stiprus— stiprintistiprintuvas— priesstiprintuvis ir

pan.

5Urbutis V. Zod%iy darybosteorija. V., 1978. P. 62.
6’Moxucees A OcHosHble Bompoch cioBpoobpas0BaHHA B COBpeMeHHOM
PYCCKOM JIMTepaTyPHOM s3bIKe. JL, 1987. C.5.

TKeinys S. Priesaginé lietuvisky terminy daryba// Lietuviy terminologija. V.,
1975. P.7.
’Moncees A Ten pat. P.181 tt.
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Tokios terminy darybos grandinésgali Sakotis, pvz.:

a

(2)

Pav.(2) : i§ Zodzio gelezis padarytas Zodis gelezinis, 0 iS pastarojo Zodzio - gelezinkelis, gelediniai (pantiai); i8 Zodzio gelezinkelis —
gelezinkelininkas ir t.t.
Jeigu i8 to paties pamatinio Zodzio vél daromi nauji Zodziai, tai
atsiranda ZodzZiy darybos véduokles, pvz.:

ee

(3)

Pav. (3): vilkas— vilkatglis, vilkauogé, vilkduobé, vilkdalgis, vil-

Aligé ir kt.
Terminy darybos véduoklés dargali jungtis ir sudaryti terminy
darybos kompleksus. Be to, ZodZiy darybosspecialistai kalba ir apie
Zodziy daryboslizdus. Tiesa, 8i sgvoka daZnai suprantama nevienodai. Vieni mano,kadtik vienos Saknies ZodZiai gali sudaryti lizda, o
kiti sako, kad lizdus gali sudaryti ir visi vieno kurio nors darybos

afikso vediniai. Taciau daZniausiai manoma,kad ZodZiy daryboslizda sudaro giminiSky Zodziy, turinciy bendra Saknj, visuma.
Zod%iy daryboslizdas yra Zodziy darybos procesy rezultatas. Pvz.:

drgsus

—
—
—
—
—
—

drgsumas
drasiai
drgsuolis
draséti — draséjimas
drasinti — drasinimas
draseika

Zodtziy daryboslizduose gali iSsiskirti dar ir Z0d%iy darybos pa33

tadigmos ~ vieno daryboslaipsnio Zodziy visumos. Kitaip pasakius,
tal veduokliniy lizdy Sakos. Vadinasi, ir paciuslizdus galimalaikyti
didelémis paradigmomis. Sqvoka “Zodziy daryboslizdas”, matematiky ZodZiais tariant, yra atvirk8iai proporcinga sqvokai “Zodziy datybostipas”: lizdas — visuma Zodiy su bendra Saknimiir skirtingais
afiksais, o tipas — visuma Zodziy su bendru afiksu, bet skirtingomis
Saknimis. Pavyzdziui, visi biidvardziai su priesaga -inis sudaro viena
Zodziy darybostipa, nors jy Saknis gali biti skirtinga: i daiktavardziy (medinis: médis), bidvardziy (saldinis: saldis), skaitvardziy
(pirminis : pirmas), net raidziy pavadinimy (¢éjinis :té) ir t.t. V.Ur-

butis sako, kad ZodZiy darybostipg galima suprasti dvejopai — arba
kaip kalboje esanéiq abstrakéiq struktirine schema, pagal kurig sudaromivisi tos patios darybos reik’mésir formosdariniai, arba kaip
kalbéjime(t.y. Inekoje) esandius pacius tokius darinius, jy visuma)?.
Zodziy darybostipa kaip formalia schema galimajsivaizduoti turint
3 matmenis : 1) darybos reik’me; 2) pamatinio Zod%io leksinj gramatinj pobiidj ir 3) darybos formanta.
Darybinis patogumas - tai termino tinkamumaskurti naujiems,
semantiskai ir formaliai nuo jo priklausomiems ZodzZiams. Didziau-

sia darybinegalia lietuviy kalboje pasizymi daiktavardiiai, bidvardziai ir veiksmazZodziai. Taciau tai placios ir Sakotos kalbos dalys, ir
terminai daromine i8 visy jy at8aky. Pavyzdziui, jrankiy pavadinimai daromitik iS aktyvaus veiksmo veiksmaZodziy. Veiksmy pavadi-

nimaisu priesaga -imas nedaromiiS miSriniy veiksmazodziy, turinciy bendratyje priesaga -yt7, Veiksmo rezultato pavadinimaisu priesaga -muo (-menys) nedaromiiS prieSdéliniy veiksmaZodziy. Sudur-

tiniy terminy darybosbidingiausi ir labai reti atvejai yra tokie:

9Urbutis V. Ten pat. P 246.
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Dirinys

Daznas

Vidutinis

Retas

Labai retas
(arba negalimas)

Daiktavardis +
daiktavardis
Daiktavardis +
biidvardis
Bidvardis +
daiktavardis
Biidvardis +

+

biidvardis
Bidvardis +
veiksmaZodis
Veiksmazodis +
daiktavardis
VeiksmaZodis +

+

biidvardis
Veiksmazodis +
veiksmaZodis

Ir bendrinéje, ir mokslo kalboje veiksmaZodziai daromine tik i§
veiksmazodziy, betir if vardaZodziy. Terminologijoje daZnai prirei-

kia iS daiktavardiniy veiksmazodziy vel daryti daiktavardzius. Tokia
daryba jau yra nepatogi ir neperspektyvi. Apskritai naujadary dary-

bai naudingiausi trumpi lietuviski ZodZiai.
Loginiai terminy reikalavimai
Logikai sako, kad pavadinimas, arba vardas, — tai kalbosiSraiska,
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Zyminti objekta ar objekty klase™. Taciau ir “objekto”, ir “bendrinio

ar tikrinio vardo”savokoskalbotyroje ir logikoje nesutampa. Pavyzdziui, daiktavardis Zmonija logikoje laikomastikriniu (vieniniu) vardu, o kalbotyroje — bendriniu, kuopiniu.Skirsis ir savokos “sqvoka”

samprata. Be abejo, kad logikai “sqvokq” suprasgiliau, visapiusi5kiau, o terminologijai savoka turi tik antraeile reik’me, nors ir yra
standartizuota tarptautiniu standartu (ISO|R 1087 — 1969) : “ bet
kuris mastymovienetas, ixrei8kiamas terminy,raidiniu ar kuriuo ki-

tu simboliu”.
Visi terminaireiSkia sqvokas. Tatiau yra Zodziy, kurie sqvoky nereiSkia, pvz.: jungtukai, dalelytés, jaustukai ir kt. Antra vertus, ter-

minairei8kia ne paprastas, bet specialias kurios norssrities sgvokas.
Kiekviena sqvokaturi turinj(vidiniy ir iSoriniy pozymiy visuma)
ir apimtj (visus tos sgvokos poZymiusturinéiy objekty visuma). Kuo
platesnis savokosturinys, tuo siauresné jos apimtis. Kitais Zodziais

tariant, kuo didesnis poZymiy skaidius atsispindi sgvokoje, tuo maZiau yra objekty, turinciy tuos pozZymius.
Svarbiausi yra du loginiai terminy reikalavimai: sis te miSkumas ir apibrézimy tikslumas.

Pirmasis reikalavimassietinas su terminyir juos atitinkandiy sqvoky skirstymubei klasifikacija, 0 antrasis - su apibrézimy standartizacija.
Savoky visuma terminologijoje pirmiausia skirstoma kategorijomis: daiktai, procesai, jrankiai, ypatybés, dydziai. Daiktams biidinga
formos, dydzio, kilmés, konstrukcijos (sandaros), paskirties, medZiagos, cheminés sudéties, gamybos biido, veikimoprincipo ypatybés.

Procesy kategorijos savokomsskiriami vyksmo pobiidiio,jo greiGo, intensyvumo,laiko, atsiradimoprieZasties, rezultaty poZymiai
ir kt. Toks skirstymas kategorijomis, Zinoma, dar néra iSsamus ir

tikslus.
Terminologijoje sqvokos vienos nuokity skiriasi pirmiausia apimtimi. Pagal jq sqvoky santykiai gali biti keleriopi, bitent:

1 Ple&ékaitis R. Logikos jvadas.V., 1968.P.128.
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1) lygiareikSmikumo (tapatumo),pvz,, :

“lingvistika” (A) ir “kalbotyra” (B),

2) nuoSalés, pvz.: “varna”(A)ir “varnénas” (B)

3) susikirtimo,pvz. “terminas” (A)ir “Zodis” (B)

GD
4) ieities, pvz.: “cyplé”(A)ir “antis” (B)

Praktinéje terminy tvarkybos veikloje daZniausiai skiriamos dvi
sqavoky santykiy rigys: hierarchiniai ir nehierarchiniai santykiai, pvz.:
autobusas “ (gimininé sqvoka) ir “dviauk¥tis autobusas” (riiSiné

savoka); “autobusas” (visumos sqvoka)ir “vaziuoklé” (dalies savo-

ka). Nehierarchiniai sqvoky santykiai daZniausiai yra Sie: medZiagos

—produKto, prieZasties — pasekmés irkt. Jie remiasi ne vidiniais, bet

iSoriniais sqvoky pozymiais.
Savokyklasifikacija artimaisusijusi su jy loginiu skirstymu.
Dazniausiai skiriamos dvi skirstymo risys: 1) skirstymas pagal
pozymio

pasikeitima ir 2) skirstymas pagal pozymio buvimg ar nebuvima.
Pastarasis skirstymas kitaip dar vadinamas dichotominiu. Taitoks
skirstymas, kai klasés skirstomos tik j du poklasius. Skirstant
savokas
bitina laikytis tam tikry taisykliy, bitent: 1) skirstymas
turi biti
adekvatus; 2) skirstymas turi biti nenutrikstamas; 3) skirstymo
nariai turi vienaskita Salinti ir 4) skirstymas turi biti atliekamas
vienu
pagrindu. Kai nesilaikoma skirstymo taisykliy, atsiranda
ivairiy nesistemisky savokyir jas atitinkandiy terminy.Pavyzdziui:
1) lakiyjy
medziagy magmoje negalima skirstyti j vandenj, chlora,
fluora, boro
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oksida ir angliardgSte, nes cia skirstymas atlickamas ne vienu pa-

grindu: vieni skirstymo nariai yra cheminiai elementai (pvz., chlo-

ras, fluoras), o kiti — junginiai (boro oksidas; angliariigsté); 2) pa-

grindiniy antiseptiniy medZiagy negalimaskirstyti j fenolius, formaldehidus, halogenus, vandenilio peroksida, kalio permanganata, boro

ragstj, sunkiyjy metaly druskas, sulfanilamidus, antibiotikus, nes sqvokos“vandenilio peroksidas”, “kalio permanganatas”, “boro riig8tis” yra riSinés, o “fenoliai”, “formadehidai”, “halogenai”— gimini-

nés (tia pazeista skirstymo nenutrikstamumotaisyklé); 3) kélikliai
(technika) negali biti skirstomi j mechaninius, sraigtinius ir hidraulintus, nes sraigtiniat kéliklial yra mechaniniy kélikliy pordsis ir kt.
Savokyskirstymas yra artimaisusijes su jy klasifikacija: kiekvie-

na klasifikacija kartu yrair skirstymas, taciau ne kiekvienasskirstymasyra klasifikacija. Logikai pateikia tokj klasifikacijos apibrézima: “Klasifikacija yra toks skirstymas, kuriame (kai — K.G.) objektai suskirstomij klases taip ,kad kiekviena klasé kity klasiy atZvilgiu

uZimapastovig apibréztq viet”. Logikoje daZniausiai skiriamosdvi
klasifikacijos riiys — pagalbiné ir pagrindiné (tikroji, natiiralioji).
Pirmoji klasifikacija padedarasti objektus kity objekty tarpe (pavyzdziui, terminy suskirstymas pagal abécél¢), 0 antroji — skirsto
objektusj klases pagaljy esminius poZymius. Tuo tarpu terminologi-

joje daZniau vartojamosdvi kitokios klasifikacijos sistemos: ie rarchiné, kaitarp klasifikuojamy grupiy nustatomi pavaldumo

santykiai, ir fase tiné, kai klasifikuojamaaibé daug karty dalijamajvairiais atZvilgiais.
Terminy sistemiSkumas kartais suprantamasir kaip darybostipiskumas. Tadiau vis délto bity tiksliau sistemiSkumuvadinti terminy klasifikacijos ar skirstymo nuoseklumg bei darnuma. Vadinasi,

nesistemiski terminaigali biti visiskai taisyklingi ir tikslis.
Apie apibrézimy tiksluma Siamestraipsnyje atskirai nekalbésime, nesjis “Terminologijos” leidinyje jau buvo aptartas anks¢iau’’.

Pledkaitis R. Tenpat. P91.
2 Gaivenis K. Keletas minciy apie terminy standartizacijq// Terminologija.
V, 1995. Kn.2. P. 6-11.
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