Lietuvos Respublikos standartas

Terminologijosprincipaiir

metodai'

Nuo 1990 m. sausio | d. pradéjo galioti Lietuvos Respublikos
standartas (Lietuvos RST) 1115-90 ,,Terminologijos principai ir meto-

dai(tiraZas 250 egz.), parengtas pagal tarptautinj standarta ISO 704—87

§j standart parengé Vilniaus universiteto ir Lietuviy kalbos instituto
darbuotojai; patvirtino ir nustaté jsigaliojimo data Standartizacijos ir
kokybés departamentas.

Minéta standarta sudaro penki skyriai ir keturi priedai.

Pirmajame skyriuje nurodyta Sio standarto paskirtis ir vartojimo

sritis.

Antrajame skyriuje pateikti tarptautiniai dokumentai, kuriy gali

prireikti kuriantir tvarkant terminija.
Trediajame skyriuje ,,Sqvokos“ aiSkinama, kas yra sqvoka, sgvokos
turinys, apimtis, sqvoky sistemos. Aptariami sqvoky santykiai. Praktiné-

je terminy tvarkybos veikloje skiriamidvejopisavoky santykiai: hierarchiniai ir nehierarchiniai. Hierarchiniai santykiai skirstomi j gimininius

—riiinius ir visumos—dalies santykius. Nehierarchiniai santykiai -- tai
laiko ir erdvés sqsaja arba prieZasties ir padarinio ryéys.
Kuriosnorssrities sgvoky visuma sudarosistema, kurioje kiekviena

sqvoka uzima tam tikra vietg. Nurodoma savoky sistemos reiksmé
tvarkantterminus. Pateikti du sqvoky sistemy grafinio vaizdavimo pa-

vyzdziai. Sqvokosklasifikuojamospagal pozymius,kurie padeda atskirti

vieng tam tikrossrities sgvokq nuokitos. Pozymiai gali biti vidiniai ir

iSoriniai, esminiai ir neesminiai.

Ketvirtajame skyriuje ,,Apibrézimai™ pateikiama bendroji apibrézi-

mo samprata.I8vardijamiapibrézimotikslai. ApibréZimas yra terminy
parinkimo ir analizavimo pagrindas. Terminologijos darbe dazniausiai
vartojamos dvi apibrézimyrigys: intencionalieji
ekstencionalieji apibrézimai. Visy sistema sudaranciy savoky apibrézimai turi biti suderinti
vienassu kitu.
Aptarti reikalavimai, kuriy reikia laikytis sudarant apibrézima. Jie
yratokie:

1. Apibrézimeturiatsispindéti esminiai savokos poZymiai

imy adekvatumas.

imysistemiskumas.

4. Apibrézimy trumpumas.
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Apibrézimusgalimapapildyti iliustracijomis (fotografijomis, piesiniais, bréziniais ir kt.).

wer anew

Penktajameskyriuje ,,Terminai® aptariamiSie dalykai:
Bendrasis termino supratimas.
Terminy struktiira ir terminy daryba.

. Terminysistemos.

Termino ir savokossantykis.

Terminyparinkimoir sudarymoreikalavimai.

Santrumpos ir sutrumpinimai.
Terminy transliteracija ir lotynizacija.
. Lietuvisky terminy tvarkymas.

Terminas — tai Zodis arba ZodZiy junginys, vartojamas savokai
ivardyti. Taigi, termina, kaip ir kiekvieng Zodj, sudaro sie elementai:
Saknis, afiksai (prieSdelis, priesaga), galiiné.
Pateikiami pagrindiniai terminy kirimo bidai:

. Reikiméspakeitimas

2. Sintaksinis biidas.
3. Sintaksinés kategorijos keitimas.

4. Morfologinis biidas — Sakny ir afiksy jungimas.
5. Santrumpy kirimas.

6. Terminyskolinimas.

Aptartas terminoir savokossantykis.
Kiekvienam terminui keliami Sie reikalavimai:

1. Kalbinis taisyklingumas.

2. Tikslumas.
3. Trumpumas.

4. Darybinis patogumas.
5. VienareikSmis terminoir savokosatitikimas.

Skyriuose ,,Savokos*,,Apibrézimai"ir ,,Terminai* aikinami dalykai iliustruojami pavyzdiiais.
Kaip jau minéta, Siamestandarteyra keturi priedai. Pirmajamepriede
pateikiami apibrézimai pagrindiniy sqvoky, vartojamystandarte, o antrajame — grafiniai terminy sutrumpinimai. Treciajamepriede pateiktas
pavyzdys terminokortelés, rekomenduojamostvarkantlietuviskuster-

minus. Tos kortelés jforminimoreikalavimai aiskinami ketvirtajame

priede

Adelé NOREIKAITE.
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