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Susigrazinusioje nepriklausomybeEstijoje yra padeti tvirti teisiniai
esty kalbos iSsaugojimo pagrindai. 1988 m. esty kalba buvo paskelbta
valstybine, jos privalo mokytis ir neestai, norintys tapti Estijos Respublikos pilieéiais. Skambiais Zodziais ginama ir Slovinama kalba. Ta¢iau
patysestai savo kalbos kultirai neretai ima rodyti netgi daugiauatsainu-

mo negu ankséiau. Okupacijos metais esty kalba buvo saugomakaip

8ventenybé, o nepriklausomoje Estijoje j ja imama Zitiréti abejingai.
Kalboskultiros smukimasjauéiamasvisur— tiek spaudoje, tiek ir Talino

gatvése (naujyjy verslininky kalba!). Vietoj primestos rusy kalbos dabar

savanoriskai keliaklupséiaujamaprie’ angly ir suomiykalbas.
Esty visuomenéjeplinta prieStaringos nuomonés— vienisidilo leisti

savaranki’kai pletotis kalbai, veikiamai vidaus ir iSorés veiksniy (Let

yourlanguagealone!), o kiti kviedia j pagalbg kalbininkus,grieZtesnieji

netgi prikiSa jiems pasyvuma.O kalbininkai, normindamikalba, daro
viska, kq gali, ir net Siek tiek daugiau. Deja, Estijoje visada buvo mazai
kalbos norminimospecialisty. Esty tauta maza, bet juk kalbos visos
vienodai didelés. Suskaigiuoti kalbininkams, dirbantiems, be kity darby,
irterminologijos darba, uZtekty vienosrankos pirsty. O darbo nepaprastai

daug. Visuomenekeiéia daugeliosrigiy terminus, tikslina jy i8raikq bei
reik&mesir noritai padaryti labai greitai. Profesinei kalbai (Fachsprache)

labai didele jtakq daro angly ir suomiy kalbos (Svedyir vokiediy kalby
itaka nedidele), esamasrigiy, kurioms netgi gresia esty kalbosiSstimi-

mas. Yra ir tokiy kai kuriy srigiy specialisty, kurie skelbia, kad ,,visas
pasaulis moka angliSkai‘, tad kam estamsstengtis viska pasakyti savo
kalba, estiskai. Laimé, taip mananciy ~ mazZuma. Praeityje padéti tvirti

esty terminologijos pamatai ir terminologijosplétojimo principai pergy-

veno rusinimolaikus (prisiminkime maiiausiy skirtybiy principa —
NIPHHUHA MMHAMATbHBX pacxoxtennit), todél, matyt,atsilaikys ir pries Sio meto

naujy kalby skverbimasi, nulemtg greity socialiniy ekonominiy permainy.
66

Ypaé didelés ekonomikos permainos. Esty ekonomikosterminija

dabar pirma kartg patekoj angly kalbosjtakossfera. Matiki 1940 m. ji
buvokuriamair tvarkomapagalvokiediy, 0 pastaruosius 50 m. ~ pagal
tusy kalbosterminus. PerfrazuodamasprieZodj ,,Padék pats sau, tai ir
Dievastau padés, Estijos banko tarybospirmininkasprofesorius Unas

Meresté (Uno Mereste) pasaké: ,,Ekonomistai, padékite patyssau, tai ir

kalbininkai jums padés!* Gaila, kalbininky pagalba kol kas palyginti
menka, bet patys ekonomistai dirba naSiai. 1992 m. i8leistas aStuonioli-

kos specialisty sudarytas ir Uno Merestés redaguotas ,,Aiskinamasis
angly--esty kalby ekonomikos terminy Zodynas* (pridéta ir esty--angly

kalby terminy rodyklé). Zodyna iSleido Estijos ekonomikos vadovy
instituto, tapusio ekonomikoskalbosplétojimocentru,leidykla. Ten pat
iSleistas darbo ekonomikosir darbo uzmokeséio terminy Zodynas, parengti buhalterijos ir prekybos (marketingo) terminy Zodynai(visi trys
angly--estykalby).[sleista ir kity autoriy nedidelés apimties ekonomikos
Zodynéliy, taip pat verslo Zodyny,parengty angly arba suomiy terminy
pamatu. Deja, kai kurie i8 jy yra labai prasti dél konjunktiros, skubos ar
tiesiog nei’manymo. Dabarrimtai rengiamidu dideli Zodynai — keturkalbis bankininkystésir penkiakalbis birgininkystés terminy Zodynai.
18 esméskeigiasipolitikos, valstybes valdymobei teisés savokosbei
terminai. Cia daZniausiai pamatu imamata terminija, kuri Estijos Res-

publikoje susiformavo IV deSimtmetyje. Bet atsizvelgiantj tai, kad nuo
to laiko praéjo pusé amZiaus, i§ tiesytai tératik pamatas. Daugelj terminy

reikia i§ naujo kurti. Pavyzdziui, vykstanti vietiniy savivaldos organy
reforma suaktualinoSiossrities sqvokasir terminus. Atlikti Siq reforma
labai padeda Suomija,dél to sudaryta bendra darbo grupé, kuri fiksuoja
svarbiausias municipalinéspolitikos, ekonomikos, teisés ir technikos
sqvokasbei terminus. Sudarinéjamasdidelis teisés terminy Zodynas, be
to, netrukus turety pasirodyti dél abiejyvalstybiy artimy ry8iy aktualus

suomiy—esty kalbyteisés Zodynélis. Sudarantsiuos Zodynus svarbiausias vaidmuotekokalbininkams Reinui Kuliui (Rein Kull) ir Aimei Vetik

(Aime Vettik). Cia reikia paminéti ir 1993 m. Tartu iSleista, deja,

nevykusj ,,Angly~esty kalby teisés Zodyna*.
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Stabilesné technikos terminijos padetis. Technikosspecialistai, pa-

Jaikomi Estijos MA prezidiumo, {kre Technikos kalbos centra. Jame

planuojamasudarinéti daugiakalbius, siauros specializacijos Zodynélius

(pavyzdziui, 1992 m. isleistas Zodynélis ,,Standartizacija ir sertifikacija"), Beto, Sitie Zodynai jraSomij elektronines skaigiavimo masinas. Tai

padés ateityje sudaryti naujus platesnius technikos Zodynus (iki Siol buvo

iSleistas tik vienas rusy-~esty kalby Zodynas 1975 m.). Kartu palaipsniui
su ESM bus sukurtas technikos terminy bankas.

Dviejy pastaryjy desimtmediy tradicija sudarineti daugiakalbius ter-

miny ZodynusirSiandien gyva. Estams, kaip mazaitautai, paprastai tenka
skolintis savokas i8 svetur, todél terminologai turi ne tik iSsiaiSkinti
savokas, betir suvokti jy raiskq kitomis kalbomis. Keleto kalby pavyz-

dziai teikia daugiauidéjy saviemsterminamskurti, pagaliau ir skolinantis didesnis pasirinkimas. Kity kalby atitikmeny reikalauja ir Zodyny

vartotojai. 1991 m. isleistas Ustuso Aguro (Ustus Agur), Velo Hansono

(Vello Hanson)ir Reino Kulio ,,Angly—rusy—esty kalby skai¢iavimo
technikos Zodynas“, 1992 m. — Viktoro Korovitso (Viktor Korrovits) ir

Heno Keembrés (Henn Kaambre) ,,Esty—angly—rusy kalbyfizikos Zodynas“, tais paGiais metais pasirodé Viktoro Masingo (Viktor Masing)

Aiskinamasis ekologijos terminy Zodynas“ su esty—vokieciy—angly—
rusy kalbyatitikmenimis, 1993 m. Heidas Otsas (Heido Ots) iSleido

.,Automobilininkystés Zodyng" (Salia esti8ky cia pateikiami voki8ki,

angliski, rusi8ki ir atskiru sqsiuviniu suomiskiterminai)ir kt. IS didesniy,
dar rengiamy darby reikia pamineti penkiakalbj (esty—angly—vokiediy

—rusyj—suomiy kalby) pedagogikosZodyng. Beje, typaciy kalby terminai
pateikiami ir minétameteisés Zodyne.
Antras terminology siekis — Zodyno skaitytojas turi ne tik rasti

riipimgtermina, bet ir gauti Siokig tokig informacija apie juo Zymimg
sqvokq. Terminy Zodyny (neskaitantspecialiyjy enciklopedijy) yra du

pagrindiniai tipai. Vienuose — aiskinamuosiuose — Zodynuoseaiskinamas kiekvienasj terminyng paimtasterminas (tokie yra ,,Aiskinamasis

ekologijos terminy Zodynas* bei ,Enciklopedinis jirininkystés Zodynas“, kuris netrukus pasirodys). Antrojo tipo Zodynuose pastabos arba
paaiskinimai (didelio vienodumo Gia néra) raSomi tik kai kuriems termi-
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hams(stengiamasiatspéti skaitytojy poreikius) — apibréZiamos naujos
savokos, aiskinamos ginéy del turinio riby ar apimties keliancios sqvo-

kos, savokos, Zymimospakeistais arba retais terminais ir pan. Tais

atvejais, kai antrastinis Zodis pakankamaiaiskiai nusako sqvokq, aigkini-

mai nereikalingi. Taip parengti yra minétieji pedagogikosir teisés
Zodynai. Kai kada tikslinga aiSkinimuspateikti dar kitaip. Pavyzdziui,
»Automobilininkystés Zodyne"terminai suskirstyti j 25 sqvoky skyrius:
A ~automobilis, B — variklis, C — alkiininis Svaistiklio mechanizmas, D
— dujy skirstymas, <...> V — priezitira ir taisymas, X — transportas, Y

~ kelias, vairavimas, keliy eismas, Z — bendrieji automobiliy technikos

dalykai. Toliau jdétos abécélinés penkiy kalbyterminy rodyklés. Zodiniy

aigkinimy Zodyne mazai, bet sqvokas labai gerai parodopieSinéliai
Paprastai terminai aiSkinamiestiSkai, nesir patys Zodynai pirmiausia

skirti estams. Jeigu numatoma, kad Zodynu naudosis ne vien estai,

naudinga rengti dvi (arba daugiau) vienodas Zodynodalis.Taip sudarinéjamas kartu su suomiais rengiamas savivaldos terminy Zodynas, kurio

esty—suomiy kalby dalyje ai8kinama estikai, 0 suomiy—esty kalby
dalyje — suomiskai.
Savotiska Zodyng parengé demografai (dar neileistas). Pamatu jie
paémétarptautinj Zodyna, kurio tekstas yra duotas deSiméia kalby, o

demografijos savokos aiskinamosto dalyko sistemosatZvilgiu. | esty

kalbg buvo veréiamasangliskastekstas (bitinai prireikus buvo2:
ir j kity kalby tekstus). Estiskoje Zodyno dalyje, be pagrindinésdalies
— estisko teksto, pridéta abécéliné angly—esty kalby terminy rodyklé.

Trejiems ketveriems metamsbuvo nutriikes terminy standarty rengi-

mas. Atrodé, kad Siam darbui neturi pinigy né viena jstaiga. Ginéijamasi,
ari§ principopriimtinastandartinti terminuskaip kalbosvienetus. Esty
terminologailaikosi nuomonés, kadstandartai — tai nedideli kruopSéiai

parengti siaury specialybiy ar sqvoky srigiy Zodynai, kuriuose terminai
pateikti su aiSkinimais. Jei rengiant buvoprieita prie vienos nuomonés,
tai kodél suderinti terminaisu savo sutartu turiniu neturéty biti vartoja-

mi! Juk terminijos nesutvarkymasnéra geresnis dalykas. Tad gerai, kad

po pertraukosdabar i8leisti septyni anksciau parengti terminy standartai,
ir tuo darbu susidoméjo naujosjstaigos. Valstybinis standarty departa69

mentas rengia valstybésstandartus, jskaitantir terminy Centriné Estijos

artus

pramonés sajunga ISO standarty pamatu sudarinéja pramonésstand

jauisleistas standartas ,Kokybésterminologija. Firma,Mainor™, taip

pat suinteresuota pramonésstandarty rengimu, jau iSleido ,,Cheminiy

pluosty pavadinimus". Yra ir daugiau terminy standarty rengéjy.
Sumuojant praktinés veiklos rezultatus, reikia daryti i8vada, kad

tesiamas intensyvus terminologijos plétojimo darbas. Intensyvus, nors to
ir sunku baty tikétis, turint galvoje, kad visurir viskam dabartriksta

pinigy. DZiugina jkirimas naujy sritiniy terminologijos centry (ekono-

mikos ir technikos), kurie Zodynusrengia ir leidzia su ESM.
Siuo metu dar yra pakankamaidaugpatyrusiy terminologijosteksty

redaktoriy, Zinoma,jeigu nebusgailima uz darba atlyginti. Deja, dalis
redaktoriy etaty panaikinta, pirmiausia nukentéjo jauni redaktoriai. Tai
gali turéti neigiamy padariniy ateityje.

Darlididnesné teoriniy tyrinéjimy padétis. Nei Estijos MA Kalbosir

literaturos institute', nei kitose jstaigose niekas neuZsiima moksliniais

terminologijostyrinéjimais. Kalbos normalizacijos specialistai uzimti tai
ortologijos Zodyno rengimu,tai vardyir pavadinimy tvarkymu. Instituto
ir visos Estijos moksly akademijos materialinés i8galés yra ribotos, bet

biitina daryti viska, kad terminologijos teorija ir metodika kaip tyringjimy sritis iSlikty. Antraip nebus galima issaugoti ir praktinio darbo
kokybés. Matyt, atéjo laikas, kai esty terminologijai reikia aktyvaus

jaunimo,galinéio ir materialiai pasirapinti savo tiriamuoju darbu. Vis
délto kai kurios terminologijos temosyra tokios svarbios, kad reikéty jas
finansuoti kokio nors fondo léSomis.
Ir dar keletas skambiy Zodziy. Kiekvienatauta sukuria savo kalbair
rapinasi jos issaugojimu beiplétra. Taip pat ir estams turbiit netriks

valiosir jégy plétoti esty specialiajai kalbaiir terminologijai.

Verté Audroné Salkauskaité

Spausdinant §j leidinj,iS to insttuto iSskyré Estykalbosinstitutas (Red. pastaba),
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