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A bstract
The paper gives an overview of the development of legal terminology work in
South Tyrol. Working methods have evolved. Micro-comparison between the
Italian and the German-speaking systems (Austria, Germany and Switzerland)
has become a hallmark of our terminology work. The online system bistro
(http://bistro.eurac.edu/) has also been renewed to accommodate changing user
needs, e.g. providing advanced filtering and a feedback function. A policy of
growing attention to target users has led us to include work on legal collocations. Further user requests concern domains like occupational health and
safety. This implies treating relevant technical, medical and other scientific terminology. Doing this while remaining consistent with the methods applied to
legal terminology poses a notable methodological challenge.
Ke y words: legal terminology, South Tyrol, micro-comparison, bistro, legal collocations,
terminology user needs.

A n o ta c i ja
Straipsnyje apžvelgiama teisės terminologijos darbo raida Pietų Tirolyje. Metodai yra patobulėję. Išskirtinis atliekamų terminologijos srities darbų bruožas – itališkos ir vokiškos (naudojamos Austrijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje)
kalbų sistemų lyginimas mikrolygmeniu. Atsižvelgiant į kintančius vartotojų
poreikius, atnaujinta internetinė sistema bistro (http://bistro.eurac.edu/), pavyzdžiui, imta taikyti tobulesnė filtravimo ir grįžtamojo ryšio funkcija. Vis
daugiau dėmesio skiriant tiksliniams vartotojams, teko įtraukti teisės srities
kolokacijas. Jau kyla vartotojų poreikių, susijusių su profesinės sveikatos ir
saugos sritimis, vadinasi, reikia imtis ir techninės, medicininės bei kitų sričių
mokslinės terminijos. Tai suderinti su teisės terminijai taikomais metodais –
didelis metodologinis iššūkis.
teisės terminija, Pietų Tirolis, lyginimas mikrolygmeniu, bistro, teisės
srities kolokacijos, terminijos vartotojų poreikiai.
Esminiai žodžiai:
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I N T RO D U C T I O N

By building upon and condensing previous research which illustrates
the beginnings of terminology work in South Tyrol (Mayer 1997, 2000),
the working methods adopted over a time span of about 25 years (Sand
rini 1998; Maganzi Gioeni d’Angiò, Ralli 2010; Chiocchetti, Ralli 2016;
Chiocchetti et al. 2017, 2019; Chiocchetti 2019) and the tools developed
to disseminate results (Streiter et al. 2004; Ralli, Andreatta 2018), the
paper aims to give an overview of the development of legal terminology
work in South Tyrol since World War II.
South Tyrol (Südtirol – Alto Adige) is a multilingual province in Northern Italy, with about 525,000 inhabitants (ASTAT 2018: 9). Two thirds of
the local population are speakers of a minority language: 70% have German as their first language while 4.5% are Ladin1 native speakers (ASTAT
2018: 15). Today, both languages are officially recognised at local level,
albeit to different degrees and in areas of different size.
German has co-official status in the entire Province (Presidential Decree
No. 670/1972, Art. 99–100). The local public administration and the
judiciary are obliged to offer their services in the language preferred by
the citizen and to publish legislation and other official documents in both
Italian and German. All public employees must prove knowledge of these
two languages by passing an exam which has four different levels and consists of an oral and a written part. There are schools of all degrees with
either Italian or German as a main medium of instruction and the other
language taught as a second language. Place names are systematically
bilingual (Palermo, Woelk 2011: 301; Alber, Palermo 2012: 291–293).
The Ladin language is officially recognised in the valleys of Gardena
and Badia in South Tyrol. Ladin speakers are entitled to use their native
tongue with the local public administration in the two valleys (e.g. the
municipalities) and with provincial offices located outside the core area,
provided that the latter mainly work in the interest of the Ladin community (e.g. the Ladin school board). Relevant legislation is made available
also in the local Ladin variant or, at provincial level, alternately in one of
1

Ladin is an ancient Rhaeto-Romance language spoken in five valleys of the Dolomites that are part of
three different provinces in Italy: Bolzano, Trento and Belluno. There are approximately 30,000 speakers
in the entire area (Verra 2005: 115). About 20,000 live in South Tyrol (ASTAT 2018: 15), further 8,000
in Trentino (Lanzafame 2014: 6) and the remaining few in the province of Belluno. In this paper we
shall not deal with the history and language of the Ladin minority in detail. For more information consult, for example, Pescosta 2010.

Terminologija | 2019 | 26

7

the two variants (Resolution of the Provincial Government No. 210/2003).
Employees in the Ladin administration must prove the knowledge of all
three official languages to the extent required for their specific position.
In Ladin schools, Italian and German are equally used as a medium of
instruction and alternated regularly. Ladin is also taught for a few hours
per week (Verra 2005: 120). Place names in Gardena and Badia are trilingual in Ladin, German and Italian (Verra 2005: 118).
This brief overview illustrates a situation in which the two South Tyrolean minority communities enjoy a high degree of protection and many
essential rights, definitely being the best safeguarded minorities in Italy
(Alber, Palermo 2012: 290). Yet today’s state is the result of decades of
social, economic and political struggles, including even terrorist attacks
(Forcher, Peterlini 2010: 338–362). South Tyrol had become part of Italy in 1919 after World War I. Despite all the promises made at the time
by the King of Italy, the fascist regime that took power in 1922 systematically suppressed the German press and place names, fully Italianised
the school system, the public administration and the judiciary, and basically forbade the use of German in public (Forcher, Peterlini 2010: 267–
273; Pescosta 2010: 366–368). Ladin was deliberately considered a dialect
of Italian (Pescosta 2010: 383).
First minority rights were granted with the Paris Peace Treaties after
World War II. However, the ensuing First Statute of Autonomy (Constitutional Law No. 5/1948), passed by the Italian Republic in 1948, left the
South Tyrolean minorities largely unsatisfied. Some language rights and
minority protection were established, such as German language press and
schools and the possibility of teaching some Ladin at elementary school
(Constitutional Law 5/1948, Art. 15, 87). Nevertheless, the public administration as well as the legislative and judicial powers remained largely Italian-speaking and basically inaccessible to members of the local
minority communities (see Alcock 2001 for a more detailed historical
account in English). In addition, the use of German for legislation, court
proceedings and public administration remained a mere possibility (Constitutional Law 5/1948, Art. 85), thus scarcely put in practice (Alber,
Palermo 2012: 293).
The situation changed radically in 1972, when the New Statute of Autonomy (Presidential Decree No. 670/1972) was approved by the Parliament in Rome. From that moment on, the South Tyrolean minorities
received a growing number of rights and ample autonomy, including
8

Elena Chiocchetti		Terminology Work in South Tyrol: New Approaches,
				
New Termbase, New Contents

primary and secondary legislative powers in many domains of administration, which lead to the current asset and, not surprisingly, to an increased
need for legal terminology. Due to space constraints, the following Sections will concentrate on the terminological development of German but
not of Ladin in South Tyrol.
1. THE BEGINNINGS OF TERMINOLOGY
DEVELOPMENT IN GERMAN

Legal language poses a specific terminological challenge in South Tyrol.
Designating Italian legal concepts in German requires particular efforts
even today, for several reasons. First, in the past, German had never been
used to express the Italian legal system and its concepts; therefore, no
reference terminology was available (Coluccia 2000: 381). Second, for
many decades the development of a German legal terminology for the
above-mentioned purpose was hampered both by the fascist ban on the
German language in South Tyrol and later, until the 1970s, by the marginalised status of the minority language in the judiciary system and in
administration. Third, there are other nations in Europe where German
is an official language at national or regional level (Ammon et al. 2016:
XXXIX). However, due to the differences between legal systems and the
resulting system-bound nature of legal concepts (de Groot 1999: 12),
Austrian, German or Swiss terms, for example, cannot simply be borrowed
to express the concepts of the Italian legal system (Alber, Palermo
2012: 300–310; Chiocchetti, Ralli 2016: 103–105). An evident case in
point is the federal organisation of Austria, Germany and Switzerland that
is reflected in their terminology. Such terms are largely inadequate to
designate the more centralised Italian form of government.
Until half a century ago, the development of German legal terminology in South Tyrol was uncoordinated and not rarely ad-hoc. Mainly in
the 1970s and 1980s, different teams of local academics, lawyers and
judges working in specific domains joined efforts to translate the Italian
legal codes pertaining to their respective fields of activity from Italian
into German. The resulting parallel text editions of the Civil Code, Criminal Procedure Code, Insolvency Code, etc. were printed and distributed
by a local publishing house (Zanon 2001: 178). In the aftermath of the
New Statute of Autonomy and due to the new status of German as coofficial language, many other texts, such as laws and administrative documents of all kinds, were translated into German by public officials, clerks
Terminologija | 2019 | 26
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and professional translators for both internal and public use. Regrettably,
all these efforts were not directed by a central office and lacked the necessary strategic language and terminology planning. Translations were
often drafted on a needs basis or left to the (private) initiative of offices,
clerks, associations, etc. concerned with specific topics (Mayer 1997: 128;
Palermo, Pföstl 1997: 53; Woelk 2000: 213; Chiocchetti et al. 2017: 258).
As a consequence, the same concepts often ended up being designated
by different terms in German (Mayer 1997: 128–129; Sandrini 1998: 399–
400; Zanon 2001: 178; Chiocchetti et al. 2013: 261; Chiocchetti, Ralli
2016: 105; Chiocchetti 2019: 178), creating concurring designations, confusion and terminological uncertainty. For example, beni ereditari (property belonging to a deceased person’s estate) was rendered Erbschaftsgüter
in the translated Civil Code and Nachlassgüter or Verlassenschaftsgüter in
the Civil Procedure Code.
When the New Statute of Autonomy was approved in 1972, it was soon
realized that the implementation of the new language provisions needed
to be based on consistent, complete and univocal legal terminology. It
took over a decade of further uncontrolled development before a dedicated Terminology Commission was established by Presidential Decree
574/1988. The Terminology Commission was set up in 1991 and consisted of six experts (bilingual judges, lawyers and translators). Its mandate
was to officially validate legally binding couples of Italian and German
terms in the main subdomains of law (e.g. civil law, criminal law, procedure law, administrative law, etc.). The Commissioners’ aim was to develop a consistent set of well-researched German terms designating the
most important legal concepts of the Italian legal system, which had to
be used by the South Tyrolean legislature, judiciary and administration.
These terms were intended as one-to-one correspondents to the legal
terminology in Italian and as a means of fostering legal certainty and
reducing terminological variation in South Tyrolean German (Alber,
Palermo 2012: 97–298; Chiocchetti et al. 2013: 266–268; 2019: 176–177;
Chiocchetti, Ralli 2016: 105–106).
The Italian and German term couples were published progressively in
the local Official Gazette in form of parallel lists. From the moment of
their publication, the officially standardised terminology became legally
binding in South Tyrol. In about 20 years of activity, the Terminology
Commission managed to standardise approximately 7,400 couples of terms.
The first list was published in 1994, the last in 2012. In addition, further
10
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terminology was already available in the parallel text editions of the main
Italian legal codes. The terminology contained in these translations was
batch standardised, bringing the amount of officially validated terms in
South Tyrol to an estimated number of 15,000 to 20,000 (Chiocchetti et
al. 2017: 265; 2019: 187).
The Commissioners were supported in their standardisation work by a
team of terminologists and legal experts at Eurac Research (http://www.
eurac.edu/linguistics) taking care of the preliminary research activities.
The interdisciplinary team started working with a systematic and domainoriented approach by delimiting every subdomain under analysis and
acquiring relevant source material. From there they extracted, selected
and ordered the most important terms within the key subdomains of the
Italian legal system (e.g. criminal law, family law, labour law) in Italian.
Then they collected existing German designations for these national legal
concepts in South Tyrolean texts. Definitions and contexts of use from
relevant and authoritative books or normative texts were added, together
with information on their sources (Mayer 1997: 126; Chiocchetti et al.
2019: 177–178). These fully-fledged terminological entries elaborated
according to terminological principles and methods (Arntz et al. 2014: 211–
219) served as a basis for the decisions of the Terminology Commission
that officially validated one South Tyrolean designation for every legal
concept treated. In this way standardisation work contributed greatly to
suppressing old impromptu or incorrect terms and to reducing terminological variation in South Tyrolean legal German. For example, the standardised term Erbschaftsgüter is now the only designation used to render
beni ereditari in local legislation. The systematic approach allowed to create a stock of coherent German terminology for the most important
domains of activity of the local legislature, jurisdiction and administration.
2 . N E W A P P ROA C H E S

The first change in working approach concerns legal comparison. This
method allows to compare different legal systems against each other to
detect similarities and differences. The comparison can involve entire
legal families and legal systems with regard to their general methods and
approaches to legal issues, legislative practice, legal interpretation, jurisprudence, etc. (macro-comparison). It can also concern specific concepts
or problems. In the latter case the method is termed micro-comparison
(Zweigert, Kötz 1996: 4–5; Pommer 2006: 84–85) and becomes relevant
Terminologija | 2019 | 26
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for terminology work in the domain of law (Sandrini 1996: 160–166;
Mayer 1997: 126–127; de Groot 2002: 222; Chiocchetti 2019: 180–182).
Micro-comparison allows to understand whether two designations belonging to different legal systems refer to the same legal concept or not, i.e.
to check whether the relevant characteristics of the given concepts coincide or to detect important conceptual discrepancies (see e.g. Chiocchetti, Ralli 2016: 107–110 for examples). In relation to terminology work
in South Tyrol, applying micro-comparison means looking for legal concepts in Austria, Germany and Switzerland that are conceptually equivalent to the Italian legal concepts under analysis and which have a similar
function within their respective legal systems (Mayer 2000: 299; Chiocchetti, Ralli 2016: 106–111).
At the onset of terminological activities in South Tyrol, it soon became
clear that terminology work was not possible without casting a look across
the border. South Tyrol has only over 300,000 speakers of German (ASTAT
2018: 9), while there are almost 100,000,000 other native speakers in Europe,
mainly residing in Austria, Germany and Switzerland (Biere 2017: 22). In
addition, South Tyrol has always maintained thriving social, cultural, commercial and political contacts with these countries (Woelk 2000: 213–214).
Therefore, to avoid an excessive regionalisation of South Tyrolean German
and to foster transnational communication with the other German-speaking
areas (Sandrini 1998: 408), considering the terminology used in the neighbouring countries would have been an advantage. Also, on very practical
terms, the Terminology Commission could adopt two strategies to fill any
terminological gaps: either produce neologisms or borrow foreign German
designations used for equivalent concepts. This implied introducing microcomparison for concepts with non-existing or inadequate designations in
South Tyrolean German (Mayer 1997: 129; 2000: 299). At first, this rather
“laborious and time-consuming method” (Mayer 2000: 297) was applied
sporadically to fill terminological gaps or propose better fitting designations.
At the beginning of the new millennium, however, an EU-financing allowed
to extend the method to a growing number of concepts. Over the years,
legal comparison became a fundamental practice to ensure a high degree
of terminological quality in South Tyrol (Mayer 2000: 297), primarily by
reducing impromptu and often literal translations from Italian and inadequate German designations. Today, legal comparison between the Italian
legal system and the neighbouring German-speaking systems it is the hallmark of terminology work at Eurac Research (Chiocchetti et al. 2019: 178).
12
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The second change in working approach, about a decade later, was a
shift from a systematic and basically standardisation-oriented to a more
descriptive approach, which also allows for ad-hoc and text-oriented terminology work. This transition became necessary when the activities of
the Terminology Commission were discontinued in 2012 due to several
reasons. All the Commissioners were employed full-time in other positions, so that they could work on terminology issues only occasionally
and standardisation work did not proceed at high speed. In addition,
only three out of six Commissioners were native German speakers. These
three had a higher workload than their Italian-speaking colleagues, especially when neology was necessary. The formal procedure for standardisation further hampered activities, because the lists validated by the Terminology Commission needed to be approved by both the local government
and the local representative of the central government before being published in the Official Gazette. This meant a systematic delay of six months.
The lack of time and the lengthy procedure in the end made it difficult
to keep up with new legislation, the designation of new concepts and the
necessary revisions in case of legal reforms. Indeed, it happened that
previously standardised terms became outdated quite soon. Finally, if we
consider that the terminological needs became urgent in 1972 when the
New Statute of Autonomy was passed and that the first standardisation
results were published in 1994, a delay of over 20 years becomes evident.
In the meantime, terminological development kept happening in an uncoordinated and unplanned way, making subsequent standardisation even
more challenging (Chiocchetti et al. 2017: 262–263).
Despite all these obstacles, the standardisation efforts have provided a
fair amount of established terminology in several subdomains of law and –
most importantly – drawn attention to the quality of language, translation
and terminology as well as to the existing terminological repositories. Not
all standardised terms were accepted by the users, terminological variation
still exists and there remain several domains which would need some
systematic terminology work (e.g. tax law). Such systematic work is still
done when new domains are explored, but a notable share of the terminological activities at Eurac Research today are text-related (for example,
when new legislation is passed on important topics) and ad-hoc (for example, when new concepts become relevant or specific requests are posted). In addition, the existing stock of terminology is regularly checked
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and, if necessary, updated. Today, maintenance and updating are essential
steps to preserve the quality and reliability of any terminological resource
for its end users (Drewer, Schmitz 2017: 37; Zanola 2018: 77).
Standardisation work was always based on essentially descriptive terminological entries. With the last normative step being abandoned, the descriptive approach remained in place. In addition, since it is now easier to
disseminate terminology widely (e.g. via the Internet) and the aim of
terminology work today is not just developing South Tyrolean legal language anymore, but facilitating and fostering transnational communication,
standardisation is not needed with the same urgency as before. When there
are still doubts on which term, among a set of two or more concurring
ones, should be used in South Tyrol, the terminologists at Eurac Research
consult with the Office for Language Issues, which is responsible for the
translation and revision of local legislation, and with domain experts, so
that a joint recommendation may be given. However, this recommendation
is in no way legally binding and the users remain free to choose based on
the information made available in the terminological entries.
The third and last change in working approach concerns cooperation
with end-users. In the 1990s, the most urgent domains had been selected on a needs basis, favouring the subdomains that were more relevant
for the South Tyrolean public administration and the judiciary, while
essentially leaving out some others such as, for example, maritime law
and church law. In the last three decades the local government has acquired
additional primary and secondary legislative powers and some subdomains
have gained relevance, for example occupational health and safety. Consequently, the current approach to terminology work is very focused on
the needs expressed by the end users. For example, the request for terminology work in the domain of occupational health and safety was voiced
by the responsible offices within the local administration. Terminology
work on living wills was triggered by a new law approved in 2017 in Italy. Several ad-hoc requests were posted by other local public or private
organisations, e.g. the Court of Auditors, the Customs Agency and private
users or associations. Such requests are analysed, answered and the results
are made available to the general public.
Paying greater attention to the real needs of users allows the terminology work at Eurac Research to be focused on current topics and, at the
same time, to disseminate work more easily among specific professional
communities. Working on present-day legislation and debated topics as
14
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soon as possible also helps directing the language choice of text drafters
in the local media and administration, thus reducing the spawning of
impromptu translations and terminological variation. For example, making comparative terminology work on the terminology used in the debate
on same-sex civil partnerships available very soon helped eliminate literal translations such as zivile Union for the Italian term unione civile and
disseminated the equivalent eingetragene Lebenspartnerschaft. The latter is
the term used in Germany, whose legislation served as a model for the
Italian one (Deputati PD 2016: 1). The Swiss and Austrian term eingetra
gene Partnerschaft is very similar and further supports the choice of an
established foreign equivalent rather than a literal translation that would
be understood only by South Tyroleans.
3. NEW TERMBASE

To be effective and valuable, terminology work needs to be disseminated and made available to its end users (Arntz et al. 2014: 251; Drewer, Schmitz 2017: 30). The bilingual word lists of standardised terms
published in the Official Gazette were not widely accessible. Furthermore,
the full terminological entries contained additional precious information
like definitions, contexts of use and notes that were also worth sharing.
For this reason and thanks to the favourable technological development,
since 2002, all the terminological entries produced at Eurac Research have
been published in full and made freely available online through the Information System for Legal Terminology bistro (http://bistro.eurac.edu/).
bistro’s aim is to foster communication and mutual understanding between people and organisations from different legal systems, with a focus
on Austria, Italy, Germany and Switzerland. The relevant supranational
levels of EU law and international law are partly included, too. With a
more local focus, bistro also intends to support and promote the development and harmonisation of legal terminology in South Tyrolean German.
Its contents mainly relate to administrative, civil, commercial, company,
criminal, family and (civil and criminal) procedural law. Occupational
health and safety is another well-represented legal subdomain today. bis
tro’s target groups are both professionals, i.e. legal experts, legal text
drafters and translators, as well as students of law, linguistics, translation
and related disciplines. bistro contains terminology in Italian, German
and – to a much smaller extent – Ladin. Its unique feature is that German
Terminologija | 2019 | 26
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terminology is clearly distinguished according to the legal system it belongs to. Also for Ladin terms there is information on which of the two
local variants they belong to (Ralli, Andreatta 2018: 8).
Computer linguists at Eurac Research started developing bistro in 2001
to allow a quick and generalised access to terminological and standardisation-oriented information in South Tyrol. Entries were elaborated within a commercial terminology management system (TMS) and then published via bistro. At the time, bistro’s architecture was a relational database:
it was modular and data visualisation was dynamic. An XML-file from
the TMS was imported and the content of each entry (e.g. terms, definitions, grammatical information, source information, etc.) was stored separately in different SQL tables. These were connected through bidirectional graphs, so that all information could be retrieved during user
searches. Data visualisation was organised in different views, dynamically
combining data and using stylesheets (XSLT, CSS) (Streiter et al. 2004: 204,
213). Nevertheless, information in terminological entries was always shown
in the same sequence and it was not possible to order the contents by
language, for example, or by search term (Chiocchetti et al. 2019: 186).
Next to providing access to terminology, the former bistro also offered a
bilingual corpus of legal texts called CATEx (Gamper, Dongilli 1999) as
well as basic term extraction and term recognition tools.
Over the years, and partly due to further technological development,
the first version of bistro became slow and obsolete. It was not particularly user-friendly, the content of the updated terminological entries
started differing from the aging CATEx corpus of legal texts and the
search functions were limited. Updating the relational database became
more and more complex and time-consuming as well as error-prone. For
these and other reasons, thanks to a financing by the Autonomous Province of Bolzano, in 2013 a team of terminologists and IT experts began
to rethink, restyle and reprogramme bistro, making the system more flexible, user-friendly and interactive (see Ralli, Andreatta 2018 for a detailed
account over all is functions and features).
Targeting the same user groups but focusing more on international
cooperation and communication, the new bistro offers first a basic overview
of all the terms designating the same concept and quick access to the full
terminological entry, if users wants to receive more information. It is
also possible to choose between a simple and advanced search mode. The
16
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latter has filter functions for every language or variant, legal system and
specific legal subdomain contained in the terminological entries (Ralli,
Andreatta 2018: 21–22). This means, for example, that users translating
a text from Italian into German for Austrian readers may decide to apply
a filter and so remove information concerning the other German-speaking legal systems and the Ladin language. Users may also choose to expand
or collapse contexts or to access full bibliographic information for every
source (Ralli, Andreatta 2018: 29). From the point of view of data maintenance, better and quicker import functions were provided for (Ralli,
Andreatta 2018: 38–39). A feedback button allows users to comment on
existing entries, suggest changes or propose new terms to be added (Ralli, Andreatta 2018: 30). Finally, since they were often leading users astray
and not on a par with recent technologies, outdated tools and contents
like the CATEx and the term extraction tool were removed.
Today (July 2019) bistro contains about 12,500 bilingual terminological entries, a small amount of which are trilingual and also contain Ladin
terms. Many are legal comparative entries, i.e. they collect not only the
Italian and German (and sometimes Ladin) designations for Italian legal
concepts, but also the German terms for equivalent foreign concepts from
Austria, Germany and Switzerland. bistro has become a flexible, reliable
and intuitive system, both for the terminologists, who update its contents
by regularly uploading an export from the commercial TMS, and for its
target user groups (Zanola 2018: 77–78). This is shown by the growing
number of accesses since 2016: in the first 12 months accessed doubled
(from 12,000 to over 26,000), in the following year they reached almost
three times the initial number (36,000) (Chiocchetti et al. 2019: 189).
Inputs and questions received through the feedback form also show that
there is increasing interest in bistro outside South Tyrol (Chiocchetti et
al. 2019: 185).
4. NEW CONTENTS

As illustrated in the previous sections, past efforts have provided bistro
users with a notable stock of reliable legal terminology, even though
several domains remain to be completed, updated or treated. Also, we
have seen that paying greater attention to the needs of end users and
providing them with a dedicated feedback function (Drewer, Schmitz
2017: 31) in bistro has partly changed the approach to terminology work.
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Another consequence of this greater attention to users is that, about a
decade ago, Eurac Research started elaborating legal collocations2. (Specialised) collocations represent frequent pitfalls both for unexperienced but
also for advanced language mediators and foreign or second language users
(Holderbaum, Prien 2004: 451; Forget 2014: 245; Grass 2014: 109; Lerat
2014: 98). Adding them to bistro meant inserting a semasiological (i.e. wordoriented) section into relevant entries which are elaborated following an
onomasiological (i.e. concept-oriented) principle (Maganzi, Ralli 2010: 100).
The collocations are therefore filed under the main headword so far (e.g.
adempiere un contratto, i.e. to fulfil a contract, is stored under the headword
contratto) and are visible only when accessing the full terminological entry
(Ralli, Andreatta 2018: 20). The small collection of bilingual collocations is
particularly appreciated by translators (Grass 2014: 108–109) and by people
who are not used to drafting legal texts or need to do so in their second
language (Maganzi, Ralli 2010: 106). Currently bistro contains almost 1,500
collocations in Italian and over 1,800 in German. Following the approach
used for the terminology itself, collocations are also attributed to one or
more legal systems. This is due to the fact that collocations are systembound, too. For example, eine Frist beifügen or beisetzen, i.e. to set a deadline,
may be used in South Tyrol, but not in other legal systems, which prefer
eine Frist ansetzen. Similarly, als Erbe berufen, i.e. to nominate someone heir,
is used frequently in the German legal system, while als Erbe einsetzen is
more common in Austria and Switzerland.
The closer cooperation with (potential) end users brought requests for
terminology work in domains that go beyond the core content of bistro,
i.e. the legal domain. For example, when dealing with occupational health
and safety (OHS) it is necessary to decide how to treat technical, medical
and other scientific terminology, which is a fundamental part of OHS,
but not strictly legal. For example, “ladders”, “hoists”, “vibration”, “radiation” or specific diseases like “asbestosis” or “burnout” are key terms
in OHS, even though one would probably not expect to find them in a
2

For the purposes of bistro, the team of terminologists at Eurac Research adopted the definition by Ulrich Heid and Rufus H. Gows, who understand collocations very widely as “lexically and/or pragmatically constrained recurrent occurrences of at least two lexical items which are in a direct syntactic relation with each other” (Heid, Gows 2006: 980). This includes groups composed of N + Adj, Adj + Adv,
V + Adv, V + Nobj, Nsubj + V, N + Ngen, etc. Since some of these are typical structures of multiword
expressions representing legal concepts, e.g. N + Adj or N + Ngen, which are treated onomasiologically,
the collocations in bistro are predominantly V + N groups (Maganzi, Ralli 2010: 100–102).
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legal termbase. In addition, many of these terms have scientific definitions
which do not change across legal systems, and therefore, legal comparison
is not necessary.
Legislation affects all aspects of life. For this reason, it is not uncommon that terms originally belonging to other domains become relevant
from a legal point of view. For example, in family law regulations on
“artificial insemination” are important; some practices may be allowed or
forbidden (e.g. “donor insemination” was forbidden for over a decade in
Italy). Therefore, bistro has always contained a small amount of terminology originally pertaining to other domains but used in legislation, sometimes even with a specific legal definition different from the definition in
the source domain. Working on OHS means facing a wealth of such terms,
so that a shared decision on when and how to add them to the termbase
and how to elaborate the entries becomes necessary. As a general rule,
we decided to store legal definitions and contexts of use from legal texts
whenever possible for every legal system considered, so as to treat these
terms consistently with the main set of legal terminology. Key OHS terms
are extracted only from relevant legal or administrative texts to avoid going into excessive technical detail. The same rules are applied to the
German part of entries for every legal system considered.
Despite the fear of flooding bistro with technical and medical terminology, the requests to add new domains have been accepted, as in the case
of OHS, or are being considered, as in the case of social housing. This
implies working also on terminology that is not strictly legal and leads to
new approaches, working methods and user groups. In future, bistro may
open up to many other domains and become a more generalised resource
for Italian and German.
CONCLUSIONS

The present paper gives an overview of the evolution of legal terminology work for German in South Tyrol since World War II. The methodological approaches to terminology work have changed to enhance language
quality and adapt to new situations. Over the years, the method of microcomparison between the Italian and the German-speaking systems has become a hallmark of terminology work at Eurac Research in Bolzano. For
the Italian legal concepts analysed by an interdisciplinary team of terminologists and legal experts, information is given on the terms used in South
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Tyrolean German but also on equivalent concepts existing in other Germanspeaking countries (Austria, Germany and Switzerland). A unique feature
of terminology work at Eurac Research is that every term is clearly assigned
to one or more specific legal systems, thus fully acknowledging the systembound nature of legal terminology. With a view to developing South Tyrolean German legal terminology, this approach allows to avoid an excessive
regionalisation of the local legal and administrative language, because
whenever acceptable foreign equivalents are available, the respective terms
can be adopted and used in South Tyrol. With a view to international cooperation and trade, it greatly fosters transnational communication between
Italy and the German-speaking countries.
The online system used to disseminate the results of this work, bistro,
has also been completely renewed to accommodate the needs of terminologists and target users. This was done on the one hand with the aim
of keeping the pace with technological development. On the other hand,
it meant to provide an intuitive and easy-to-use terminology lookup tool
that includes advanced filter functions, expandable contexts, access to full
bibliographical information and a feedback function. The latter is part of
a new policy that fosters growing interaction with target users, be they
single persons or entire offices and organisations. To facilitate the production process by text drafters and translators and provide precious additional linguistic information, several terminological entries in bistro contain a section dedicated to legal collocations. While the terminological
entries are elaborated with a concept-oriented approach, collocations follow a word-oriented approach and can be found at the end of the entry
treating the relevant headword. Finally, on the request of its users, bistro
is slowly opening up to new domains like occupational health and safety
or social housing. Such domains include a notable amount of relevant
technical, medical and other scientific terminology. Treating such terms
while still remaining consistent with the methods used for legal terminology poses a notable methodological challenge, which we have tried to
solve with a pragmatic approach.
The lesson we have learnt by implementing all these innovations and
evolutions is that terminology work needs to regularly adapt to legal,
technological and societal changes to remain valuable. Methods, tools and
contents must cater for the changing needs of target users and foster
terminology dissemination.
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Terminologijos darbas Pietų Tirolyje: nauji požiūriai, nauja terminų ba zė, naujas turinys

Santrauka

Straipsnyje aprašoma teisės terminologijos darbo raida Pietų Tirolyje nuo Antrojo
pasaulinio karo laikų iki šių dienų. Pietų Tirolis yra daugiakalbė Šiaurės Italijos provincija, kurioje kaip mažumų kalbos yra įteisintos vokiečių kalba ir ladinų kalba. Daugiausia dėmesio skiriama vokiškos terminijos tvarkybai, atskleidžiami metodų ir požiūrių
pokyčiai. Sisteminį, į standartizavimą orientuotą požiūrį neseniai pakeitė labiau aprašomojo pobūdžio metodas, sudarantis sąlygas specialesnei, į tekstą orientuotai terminologijai. Esmine Eurac Research atliekamų terminologijos srities darbų metodologine ypatybe yra tapęs itališkos ir vokiškos (naudojamos Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje)
kalbų sistemų lyginimas mikrolygmeniu. Internete pateikiamoje teisės terminijos informacinėje sistemoje (http://bistro.eurac.edu/) kiekvienas terminas priskiriamas vienai ar
kelioms konkrečioms teisės sistemoms ir taip parodomas sisteminis teisės terminijos
pobūdis. Kuriant Pietų Tirolio vokiečių kalbos terminiją, toks sistemiškumas padeda išvengti per didelio vietinės teisės kalbos regioniškumo, nes kai tik galimi priimtini ati
tikmenys užsienio kalba, terminai gali būti adaptuojami ir vartojami Pietų Tirolyje. Šalims bendradarbiaujant ir prekiaujant, tai gerina tarpvalstybinius Italijos ir vokiškai kalbančių šalių santykius. Siekiant tenkinti tikslinių vartotojų poreikius ir reikalavimus,
2016 m. sistema bistro buvo iš esmės atnaujinta. Dabartinė apima teisines kolokacijas,
tobulesnes filtravimo funkcijas, išplėstinį kontekstą, prieigą prie visos bibliografinės informacijos, grįžtamojo ryšio funkciją. Vartotojų pageidavimu įtraukiama naujų sričių,
pavyzdžiui, profesinė sveikata ir sauga, o tai kelia nemažų metodologinių iššūkių. Kad
terminologijos darbai ir toliau turėtų vertę, jie turi būti taikomi prie teisinių, technologinių ir visuomenės pokyčių. Taikomieji metodai, priemonės ir turinys turi atitikti kintančius tikslinių vartotojų grupių poreikius, skatinti terminijos sklaidą.
Gauta 2019-08-19
Elena Chiocchetti
Eurac Research
Institute for Applied Linguistics
Viale Druso 1, I-39100 Bolzano
E-mail elena.chiocchetti@eurac.edu
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A bstract
This paper attempts to create an extensive classification and evaluation system
to offer objective viewpoints for the comprehension, description, classification,
evaluation and review of central online termbases of larger organisations. Such
a comprehensive classification already exists for lexicographical genres, i.e.
printed and online dictionaries, but it is still missing for online termbases. The
research is based on previous international and Hungarian literature, the study
of several online examples, of existing partial classifications and our previous
research. The experimental categorisation with a schematic version in the appendix offers a contribution to a deeper comprehension, the possibility of a
thorough description and more attentive evaluation, and ultimately, a growing
awareness of the use of online termbases. Providing a new insight may also inspire the development of these beneficial tools which facilitate communication
in the field of specialised languages.
Ke y words: translation tools, terminological database, evaluation system, concept orientation, data categories.

A n o ta c i ja
Straipsnyje siekiama pateikti visapusišką klasifikavimo ir vertinimo sistemą, kuri būtų objektyvus pagrindas siekiant suprasti, aprašyti, klasifikuoti, vertinti ir
peržiūrėti svarbiausias didesnių organizacijų internetines terminų bazes. Tokios
visapusiškos leksikografinių žanrų, t. y. spausdintų ir internetinių žodynų, klasi24
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fikacijos jau esama, tačiau internetinėms terminų bazėms taikomos klasifikacijos nėra. Tyrimas grindžiamas Vengrijoje ir kitose šalyse paskelbta literatūra,
kelių internetinių pavyzdžių ir dalinės klasifikacijos analize, autorių atliktais tyrimais. Bandomasis skirstymas į kategorijas taikant straipsnio priede pateikiamą
schemą leidžia geriau suvokti, išsamiau aprašyti ir atidžiau įvertinti naudojimosi
internetinėmis terminų bazėmis ypatumus, pagaliau – suvokti naudojimosi tokiomis bazėmis svarbą. Naujos įžvalgos gali paskatinti šias bendravimą specializuotų kalbų srityje lengvinančias priemones tobulinti.
Esminiai žodžiai: vertimo priemonės, terminų bazė, vertinimo sistema, orientavimasis į
sąvoką, duomenų kategorijos.

I N T RO D U C T I O N

Today online termbases have become effective and almost indispensable
tools for accurate professional communication and term usage. The
termbase is a genre belonging to terminology as an applied linguistics
discipline, and has unique features regarding its structure and content.
“Terminologyˮ is used in three senses (theory, methodology and collection of terms), its central category is the concept, and therefore it has a
concept-oriented approach (Bessé et al. 1997; Fóris 2005). This can be
seen in all three areas of terminology: in theoretical research, in methods
used to analyse terms for conceptual comparisons, and organising data
and terms in termbases (Tamás 2018).
Although termbases have some common features, they have been created for different purposes (e.g. language policy, company purposes, or
as part of the work of international organisations), they contain concepts
of different subject fields (e.g. legal, economic, medical etc.) and at different levels of detail, so it is easy to see that they present many differences. This is why it is not simple to create a generally accepted evaluation system that covers all aspects.
After surveying the relevant literature, this paper aims to offer a tentative system for examining and evaluating large online central databases
according to relatively objective and comprehensive criteria. The evaluation criteria developed for printed and electronic dictionaries (Fóris, Rih
mer 2007; Gaál 2012) formed the basis of our evaluation system. Dictionaries have a different approach as for principles of compilation and
user interface, therefore new criteria or criteria filled with new content
are necessary for studying and evaluating termbases.
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1 . L I T E R AT U R E R E V I E W

In our previous studies we have created a definition of terminology
databases, which proposed that a termbase is a collection of electronically stored terminology data, created from an onomasiological approach,
based on mapping the conceptual system of the subject field. It contains
terms and their definitions of one or several subject fields in one or
more languages (Sermann, Tamás 2010: 113). As we observed, in the
relevant international literature the terms terminological databank and
database are often used as synonyms (e.g. Hartmann, James 1998), however in various studies databank is considered as a wider concept that
includes databases (e.g. Cabré 1998; Sager 1990). Based on ISO’s definition, it is a “database containing terminological data collection” (https://ttbs.isolutions.iso.org/obp/ui#:term:3.29). We have compared the
characteristics of termbases and those of electronic dictionaries (Sermann, Tamás 2010) and have concluded that electronic dictionaries and
termbases have some identical features and also some differences, the
latter being summarised in Table 1.
Table 1. Table summarising the features of online electronic dictionaries and termbases
(Tamás 2014: 139; based on Sermann, Tamás 2013)
Online electronic
dictionary

Termbase

semasiological principles

onomasiological principles

central element: the word or linguistic
sign

central element: the concept which is
designated by the term and expressed
in the definition

lists meanings

renders data to the concept (the definition)

extra information:
e.g.: pronunciation (speaker icon),
example sentences taken from the
context dictionary, conjugation
of verbs

extra information:
information on the level of equivalence
(full, partial or lack of equivalence), and
on the equivalent provided (term, functional equivalent, term candidate, standardised, harmonised, recommended etc.)

The evaluation criteria for printed dictionaries (Fóris, Rihmer 2007;
Fóris 2018) cover background information on the dictionary, information
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on the content (mega-, macro-, micro- and mesostructure), content elements (lexicological basics and linguistic information), and data of dictionary usage. The megastructure of a dictionary refers to the presence
or lack or quality of the front matter (foreword, contents, instruction)
and the sources used; the macrostructure is the organisation of lexical
entries (e.g. alphabetical or thematic); the microstructure is the inside
structure of lexical entries; and the mesostructure is the system of crossreferences.
The evaluation criteria for electronic dictionaries (Gaál 2012) contain
elements to match the features of the reference tool, and these include
the technical parameters of the dictionary, its embeddedness, the features
of the search engine and the displaying of results.
Table 2. Main evaluation criteria for printed and electronic dictionaries
(Fóris, Rihmer 2007; Fóris 2018; Gaál 2012)
Printed dictionaries
(Fóris, Rihmer 2007; Fóris 2018)

Electronic dictionaries
(Gaál 2012)

Background information

Background information

Structural information on the content:
mega-, macro-, micro- and mesostructure

Structural information on content:
mega-, macro-, micro- and mesostructure, novelties: technical parameters,
embeddedness, price, features of the
search engine and results.

Information on the content: phonology,
grammar and semantics

Information on the content: phonology, grammar and semantics, novelties: audio files

Data on dictionary use: usability, access,
innovative features and wider social value

Data on dictionary use: usability,
access, innovative features and wider
value – novelties: user friendliness,
updates and reliability

Some papers (Tamás 2010, 2014; Sermann 2011; Novák 2018) described
specific termbases, others created various classifications and evaluation
systems (Sager 1990; Arntz et al. 2014; Tamás 2014; Schmitz, Drewer
2017), but these are not suitable for comprehensive analysis in education,
the training of translators or writing reviews. In this paper we use the
following classification system for databases (see Table 3):
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Table 3. A tentative classification of termbases (based on Tamás 2014: 111)
Type of
termbase

Concept
oriented

Term
autonomy

Number
of data fields

SIMPLE

necessarily applicable (or with
some hybrid features)

not necessarily
applicable (resemblings to a word
list)

their number does not
reach the minimum
(e.g. only term and
subject field)

TRADITIONAL

necessarily applicable

applicable

traditional number of
data fields present, a
definition in at least
one language

necessarily appliCOMPLEX
(sometimes called cable
knowledge base or
terminology information system

applicable

traditional number of
data fields present, and
further pieces of
knowledge (concept
maps, corpora)

According to the above classification e.g. the Termin (https://jogi-terminologia.im.gov.hu/), the termbase of the Ministry of Justice of Hungary, belongs to the category of simple termbases. It has entries in four
languages (Hungarian, English, French, German), in a simple, table format. It contains information on the domain and subdomain, with occasional explanations added recently (including: source, definition, example
sentences), but does not feature any other data field, and the entry does
not mark a main term (which would be important for term autonomy)
only showing one version. In its present form, the UNTERM (United
Nations Multilingual Terminology Database, http://untermportal.un.org),
also belongs to this category. This interinstitutional database was made
public in 2014, and only offers a limited amount of information on terms.
EUROTERMBANK, a database created on an EU initiative to facilitate
the accession of new member states from 2004, also had just a few data
categories (e.g. term type, grammatical part of speech, collection, domain,
editors) (https://www.eurotermbank.com/) and in its new version contains
collections of different domains. Another simple database is Euskalterm,
created by the Basque Centre for Terminology and Lexicography (UZEI)
(http://www.euskadi.eus/euskalterm/). The Centre merged their previously published terminological dictionaries to create the database in 1987,
and in 2001 declared it to be the Basque national termbase. Its structure
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resembles a word list, some data sheets lack a definition, but all of them
show a domain, the source of terminology data and the year of recording
the data (for details see Sermann 2013). The existence of these termbases is often gap-filling, of vital importance and great value, especially for
minor languages.
The traditional type of termbases include the bistro (Novák 2013; Tamás
2013), which is a terminology database initiated by Bolzano, an autonomous county, and maintained by the EURAC Research Centre (http://
www.eurac.edu/en/research/autonomies/commul/Pages/default.aspx). The
database contains legal and public administration terms in Italian, German
and Ladin (http://bistrosearch.eurac.edu/). The entries are detailed, contain several data categories, provide a definition in at least one language,
and the results of a search are shown in such a way that concepts are
displayed separately. One of the oldest databases is the Swiss Termdat
(www.termdat.ch), which was established in 1987 and has similar features
(Novák, Tamás 2013). The termbase of the EU, IATE (https://iate.europa.
eu/home) also belongs to this category, but in this database definitions
can be substituted by contexts. The Serbian database promoting Serbia’s
accession to the EU, Evronim (http://prevodjenje.mei.gov.rs/evronim/
index.php?jezik=engl) also has mostly features of a traditional termbase.
The SAPTerm (www.sapterm.com) has a user interface that shows some
new features too, and also belongs here (see Tamás 2015) (http://www.
eurac.edu/). Cercaterm, the termbase of the Catalan centre for terminology (TERMCAT) can also be regarded as a traditional terminology database (https://www.termcat.cat/ca/cercaterm). Its main language is Catalan,
and it shows equivalents in Spanish, French, English and Italian. Entries
contain the definition of the concept, a term in Catalan, its grammatical
category and some other language equivalents.
Complex termbases entail concept maps and corpora as well. One example is the Eohsterm knowledge base (www.eohsterm.org) (Tamás 2010),
which contains a concept map and the aligned texts of the analysed laws
as well, but has not been updated since its creation. WIPO Pearl (https://
www.wipo.int), the termbase of the UN World Intellectual Property Organisation, is an excellent example of using a concept map. It contains
data in ten languages, and terms can be searched using the linguistic
search or the concept map search. In addition, in case of a not yet worked
out term, one can find the results of machine translation with indication.
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We have tried to analyse a wide range of termbases, altogether 17
termbases, though it could be completed by tools available in certain
areas, like Russia or Asia (for instance China).
It is important to bear in mind that this evaluation system concerns the
user interfaces of large central online databases, and does not entail the
study of termbanks created by terminologists vs. translators, the individual file or even the server based termbases, a description of the steps to
create these, the analysis thereof and the description of complex terminology management systems (Arntz et al. 2014; Bowker 2015: 307; Drewer
et al. 2014; Schmitz, Drewer 2017). The above mentioned publications
took the needs of everyday use as their starting point and did not generalise their evaluation criteria for more general research purposes.

2 . E VA L UAT I O N S Y S T E M F O R O N L I N E
T E R M I N O L O G I C A L DATA B A S E S

2.1. Background information on central termbases
The study of the general background to a database may start out from
a review of the termbases of the given domain. Previous versions may
reveal the historical background of the termbase, and if it has a predecessor (for example as in the case of EURODICAUTOM and its successor
IATE). This can be studied from various aspects. For example, Sager
(1990: 165–167) looks at technological advancement and distinguishes
first generation termbases (word oriented, designed for internal use, from
the 1970’s) and second generation termbases (that appeared in the 1980’s,
when the technological development enabled concept orientation and
term autonomy to take place).
Another criterion would be if the termbase has a connection with other termbases: due to institutional background, data could be transferred
within the organisation, there could be sub-centres (see the inter-institutional database of the EU, the IATE; Termdat, UNTERM).
A further criterion of the study of the general background could be the
classification of the database based on subfields of terminology (language
policy, translation and standardisation). In some cases the database is created under governmental supervision to fulfil the purposes of language
policy (such as bistro, Termdat, Termium Plus, TermCat). In other cases
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the aim is the creation of an effective translation tool (e.g. IATE), or the
terms created during the standardisation process are made public in the
termbase (e.g. DINTerm; https://www.din.de). Often, databases are multi-purpose and they serve various functions at the same time.
When describing the immediate background to the termbase, we may
scrutinise the features of the organisation that produced the database: its
type, background, national or international scope, domains and available
funding. One criterion could be whether the organisation that created the
database is one of the typical groups that usually create termbases (Tamás
2019a: 267):
– international organisations (UN – UNTERM, UN WIPO – Wipo Pearl,
EU – IATE, Eurotermbank);
– public administrative bodies (Federal Chancellery of Switzerland –
Termdat, Hungarian Ministry of Justice – Termin);
– research institutes and universities (EURAC Research – bistro);
– translation agencies (the Canadian Translation Bureau – Termium Plus).
The next step could be to study the target audience of the database
(native speakers, speakers having a majority or minority status, translators
or experts of a specific domain, e.g. engineers, lawyers, doctors etc.).
Furthermore, based on the intended purpose of the database, termbases
may be distinguished on the basis of their descriptive features of informative nature and prescriptiveness of normalising nature (Tamás 2019b: 110).
2.2. Technical parameters of a termbase
Technical parameters include those that are accessible for viewers, i.e.
the user interface, and do not include those that require knowledge about
the internal structure of the database or the background to its creation,
unless they are published otherwise. Being familiar with the internal structure of the database, we can decide whether the termbase fulfils the hierarchical three-fold structure required by the terminological approach
(entry level – language level – term level); or if it has a structure of a
database network, a simple database or a relational database (Sermann,
Tamás 2010). We also need the background information to determine the
extent to which the full data content of the termbase is accessible, or if
the data is stored in one or more data repositories, and in what way.
Large central online databases usually have their own bespoke way of
displaying the content. However, there may be hybrid solutions, e.g. the
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bistro termbase of South Tyrol, where the detailed information stored in
the SDL Trados Multiterm software may also be accessed behind the
user interface. Starting from this year, the Verwaltungsglossar (https://
www.sprachressourcen.at/verwaltungsglossar/), created in cooperation with
the University of Vienna and containing 700 terms can already be accessed
in Excel, TBX and pdf format, in SDL Trados Multiterm file format and
through the online Quick Term software, and, what is more, also in the
form of an app. Other databases allow users to download some of their
content (see Download IATE: https://iate.europa.eu/home). Databases are
becoming more modern and technologically sophisticated, and may allow
users to access the data using various devices, for instance a smart phone
or tablet in the case of WIPO Pearl (https://www.wipo.int/reference/en/
wipopearl/news/2019/news_0003.html).
2.3. Information on the content of the termbase
2 . 3 . 1 . G eneral features of the database

For the purpose of studying the general features of termbases, we have
grouped them relating to the applicability of the terminological approach
and the structure of databases into two: one group for the more general,
main features and one for the more detailed and specific ones.
In the first group we started with analysing whether the linguistic
data have been recorded in the database keeping the concept-oriented
approach in mind. In some cases we might witness the semasiological
approach (based on the word or linguistic sign) being mixed with the
concept-oriented approach, and as a consequence term autonomy is not
fully observed or lexicographical tools are added (see the word list characteristics of EUROTERMBANK or the additional list of dictionaries on
the website of the SAPTerm or Termium Plus database for further purposes, but not constituting part of the termbase) (see also Sermann,
Tamás 2013; Tamás 2015). The Termium Plus termbase does not offer
a separate hitlist with the indication of domains as a stepping stone, but
offers a data sheet containing record 1, record 2 and so on. Based on
the above we can distinguish between purely onomasiological termbases
and termbases that have some kinds of semasiological features as well in
their make-up.
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Still discussing general features, in chapter 2, Table 3 of this paper, we
group termbases into three categories based on their structure and the
details included in entries: simple, detailed traditional, and complex
termbases that contain extra information such as a corpus or concept maps.
2 . 3 . 2 . D eta i led analy s i s of the structure of termbases

Based on the analysis of their structure, termbases can be grouped in
several sub-groups. We have matched these tentatively with the dictionary
categorisation found in Table 2, and established what the equivalent feature
is to the megastructure, macrostructure, microstructure and mesostructure
in termbases. We have decided to apply this set of criteria created for vocabularies despite the different content of termbases. As we observed, the
hierarchical structure corresponding to the level of microstructure is not
necessarily visible on the visualisation surface, for example the term or the
definition can be set on two different levels (though it can be contained by
the user’s manual). On the other side, users socialised on either traditional
or online dictionaries could have in the case of a transparent structure more
reference points and the differences were unequivocally revealed. This could
be solved by a more transparent surface for external users.
In line with this, at the level of the megastructure, we can examine
whether we find any information about the use of the termbase, such as
a user’s manual, help page, frequently asked questions, description of the
purpose of the termbase, the domain, target audience, work method,
number of languages and the multilingual coherences between them,
domain and sub-domains; or any other informative tool, such as a forum
or chat service to help users (see SAPTerm: chat, SAP Community, SAP
Help Portal). For instance, the IATE database informs us of the number
of terms and entries, the number of searches done on the previous week,
and modifications (new entry, deletion, editing).
Databases also inform users of the copyright aspects of the termbase.
The user interface of a termbase is considered a collection, and therefore
is protected by copyright, with special emphasis on its structure and organisation of data, and consequently its screen display cannot be copied
or published freely.
On the level of the macrostructure, we can analyse the search options
offered by the termbase: simple or complex, and within the latter, based
on the term, the domain and sub-domain, fragment, or the linguistic search
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may also be complemented with a search in the concept map (e.g. the
WIPO Pearl) or in the corpus. The database may offer various filters, for
example, in bistro we can search individual areas of legislation, languages
and geographical distribution (i.e. spoken in Germany, Austria or Switzerland). The database also offers the possibility to save our filter settings;
and the integrated feature to detect the language may also be useful.
As a result of the search, most databases display a hitlist, and we may
study the method used to display results and the organisation of data. For
instance Termium Plus does not offer a separate list with the indication
of domains as a stepping stone, but a data sheet containting record 1,
record 2 and so on. At this point we already have some information about
the nature of the data: is it only textual or are there illustrations or multimedia as well? It might also offer to search Google images (such as
WIPO Pearl). It might also enable interoperability with other data repositories (for instance the IATE and the EURLEX legal repository, the
WIPO Pearl and the Patenscope database of patents).
At the level of microstructure, the number of data categories is a clear
indicator of the extent of detail in the database. It can be seen whether
it contains minimal information or if it is a well developed, detailed data
repository; and this information is grounds for evaluation for the user.
When we examine data categories, from a structural point of view we
can differentiate between mandatory and optional data fields. It is always
a crucial aspect whether the definition can be substituted by the context.
The relevant literature, standards and best practices (see Drewer et. al.
2014) can help us decide which are the most important data categories
as per the principles of compilation, and we can also compare existing
termbases (e.g. if possible also on the basis of their hierarchical organisation – respecting the entry level, language level and term level, for details
see: Drewer et. al. 2014). Arntz et al. (2009: 233) claim that a simple
termbase contains the following data fields: subject field, language, ID
number, other codes, the term, linguistic features, definition, context,
notes, synonym, data of the editor, date, source. Arntz et al (2014: 229–
238) however contains a more complex description, that already meets
the requirements of modern terminology management.
Owing to the concept oriented nature of a termbase, the definition
undoubtedly plays a central role beyond the term, while equivalence is
not always a separate category. The other frequent data categories include:
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– term status (main term or head term, synonyms in a separate entry
or not) and types of relations with related terms (superordinated,
subordinated or co-ordinated terms);
– reliability and validated status;
– the use of various labels: geographical distribution; document type
(e.g. passport such as in Termium Plus); special terms related to the
confederation or cantons can be “flagged” (in Termdat); acceptance
(recommended, forbidden, standardised); whether it was confirmed
by the terminology committee (in bistro); archaic (in IATE: obsolete);
– illustrations and other multimedia;
– linguistic features;
– context and collocations.
If we look at ISO standards on preparing termbases we can find recommendations specifically about the data categories in the ISO 12620:2019
standard titled Management of terminology resources ‒ Data category spec
ifications. In the version published in 1999, the following ten data categories were defined: the term, information on the term, equivalence, domain,
descriptive data categories on the concept, conceptual relations, conceptual structures, notes, information on the documentation, administrative
information. The key data categories are: the main term, the input date
and the source (Sermann 2013). Later with the purpose of unification the
Data Category Registry was published on www.isocat.org parallel to the
standard of 2009. This was an open forum which listed a total of approximately 590 data categories, including overlaps, (for details see Schmitz
2012; Tamás 2014: 103). Currently the www.isocat.org website is replaced
by http://www.datcatinfo.net, which is a Data Category Repository (DCR)
developed according to the forthcoming ISO 12620:2019. This version
itself does not contain concrete data models, only guidelines and requirements, acknowledging the differences in approach for developing language
resources of different domains and needs which lead to variations in
data categories. Though unification remains important to enable data
exchange using the TBX file format, published on www.datcatinfo.net:
– data categories of the core module: date, note, term;
– data categories of the basic module: context, definition, external
cross reference, grammatical gender, geographical usage, project
subset, related concept, related term, responsibility, source, term
location, term type, transaction type, xGraphic.
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An initiative of unified use of data categories of the creators of large
databases in the organisation called JIAMCATT (see EU, UN, IMF; France
Terme, Termdat, Termium Plus) aims to establish a common platform
that provides a single central access to terminology resources, tools and
databases (Maslias 2014; https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/events/jiamcatt-2019_en).
Concept orientation and term autonomy are not the only aspects in
studying whether editing principles have been respected. Other aspects
include data elementarity (i.e. if the termbase contains one data element
in each data field) and data granularity (i.e. if the level of detail is balanced and the number of sub-categories is not too high) (Reinke 2012:
102; Arntz et al 2014: 239–241; ISO 16642: 2017).
In line with terminology as a discipline using different work methods
and trends, the user interface of termbases also reflects various approaches. For instance, definitions may be in one or several languages. In some
cases, all of the languages may use the same concept (such as in unified
EU or international terms), and in this case featuring a definition in one
language is sufficient. Another scenario might be when the aim is to show
the findings of contrastive analysis. Different aims may also require different data categories. If the aim is to support standardisation (as for
DINTerm), reference to standards is crucial, if the aim is to unify and
harmonise term use or for translation oriented terminology work the following are important: indicating the status of terms, functional equivalents
or term candidates, providing contexts or collocations. For instance bistro
contains system-bound legal collocations linked to the main term (Chiocchetti 2019). Finally, if the aim is to serve language policy, a contrastive
analysis of concepts is crucial (c.f. legal terms in bistro). However, there
might be data necessary in case of some languages (e.g. articles in German) or data that depend on the domain (illustrations or multimedia
might be necessary for medical or engineering domains).
As for the structure, the arrangement of data categories and the amount
of data in each field may be different, or the first result may show a
shorter version of the text and the user can expand the text if needed
(such as in the case of bistro). This way the user can get a clearer picture
of the entries.
At the level of the mesostructure, we can study the referencing system,
i.e. the presence and appearance of internal links (within and across en36
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tries) and external links (links to external websites). The use of internal
links, i.e. links within the entry and to other entries, is part of the crossreferencing system, and this may be done in case of concepts by other
forms, such as via a concept map. The display of external links may be
different; the questions here are whether it can be opened in a straightforward way, if there is any description of its content (address, pathway),
if it is permanent or if the use of one-off links is permitted.
2.4. Information on the usage of the termbase
Information on usage involves user friendliness of the termbase, the
reliability of the data, the frequency of updates, the innovative nature of
the database, its importance for the profession and value for society.
The user always prefers to open a tool that is easy to use, clear and provides the information quickly. From this aspect, the user friendliness of the
database, which must be experienced across various platforms (c.f. technical parameters) is of crucial importance. If the database is meant to be
understandable for the general public, it is advisable to avoid abbreviations
(this was a major improvement in the current version of Termdat over its
earlier version), searches should be easy and the use of visuals is also recommended. One aspect of visuals is how the reliability of data is shown, so
that the user immediately obtains clear information on frequency and updates. This is not only applicable to the reliability of data, but also to the
quality of the data of the termbase. When making judgements on quality,
we need to rely on the current form of the termbase, and it is not always
apparent whether the data are indeed up-dated, checked and validated. The
up-to-dateness can be shown in various forms, for instance through the
date of recording, or moreover the validated state in a explicite mode for
example: in the IATE stars indicate reliability, in the bistro termbase a fivepoint scale shows the same, and standardised terms have the top score; the
WIPO Pearl uses a four-point scale for the same purpose.
In order to increase reliability, the selection and proper documentation
of sources is crucial (for example, preference can be given to documents
that have a permanent, DOI identifier). It is also important whether the
termbase producer is working with and internal and/or an external network of experts (SAPTerm).
Another aspect of reliability is the editing methods applied in editing
data (does it offer a possibility to submit suggestions, whether internal
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and/or external experts are consulted, whether the editing is crowdsourced,
does it contain results from machine translation as WIPO Pearl). For
instance, the SAPTerm aims to establish a network of experts in each
country (Tamás 2015); or whether the editors have cooperation agreements
with universities (as IATE and WIPO Pearl). Editing may be done at a
central location or locally and then uploaded to a central database (IATE
is edited by the translation services of the EU, the Termdat is edited both
centrally and in cantons, the UNTERM contains data of various bodies
of the UN). In the latter cases the filtering of duplicate entries is a major
challenge (see IATE and UNTERM).
Löckinger (2019: 9) examined the research methods of document editors, and evaluated the results of online questionnaires concluding that
users make their judgements on quality primarily based on the content
(whether it is up-to-date and professional) and usability (user friendliness,
display and categorisation of information).
The innovative nature of the database may be reflected in a new kind
of display or extra information (concept map, corpus, machine-translation
results, video tutorial, e-course), or in whether the data repositories are
linked (such as Google images, the IATE and EURLEX database, WIPO
Pearl and Patentscope).
Last but not least, the value of the termbase for the profession and its
importance for society should also be examined. The questions here are
whether the termbase is useful for various expert groups, if it has any
relevance for language policy and terminology policy, if the creator of
the termbase offers further education, e-training, workshops or opportunities for cooperation (e.g. Termdat, IATE, WIPO).
C O N C L U S I O N S : U S A B I L I T Y O F T H E E VA L UAT I O N S Y S T E M

The criteria for termbases is developed on four categories:
– background information,
– technical parameters,
– information on the content, and
– information on the usage.
The above tentative evaluation system reveals that termbases built on a
relatively unified terminological approach and principles still present a
wide range of features, because the user requirements against various
domains and aims place the emphasis on different editing principles.
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In addition, these features are closely related to each other, and often
hard to separate (such as editing principles, documentation, reliability and
quality). In line with the above we have encountered two kinds of difficulties: on the one hand, the common features are less obvious than in
the case of dictionaries, and on the other hand some features belong to
more than one criterion. The application of the set of criteria for vocabularies has revealed the differences between the genres of these translation tools of lexicography and terminology and the main characteristics
of termbases alike. Nonetheless, the analysis can’t be considered as concluded. With a further specification of evaluation criteria, a possible development of a more evident structure on online surfaces and the necessary evolution over time of termbases, it will be possible to work out a
more specific description.
Still, we believe that this evaluation system can be useful for obtaining
a more thorough understanding and more conscious use of these tools in
education, when writing reviews and for translators alike, as already revealed in the case of vocabularies. Applying this evaluation system stepby-step, the user might discover new functions of the tool. It also helps
users form and share an objective expert opinion of termbases both orally and in the form of reviews. As we have emphasised at the beginning
of the paper, this evaluation system is meant to be tentative. We hope
that its comprehensive nature of our analysis might even inspire developers. The genre of termbases itself is closely linked to practical requirements, however it also enables creativity.
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APPENDIX

E VA L UAT I O N S Y S T E M F O R O N L I N E
T E R M I N O L O G I C A L DATA B A S E S

I. Background information on central termbases
A ) G eneral background

1. A survey of the termbases at the given domain:
– historical background, date of creation, evolution, newly implemented or improved version of a former database;
– diachronic (former versions) or synchronic description;
– relationship with other termbases within or outside the organisation.
2. Grouping based on aim:
– language policy and terminology policy aims;
– translation-oriented termbase;
– standardisation purposes.
B ) 	Immed i ate background

1. The characteristics of the organisation that produced the termbase:
– the background to the organisation, whether it has a national or
international scope, domain, funding and type of organisation:
international organisation, public administrative agency, research
institute, university, translation agency.
2. Target users:
– native speakers, speakers having a majority or minority status;
– translators;
– experts of a specific domain, e.g. engineers, lawyers, doctors etc.
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3.	Intended purpose:
– descriptiveness;
– prescriptiveness.
II. Technical parameters of a termbase
A ) T he software

– bespoke;
– hybrid;
– commercially available.
B ) A ccess i b i l i t y of the termbase

– open or restricted;
– downloading of data allowed, supported platforms (e.g. smart phone,
tablet).
III. Information on the content of the termbase
A ) G eneral features of the database

1. Concept oriented:
– purely onomasiological approach;
– hybrid approach, containing semasiological elements as well.
2. Simple, traditional or complex termbases:
– number of structural elements (termbase, concept map, corpus);
– level of detail in entries: type and number of data categories.
B ) D eta i led structure of the database

1. At the level corresponding to megastructure:
– directions for use and other forms of help: forum, chat service for
users facing difficulties;
– availability of copyright;
– information on the number of concepts/entries and terms;
– number of languages: monolingual, bilingual, multilingual;
– number of domains and sub-domains.
2. At the level corresponding to macrostructure:
– search options: simple or advanced for terms, in the domain,
subdomain, for word fragments; linguistic search only or concept map search as well; search in aligned corpus; links giving
access to other data repositories;
– display and organisation of search results (hit list or lack of);
– nature of shown information (text, image, multimedia).
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3. At the level corresponding to microstructure:
– number of data categories and extent of elaboration;
– types of data categories and its organisation:
– display of data categories and clarity of entries: order and labelling of data categories;
– respect for principles of terminology data modelling: beyond
being concept oriented is there term autonomy, the level of
realisation of a three-level hierarchical structure (entry level –
index level – term level, if transparent through external descriptions), data elementarity and granularity;
– mandatory and optional data fields;
– data categories as per the work methods: is there a definition
or not; the number of language variants of the definition;
weather a definition can be replaced by a context; definition
is for one concept or is there a contrastive purpose (e.g. existence of the data category of equivalence);
– choice of data categories based on aims/subfield of terminology: standardisation, translation or language policy;
– choice of data categories based on specific requirements of
the domain (e.g. illustrations in an engineering termbase).
4. At the level corresponding to mesostructure:
– cross references (links within the entries, links among entries);
– external links (to other websites or repositories);
– appearance of links (can be opened, accessibility, description
of content).
IV. Information on the usage of the termbase
A ) U ser fr i endl i ness of the database

– understandability;
– use of abbreviations;
– visual elements;
– easy to search.
B ) U pdates

– frequency of updates;
– general state of up-to-dateness (dates of recording).
C ) R el i ab i l i t y of data

– documentation: sources and their indication, information on reliability in each entry and its marking; date of recording for up-to44
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dateness; star, icon, text to indicate reliability for the validated
state; written sources, internal or external network of experts; the
use of permanent or one-off links;
– editing options and reliability: organisational with internal and/or
external experts, cooperation with other organisations, possibility
for individual submissions, crowd-sourced and checked, results
from machine translation with indication etc.
D ) T he i nnovat i ve nature of the database

– contains extra elements: concept map, corpus;
– extra information: video tutorial, e-course;
– innovative display or lack thereof.
E ) Value of the termbase for soc i et y and i ts i mportance
	for the profess i on

– aspects of language strategy and terminology policy;
– scope and type of experts interested;
– opportunities for training, e-course, workshop, or cooperation
agreements (e.g. with universities).
Internetinių terminų ba zių vertinimo sistema

Santrauka

Straipsnyje siekiama pateikti visapusišką klasifikavimo ir vertinimo sistemą, kuri būtų objektyvus pagrindas siekiant suprasti, aprašyti, klasifikuoti, vertinti ir peržiūrėti
svarbiausias didesnių organizacijų internetines terminų bazes. Tokios visapusiškos leksikografinių žanrų, t. y. spausdintų ir internetinių žodynų, klasifikacijos jau esama, tačiau internetinėms terminų bazėms taikomos klasifikacijos nėra. Tyrimas grindžiamas
Vengrijoje ir kitose šalyse paskelbta leksikografijos ir terminologijos sričių literatūra,
ISO standartais, kelių internetinių terminų bazių, dalinės klasifikacijos analize, autorių
atliktais tyrimais.
Terminų bazėms taikytinų kriterijų rinkinys parengtas atsižvelgiant į keturias svarbiausias kategorijas: pagrindinę informaciją, techninius parametrus, turinio informaciją
ir naudojimą. Straipsnyje taip pat pateikiama schema, kurią būtų nesunku naudoti seminarų ar pamokų metu. Pamažu taikydamas tokį kriterijų rinkinį, vartotojas gali įgyti
vis daugiau žinių ar net atrasti naujų funkcijų.
Preliminarioji vertinimo sistema atskleidžia, kad taikant beveik vienodus terminologinius metodus kuriamos terminų bazės turi tam tikrų ypatumų, nes įvairių sričių vartotojų poreikiai ir keliami tikslai numato skirtingus redagavimo principus. Be to, kai
kurie ypatumai yra glaudžiai susiję ir juos dažnai sunkoka atskirti (pvz.: redagavimo
principai, dokumentacija, patikimumas, kokybė).
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Eksperimentinis skirstymas į kategorijas padeda geriau suvokti, išsamiau aprašyti
ir atidžiau įvertinti naudojimosi internetinėmis terminų bazėmis ypatumus, pagaliau –
suvokti, kaip svarbu kalbos specialistams tokiomis bazėmis naudotis. Tai skatintų vartotojus susidaryti apie terminų bazes objektyvią nuomonę ir ja dalytis žodžiu ar raštu,
rašant apžvalginius straipsnius.
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Knowledge Structures and Ways
of Their Description in Cognitive
Terminology Research
L a r i ss a M a n er k o

Lomonosov Moscow State University
A bstract
Cognitive Terminology appeared as a continuation of previous stages of terminological studies and is based on the anthropocentric principle, attention to
cognition and communication. This interdisciplinary and comprehensive approach brings forth new objectives, foundations, methodology and procedures.
They present a terminological meaning in relation to personal thoughts reflecting social, pragmatic and other extra-linguistic factors in knowledge structures
according to cognitive mechanisms and categorization in the on-going interaction in specialized discourse.
In discourse of modern technology, telecommunication, legal court communication and discourse of clinical psychiatry nominative terminological units dominate. They are shown in the paper on the basis of various cognitive models –
propositions as part of cognitive-onomasiological modelling, image schemas,
conceptual metonymy and metaphor, frames representing terminological systems
as dynamic models of human cognition. The variability of concepts and the
specificity of common and special knowledge conceptualization in terminological
units functioning in professional discourse is biased with the answer to intricate
questions of the perceptual and conceptual sources of term formation in interaction and terminological systems.
KEYWORDS: terminological studies, a term, Cognitive Terminology study, special discourse,
categorization, conceptualization, knowledge structures.

A n o ta c i ja
Kognityvinė terminologija, atsiradusi kaip ankstesnių terminologijos tyrimų tąsa, grindžiama antropocentriniu principu ir yra sutelkta į pažinimą bei komunikaciją. Toks daugiapusis tarpdalykinis požiūris iškelia naujus tikslus, teikia naujus pagrindus, metodologiją ir procedūras. Terminologinė reikšmė siejama su
mąstymu, atspindinčiu socialinius, pragmatinius ir kitus ekstralingvistinius žinių
struktūrų veiksnius, kaip tai numato kognityviniai mechanizmai ir specializuoto
diskurso sąveikos kategorizavimas.
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Šiuolaikinių technologijų diskurse vyrauja telekomunikacijų, teisinės teismams
būdingos komunikacijos ir klinikinės psichiatrijos diskurso nominatyviniai terminologiniai vienetai. Straipsnyje jie atskleidžiami remiantis skirtingais kognityviniais modeliais – teiginiais kaip kognityvinio-onomasiologinio modeliavimo
dalimi, vaizdinių schemomis, konceptualiosiomis metaforomis ir metonimijomis, terminų sistemas kaip dinaminius žmogiško pažinimo modelius perteikiančiais freimais. Su sąvokų įvairove, bendrųjų ir specialiųjų žinių konceptualizavimo teikiant terminologinius profesinio diskurso vienetus ypatumais susijęs
atsakymas į keblius klausimus dėl suvokimo ir konceptualizacijos kuriant terminus ir terminų sistemas šaltinių.
ESMINIAI ŽODŽIAI: terminologijos tyrimai, terminas, kognityvinės terminologijos tyrimai,
specialusis diskursas, kategorizavimas, konceptualizavimas, žinių struktūros.

I N T RO D U C T I O N

Terminology shaped its object of study in various ways, being the focal
point of a considerable number of contributions that have departed from
a variety of disciplines, including philosophy, logics, theoretical and applied linguistics, information science, computational linguistics, sociology
and pragmatics. Each of these disciplines widened and deepened the scope
of terminology studies reflecting the prevalent ideas on term and its semantics. They contributed the theoretical foundations, research purpose,
a set of exploited notions and methods. Each new stage contributing to
Terminology development still allowed to retain much of the previous
stages. Modern Terminology as a more complex domain of investigation
is based on the results of previous approaches and new perspectives in
understanding of cognition and communication. Nowadays, it is a mega
interdisciplinary approach incompatible to previous goals, which tries to
represent term semantics and terminological systems more precisely in
the cognitive and functional perspective. It fundamentally takes into account different spheres of human knowledge in dynamic mental processes accompanying special communication.
Here we provide an overview on different spheres of terminology studies and particularly those brought by the shift to cognitive and functional perspective of linguistic and nonlinguistic knowledge shaping terminology work. This perspective has changed the terminology research,
because it reveals human knowledge through cognitive processes in interlocutors’ mind in understanding the reality and functional mechanisms
in language use. It is aimed at revealing socio-cultural conditioning of
special discourse and human thinking in communication.
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The paper does not intend to give an exhaustive overview of terminology development with regard to all works published; the major focus is
to review how the novel developments in linguistics influenced terminology studies in Russia and vice versa – how some advances in terminology influenced the linguistic enterprise in general. At the beginning of
this article I outline the major stages of its evolution and postulate the
objective of terminology research following research principles and methodology of Cognitive Terminology.
1. THE DEVELOPMENT OF TERMINOLOGICAL STUDIES

The following paragraph proposes in synopsis the terminology development in the most general scope starting with the traditional approaches
and proceeding with the recent advances in linguistics.
In the early days of terminology studies a term was described as a unit
characterized by a strict definition, one-to-one correspondence between
the term and its reference, avoiding polysemy and ambiguity of a term,
imitating the pertinent tendencies in formal sciences – logics, mathemat
ics, and relatively “true knowledge” in philosophy. Moreover, the language
of science with the terms embedded was aptly defined as “a formalized
and codified variety of language” (Picht, Draskau 1985: 9). Within this
context terminology science was reflecting certain principles and methods,
which were connected with “standardizing and optimizing specialized
communication” (Schubert 2011: 27) codified in principles and methods
of TC 37, which claimed justification for terminology standardisation.
This research strategy stressed the concept in the traditional sense as a
key element of thought and a starting point of terminological analysis.
The logico-philosophical approach in terminology came to the foreground
a bit later through information studies of text analysis and computer engineering approach, where various models linked with social knowledge
became relevant for many applications in special vocabulary, particularly
in “qualitative reasoning” and “knowledge-level” or AI interpretations as
a “sequence of behaviors” of experts in socio-technical systems (See
Clancey 1993: 39).
The next is the structural or systematic stage of terminology development.
It brought new theoretical principles as well as novel methods of research.
These studies were aimed to explain the relationships between the form
and meaning, equalizing a terminological unit to word characteristics. The
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understanding of a term as “a word in its specific function” (Vinokur 1939)
deepened the understanding of a term. Besides that it was interpreted as a
sign realised in language. The characteristics of terminological vocabulary
were analysed on the basis of a comparative, typological, semasiological
and onomasiological methods. Each of them seemed to be useful for term
and its concept understanding, but these methods advocated the simplification of the data analysis, because they were performed as formal procedures representing terminology in statics (Manerko 2016).
Identifying terminological concepts and relations between them became
the object of terminological work in the middle of the 20th century, which
had “to address communication hinders among the domain experts and
to meet their terminology needs” (Nuopponen 2018: 10). Another large
terminology user group are translators, whose claim is the “’non-literary’
translation on the basis of terminology” (Rogers 2015: 4).
The 70s of the 20th century enriched terminology studies with the new
attitudes towards vocabulary of special communication, where the inventory of certain notions was applied to the fundamental basis employed in
linguistic research. These changes are not numerous, but they are gaining
relative strength in connection to terms and their context in special communication.
1) One of these essential changes dates back to 1972, when the discipline started to be called Terminology science (“terminovedeniye”) (Leitchik 1983) in Russian terminological school. It was shaped by a more
careful observation of theoretical foundations of the discipline, methodological apparatus, and research procedures in particular spheres of human
activity called terminologies. In European terminology this distinction is
reflected in different spelling between Terminology (“the upper case”)
indicating the discipline and terminology (“the lower case”) resulting from
the vocabulary of special language (see Temmermann 2000: xiii). Besides
this distinction “alternative designations” concerning the theoretical basis
of the terminological field are added, including terminology work, terminology management and terminology engineering (Nuopponen 2018).
2) The second achievement of Terminology science was the widening
of the research object, which was associated with languages for special
purposes defined as “the linguistic means in communicative settings within a speciality” (Hoffmann 1976: 170; cited from Schubert 2011: 28). The
development of LSP as “a unit of a metalanguage” of Terminology strengthened the attention not only to the world of technical and scientific concepts,
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to which specialised terms refer, but also to ways terminological systems
are expressed in written texts. Special terms comprising lexical and morphological means are the “key to successful LSP communication” (Rogers
2015: 3). They are used in oral and written interaction. E.g., LSP texts of
natural disciplines present “the independence from the context, neutral
use of language means, less degree of item motivation” (Gvishiani 1986
(2008): 22), while in texts on history, philosophy and linguistics term
semantics is influenced by the “sign or semiotic situation” or pragmatic
factors. Special concepts are in constant evolution, in texts they “can’t be
torn out of the context” and should be explained on the basis of “the
semiotics of interlinguistically based texts” (Nazarova 1994: 160–161). The
functional perspective describes “permanently dynamic” special concepts
referring to terms (Cabré 1995: 3), performing the communicative and
semiological functions according to the purport of the text writer.
3) The third important step further in terminology science is that a
term is defined as “a language unit fulfilling the nominative function and
possessing the general notion in the system of corresponding notions”
(Leitchik 1987: 141). Geeraerts considers the process of naming to be
very important in understanding dynamic processes of human thinking,
while the onomasiological analysis is useful in representing the way “the
item in question entertains with other items in the same lexical field”
(2006: 413). Crucial for the understanding of this analysis is how the
phenomena in reality are acquired by human mind and the motivation of
the created unit is associated with persons’ ability to produce new items according to the needs of communicative settings in the utterance. Nominative units expressed by different forms of derivative words can be investigated on the basis of a “word-formation meaning”, which corresponds
to “the linking pattern between two categorical meanings, it is a kind of
relations between things, processes and features in reality and the notions
corresponding to them” (Koubriakova 1978: 57). This kind of analysis
may be also applied to substantive constructions. The importance of the
onomasiological approach is undeniable, because it revealed “the gnoseological basis of the nominative activity, its link with the cognitive processes, characterizing semiotic aspects of nomination and etc.” (Koubriakova 2004: 323). As we can see onomasiological studies both in linguistic
and particularly terminological sphere of human activity became the
early and extremely fruitful experience of human cognition understanding, anticipating ideas of the future cognitive science.
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4) The last outcome of linguistic and terminological research is “the
defining of the way a human being influences language” (The role of human factor in language 1988: 9). It appeared not as a declarative statement
as it was in previous periods, when scholars spoke about the concept even
not reaching it by the formal kinds of analysis, though they tried to do it
in a proper way according to the existing research principles and methods.
But it is becoming one of the most fundamental principles of cognitive
exploration of language coming to the foreground at the end of the 20th
century. This principle is called an anthropocentric principle. The encouraging thing is that this principle is the basis of understanding human thinking and discursive activity, associated with the influence of cognitive research that “holds that language is a part of a cognitive system” of an
individual, whose mental abilities “interact with language and are influenced
by language” (Dirven, Vespoor 1998: xi). Cognitive linguistics takes into
account agents’ mental and communicative activities incorporating social,
psychological, pragmatic and other sides of human interaction (Manerko
2016: 129). This perspective shows a turn from structurally oriented research in language as an autonomous system to the paradigmatic shift
mirrored in cognitive and functional perspective of linguistic knowledge
description and a new shape of the Terminology science also concerned
with cognition, cognitive processing and communication processes.
Cognitive (Cognitive-communicative) Terminology has become one of the
main branches of cognitive linguistic study. It represents the research, which
is cognitively grounded, speaker oriented, interwoven with interlocutors’
understanding of the world and functionally fulfilling conceptual and discursive mechanisms in language use. Terminological studies are becoming
closer to human realization of cognition and goals of communication.
The objective of research in Cognitive Terminology studies is to reveal
the semantic peculiarities of terminological units on the basis of familiar,
new and transferred conceptual elements representing the general (usual)
and special character of human experience in knowledge structures shown
through a spectrum of various simple and complex mental constructs
depending on sense polyfunctionality transferred in specialised communication. In this paper I follow this objective in revealing the results of
terminological research.
In the next part of the paper Cognitive Terminology is discussed altogether with the methodologically important terms for the discipline analysis.
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2 . T H E AT T E N T I O N T O C O G N I T I O N
A N D C O M M U N I C AT I O N I N C O G N I T I V E
TERMINOLOGY STUDIES

Cognitive or Cognitive-communicative Terminology is a new stage in
Terminology development, which started to develop at the end of the 90s
of the 20th century. It departed from the previous stages of the development of terminological discipline, though is characterized by new objectives, foundations, methodology, and research procedures. It is mirrored
in presenting the cognitive and communicative functions. The central
concern of terminological investigations is to describe the cognitive function of language ultimately leading to the term formation. The level and
depth of its description is different from those ideas, which cover only
“reasoning abilities” of a human being and conceptions of “specificity
domains” as “distributed devices” (Hirschfeld, Gelman 1994: 4, 22). The
thing is that the cognitive function is understood as a wider phenomenon
than it was considered before the cognitive linguistic theory. The investigation doesn’t regard the linguistic system and its structures as an autonomous whole, but rather takes into account the language means explored on the basis of sensory, physical, social, historical, cultural peculiarities revealed on the basis of linguistic features. It seeks to understand
how knowledge is constructed by a human being with the help of language
means used for purposes of communication. As Temmermann points out,
the concept observation is fundamentally supported by experiential epistemology “…embedded in rich cognitive models” (2000: 29).
The cognitive function is linked with human perception of objects in
the outer world and a real situation in some sphere of human activity.
The terms expressed by single words are rather rare in professional communication. Even in a dictionary article, we can find lexemes linked with
the other ones in representing different, but interrelated phenomena, e.g.:
an airplane – a powered heavier-than-air aircraft with fixed wings from
which it derives most of its lift (https://www.merriam-webster.com/dictionary/airplane); a detector is a device used for finding particular sub
stances or things, or measuring their level: a lie detector, a smoke detector,
a metal detectorˮ (Cambridge 1995: 375). Thus, the first level that should
be taken into account is the hierarchical structure of conceptual domains
within the body of knowledge.
The term-creation always depends on the stage of discipline development
at some certain period. Starting the analysis with the term definition and
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in some cases its etymology is a common thing, but even this information
tells us about the LSP as “a system of linguistic means of the national language” and an important metalanguage unit of modern terminological
studies (Zyablova 2005: 17). Let us look at one of the examples belonging
to the sphere of clinical psychiatry on the basis of the term schizophrenia.
The dictionary provides the information about the word schizophrenia and
its origin. It appeared from two Greek roots skhizein “to splitˮ and phrēn
(genitive phrenos) “mind, heart” (https://www.etymonline.com/word/
schizophrenia). This terminological unit was coined in 1910 by Swiss psychiatrist Eugen Bleuler (1857–1939), who wanted to explicate the state of
people’s mind characterized by the dysfunction of associations, childish silliness, hysterics and hallucinations as the non-adequate affect to reality,
and other symptoms of this disease. This was the period of the development
in the medical domain specialization with the careful observation of diagnosis, prevention and treatment of mental disorders. The nominative unit
of schizophrenia is defined as “a mental disorder characterised by abnormal
behavior and misinterpretation of reality” (https://www.etymonline.com/
word/schizophrenia), where the hyperonym “a mental disorder” corresponds to a certain class of diseases in the medical sphere. But previously,
at the early stage of this scientific field in the 80s of the 19th century, there
existed the other term – dementia praecox “premature dementia”. Expressed
in Latin it pointed at the age discrepancy of the person with this syndrome,
besides that the Latin expression was rather vague in its denotation still
pointing at one of the most typical features of the disease. So the term and
its immediate context point at many other layers of human experience,
including the perceptual, physical, social and other spheres.
Some scholars think that cognitive processes may be revealed by ontological knowledge based on entities, activities, characteristics, and relations
(Sager 1990: 27) resembling the part of speech meaning. Other scholars
widen this list to “conceptual entities” including Thing, Event, State,
Place, Path, Action, Property, and Amount, though quite obviously they
are “all quite different in the kind of reference” (Jackendoff 1996: 9, 34).
These entities are thought to represent mental operations of categorization
and conceptualization, representing the world understanding in a concept
as “an operative unit of consciousness” corresponding to a particular sign
in the on-going process of interaction in human activity.
Langacker describes the meaning as “conceptualization”, which “resides
in cognitive processing” and is able to “characterize the types of cognitive
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events whose occurrence constitutes a given mental experience” (Langacker 1991: 2). Showing how the cognitive processing works, the author
discusses the notion of hypotenuse, which posits a hierarchy referring to
“the prior conception of a right triangle” and this triangle “functions as
the cognitive domain for hypotenuse” (Langacker 1991: 3). He also mentions a kind of implication appearing in human consciousness, when a
person compares these two notions – a hypotenuse and a right triangle.
In real meaningful descriptions, including usual and of course special
notions, these implications may be of various kinds corresponding to
sensory, kinesthetic, spatial, emotional, and rational. Langacker states that
people usually remember “basic domains”, which are “irreducible representational spaces or fields of conceptual potential” (Langacker 1991: 4).
The definition helps to find out the higher level identifier or a word of
the same level in conceptual organization of certain classes of words in
the explanatory dictionary, e.g. in the example with an airplane our mind
switches to the cognitive domain of a powered heavier-than-air aircraft
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/airplane) and in a detector
the prominent characteristic is a device. The term becomes an integral
part of certain domains of human knowledge, as in our examples corresponding to means of transport or devices.
Linguistic units included into the transport domain are quite different
in their morphological structure, but they are organized into one subject
area according to a result of human cognition and categorisation. As any
other conceptual category it is characterized by the hierarchical structure
of its members revealing the relationship between the language items.
The thematic concept of TRANSPORT organises human knowledge about
the entire category of objects integrating a number of different means of
transportation. It is included into the wider concept ARTIFACT represented by the highest level of categorization, which is the most abstract
phenomenon in this taxonymic system. At the same time it’s easy to trace
the hierarchical path through this sphere of knowledge, because TRANSPORT bears a relationship of schematicity to such notions as AIRCRAFT,
VESSEL and VEHICLE representing their use according to various ways
of movement in the air, in water and on the land surface. Simple, derivative, compound words and nominative phrases belong to the superodinate, basic and subcategorial levels (Manerko 2000). All these units
describe different kinds of transportation (see Figure 1).
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Figure 1. Hierarchical levels in the conceptual domain of transportation means
Levels

Examples

highest

Artifacts

Thematic

Transport

superordinate

Vehicle

Aircraft

Vessel

spaceship

helicopter

basic
		

(Air-) plane

Subcategorial
		

Grass-strip operations-capable aircraft
Geometric wing aircraft

There is much evidence that basic level terms are more salient than the
representatives of other levels (Dirven, Vespoor 1998: 38), but it is essential that on the basic level we usually find a language unit, which
among several other possibilities is used most readily to refer to a certain
phenomenon. These language items represent the most prototypical physical objects for artifacts and means of transport. These are the most prominent members of the category usually immediately coming to the mind
when we think of this conceptual category.
In discourse, which is understood as a language activity performed by
a human being, categorization is functional and dynamic depending on
human thought and personal experience, circumstances of communication, it is data-driven and may reveal the viewpoint the speaker or writer
wishes to express in written or oral interaction (Manerko 2014). As it was
highlighted by Koubriakova, discourse is “primarily a cognitive event,
dealing with the transfer of knowledge” and with the request on knowledge
from the listener or reader, new processing of it or relying on knowledge
observations following definite goals (2004: 516).
Nominative units take up a privileged position in special discourse. They
dominate there, because the number of these language means differs from
70 to 95 per cent of the text space depending on the field specialization.
The relationships between these units presuppose not only the relationship
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of inclusion into the certain class of notions, but also some other relations, e.g.: The coincident arrival of the new technology in computers and
composite materials influenced commercial air transportation, where aircraft
larger than the Boeing 747 and faster than the Concorde are not only possible but inevitable (https://www.britannica.com/technology/airplane/
Materials-and-construction). Certain implications help revealing the cognitive domain entity in human memory an expression refers to. In this
sentence from the Encyclopedia Britannica several implications arise in
our minds pertaining to the domains of human knowledge and experience. Phrases from the sentence direct our attention not only to new
technologies in computer engineering and aviation, but also to other kinds
of social, spatial, cultural knowledge and evaluative attitude.
Knowledge structures, to which terminological units refer to in communication, can’t be stable and static, especially when they denote different
things in reality. Meanwhile, as it is stated by Novodranova, the formation
of scientific knowledge is “a cognitive process linked with the data processing, its organization inside the mental lexicon, keeping it in memory, extracting the necessary data, etc. On the other hand, it is regarded to be a
process of producing scientific texts, when the shift of communicative acts
is observed in the context of scientific activity” (2000: 8). The cognitive
and communicative functions are fulfilled in special discourse, where a
term, as we can observe, becomes “a verbalized result of professional cognition” (Manerko 2014: 481) represented by various kinds of knowledge
structures characterizing the state of development in a scientific sphere and
the level of the society at some particular moment. It is “a relevant linguocognitive means of orientation in the specialised activity domain and professional sphere of communication” (Manerko 2014: 481) underlined by
the relationship with other signs according to human intentions, contextual grounding and type of special communication. Special mediation and
the constructed LSP of some certain domains of knowledge are characterized by the open character of semantic boundaries of terminological units,
sometimes influenced by cognitive processing based on emotional and
valuable constituents of knowledge structures in representing the general
(usual) and special kind of human experience. They depend on the sense
transferred in specialized communication at some particular moment. In
this respect it is necessary to mention a very important observation of
Engberg, who noticed: “knowledge is an evolving, unstable entity as a basic
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concept… in studies of domain specific discourse…” If this knowledge is
studied in “cognitive systems of human beings, an important consequence
is that it must be seen as being inherently dynamic” (2007: 35).
This understanding of a term semantics embracing knowledge structures
and their construal has become the core achievement in Cognitive Terminology. It also has lead to new methodological decisions and changes
in the objectives of special communication study. The result of cognition
in some special activity is realized in a term on the basis of special and
sometimes common (every day) knowledge structures, the cognitive nature
of which is defined thanks to relations between terminological units and
cognitive operations revealed in some particular terminological system
construed by discourse of language personality.
Further on I would like to address the descriptions of several particular
languages for special purposes and demonstrate how the specific domains
of human knowledge could be considered in cognitive terminology studies. They are a language of modern technology, computer engineering
and telecommunication usually regarded as strict spheres of knowledge,
where terminological units carry the main semantic load.
3 . T E C H N I CA L S P H E R E S O F H U M A N K N OW L E D G E :
PECULIARITIES OF COGNITIVE TERMINOLOGY RESEARCH

As discussed earlier, nominative units of different kinds play an essential role in special discourse. They are peculiar cognitive-discursive formations, the cognitive nature of which is extremely valuable for the purpose
of communication. They represent various kinds of information about the
world interwoven through spatial, social and emotional experience of an
individual, language knowledge and ways of its organisation.
Names of artifacts take the privileged position in special discourse of
modern technology. They denote different objects created by a human
being according to their instrumental function. This function qualifies an
airplane as an aircraft and organizes the relation of inclusion of this concept to a specially organized system of naming transport means. Besides
the names of aircrafts other domains of technical artifacts include kinds
of weapon, mechanisms, machines, instruments, devices, tools, etc.
(Manerko 2000). All of them are characterized by hierarchical relations
with respect to the level of a wider or a narrower specification inside
conceptual categories as it was presented in Figure 1 (see Figure 1).
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Alongside to categorization inside conceptual domains we also employ
cognitive methods that give the evidence of internal (mental) processes,
contextualization of the cognitive function and meaning of nominal constructions as part and parcel of the empirical observation in LSP organization. Nominal phrases from special discourse mostly belong to the subcategorial level of special domain of knowledge, consisting of several
components. They may be analysed on the basis of their cognitive-onomasiological modelling. This modelling starts with the description of main
components in word-groups and its subdivision – an onomasological basis in the nominal phrase bacteriological bomb vehicle is a vehicle, while its
attributive part of the complex belongs to an onomasiological sign (bac
teriological bomb, where the second element is the head-member component of this word-group).
In our analysis we specify three types of the onomasiological basis in
nominal word-combinations in the sphere of modern technology, structurally represented by a simple, compound and complex bases (see the
table). This step of the analysis leads us to phrase-forming models, to
which various formats of knowledge domains refer. The analysis makes
it possible to reveal the way the mental lexicon is grouped into certain
conceptual categories in accordance with the current picture of the world
in human mind.
Table 1. Three types of nominal phrases in LSP of modern technology
Type of the
onomasiological
basis in substantive
word-combinations

Onomasiological
Onomasiological
(attribute) sign
basis of the
of the construction construction

Simple onomasiological
basis

[(bacteriological bomb)
[(geometric wing)

(figher bomber)]

Compound onomasiological [(self-escorting)
basis
Complex onomasiological
basis

(vehicle)]
(aircraft)]

[((time of arrival) (measurement equipment))

(guided bomb)]

Both onomasiological parts of the nominal construction like in [(bac
teriological bomb) (vehicle)] or [(geometric wing) (aircraft)] belong to the
conceptual entity of a THING. We get to know that besides these two
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parts of the nominal phrase there is a predicate relation uniting them. It
is not expressed linguistically, but it is implied, for example in geometric
wing aircraft this relationship between parts of the nominal word-group
may be described as [THING1 (whole) is composed of THING2 (part)].
THING1 (whole) corresponds to the category of the onomasiological basis of the nominal phrase – an aircraft as one of the “cognitive or knowledge domains”. THING2 (part) designates the wing – an essential part of
an aircraft. The proposition specifies the predicate relation between the
parts of the syntactic construction. The predicate relation uniting both
parts reflects the cognitive processing in human mind, when the speaker
pronounces or writes this phrase as a part of special discourse. Investigating the corpus of nominative phrases denoting artifacts in discourse of
modern technology 45 cognitive-onomasiological models are found. Some
of them are used more often than the others.
A certain part of human experience corresponds to “a single, clearly
determined prototype” (Langacker 1991: 2), which is used more often for
the description of artifacts in nominal word-combinations. It tells us about
the occurrence constituting human mental experience about THINGS
created by a human and named by complex syntactic units. Such a pro
totype helps of identify certain classes of objects in reality. In our material the most prototypical propositional models are represented by three
relations: [THING1 (whole) – composed of – THING2 (part)], [THING –
have – QUALITY], [THING – is used for (performing) – FUNCTION
(activity)]. Their frequency of occurrence is definitely higher in comparison with other propositional relations in terminological constructions.
All the found cognitive-onomasiological models correspond to a definite
situation, in which the understanding of an object and its features depends
on absolute characteristics of a particular object (geometric wing aircraft)
or relative features of an object perceived by a human being in space
(land-based launcher). Both absolute and relative features are revealed by
a speaker/writer in accordance with extra-linguistic properties of artifact
classes observed in the communicative event (Manerko 2000; 2016).
In the English terminological system of telecommunications (Orel 2005)
representing the synthesis of common and computer engineering knowledge 11 nominal conceptual categories are revealed. The most complicated is the further subdivision of the large artifact category corresponding to the class THING. Other conceptual categories refer to SPACE,
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PROCESS, FEATURE, STATE, PROBLEM in telecommunication system,
PARAMETER, MEASURING UNIT, etc. The boundaries between the
categories are fuzzy and dynamic, because some names may refer to two
or even more classes, denoting an artifact and a process, or a measuring
unit and an artifact. Cases of metonymy and metaphor in discourse of
telecommunication system are analysed taking into account image schemas
(Manerko 2016: 22–24). Image schemas are dynamic perception patterns
explicating the evolution of human experience in term semantics. The
terminological meaning evolves on the basis of familiar conceptual features
in a common language unit and includes new transferred senses in telecommunication system. The most important image schema is SOURCE –
PATH – GOAL (Orel 2007: 142), which presents the narrowing of the
word meaning address from the number of the building and the name of
the street and town, etc. where someone lives or works, especially when
written on a letter or package to the terminological meaning of address
as a part of a signal that defines the destination of a call (Figure 2).
Figure 2. The image schema of the term address in the telecommunication system
Sign
SOURCE
PATH
GOAL (Place)
(number of building, name of the street and town, etc.)

⇧
Symbol SOURCE
(part of a signal)

PATH

GOAL (Place = destination
in computer network)

Image schemas and propositions are simple mental constructs objectivised with the help of language means. They serve as the basis for the
more complex mental constructs in the conceptual framework of the
telecommunication system. This complicated knowledge structure in the
English terminological system of telecommunication reflects the way information is received and transmitted including a physical, channel, set,
transport and other levels. The frame structure includes all the 11 conceptual classes of names (Orel 2005: 213–219) and may be presented in
two frame varieties depending on the knowledge structures in the creator’s
mind of telecommunication technologies or its customer.
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The analysis in the language of modern terminology and telecommunication sphere confirmed that the main aim of terminological research in Cognitive-communicative Terminology is to focus on the variability of term
conceptual structures in discourse specified further in LSP and terminological systems’ construal. This analysis is based on the anthropocentric
coordinate in understanding professional discourse and the corresponding
terminological system. Besides the linguistic analysis it includes the description of knowledge structures. It starts with the representation of the categorizing potential of all the terminological units belonging to certain levels in
knowledge domains, proposition as a part of the cognitive-onomasiological
modeling, which is the sufficient reference to conceptual entities in nominal
complexes, sometimes where it is necessary image schemas, the analysis on
the basis of conceptual metaphor and metonymy is used. The construction
of the relationship between certain domains in the investigated subject fields
ends with the creation of the framework, which elaborates the schematic
substructures of LSP organization of human professional activity.
The methodological principles and procedures became the object of
cognitive and communicative research in other papers in terminological
spheres of English.
4. COGNITIVE RESEARCH
I N L E G A L D I S C O U R S E A N D P S Y C H I AT RY

One of the most interesting kinds of special discourse is legal discourse.
Here we address some peculiarities of term formation in legal discourse
based on special courtroom communication in the Supreme Court of the
USA (2011–2018) (Manerko 2018; 2019; Vorobjova 2018). Our understanding of legal courtroom discourse is also associated with the prominence of special and common knowledge occurring in mediation between
the interlocutors, whose professional and linguistic activity is influenced
by personal, socio-cultural, and pragmatic factors as well as conflict interests and court roles in communication. Legal discourse includes language structures of special law and everyday types of knowledge in professionally oriented picture of the world. The professional speech represents
the already existing strict terms and their semantics in terminological
system of law.
Our analysis started with the language information represented in oral
and rebuttal arguments of court proceedings of the Supreme Court of
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the USA. We get the data about the conflict between two groups of
people (wrongdoers, on the one hand, and victims, on the other) and the
reason of the conflict situation. Analysing the existing conflict in real
EVENT we paid attention to the interests of these people and the matter specified by the extra-linguistic situation and the circumstances of
the EVENT (see Figure 3).
Then, from the texts of the oral arguments we get to know about the
legal conflict, explain participants’ social roles and values sometimes unintentionally causing harm to other subjects of law. It is conceptually revealed as a PROCESS. In the court the enhanced salience is given to the
law breakers and victims, who become legal persons or entities – either
petitioners or respondents, while defendants, solicitors, witnesses, experts and
different ranks of judges contribute the civil action steadily leading to the
RESULT reflected in the court decision on each case.
Figure 3. Conflict EVENT in real life and in Legal action as a PROCESS
SOCIETY and LAW
(System of norms and values in American culture and law)

⇧
EVENT
(PLACE and TIME + CIRCUMSTANCES)
	MATTER	
One group of people
(Agent)					

⇧

		

The other group of people
(Patient)

	Interest		 Conflict of interests	Interest

Legal person / entity		
Legal action		
			(PROCESS)

Legal person / entity

⇧
			 Civil action and decision
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Names of the participants are organized into conceptual categories expressed by derivative units of native or borrowed (French) origin. They
become the conceptual scaffold of knowledge structures included in more
complicated cognitive mechanisms in legal discourse. The conceptual
model of the conflict event is determined by the relations between the
EVENT and PROCESS participants, their functions revealed in communicative blocks of the conflict study. The function description corresponding to the participants in court discourse is based on the links with conceptual categories of SPACE, TIME, MATTER referring to the common
worldview, and those specified by LAW, kinds of CRIME, HARM and
EVIDENCE. The knowledge construal of terms and relations between
them becomes obvious in conceptual modelling of the scientific area based
on human experience and dynamic framework of each oral argument in
the Supreme Court of the USA.
In the special discourse of medicine, particularly in clinical psychiatry
(Voron-Kovalskaya 2016) language units represent the category of “a human brain”, which also refers to the subordinate level of categorisation.
The greater part of these units are expressed by word-combinations (brain
circuit, cortical gray matter, Broca’s area), others are words of Latin origin
(amyglada, thalamus, etc.). In addition to this category other spheres of
knowledge also acquire the relative prominence including domains of
human experience starting from neurophysiology and genetics, profiling
functions of the neural system and its structural units – neurons, and of
course concepts of the social sphere. In the dissertation it is shown (Voron-Kovalskaya 2016) that every discipline develops with the evolution of
human knowledge. The most important constituents of the conceptual
modelling represent stages of the disease development, diagnostics, variability of symptoms, peculiar features of a remission and relapse, and of
course the treatment of patients. Terms representing new domains of
knowledge become more complicated and detailed. Clinical psychiatry
discourse is a very anthropocentric kind of communication represented
by terms characterised by imagery semantics, construed on the basis of
conceptual metaphor and metonymy.
In legal discourse and discourse of clinical psychiatry as kinds of special
communication performed by language personalities certain terminological units are organized into central conceptual categories focusing
immediate attention to them. Represented by certain knowledge structures
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they influence other categories in texts. In legal discourse, which reveals
the relations between the people in society, the system is construed on
the basis of names of participants and the state of affairs at a concrete
moment, closely related to matters, interests and social roles of individuals in the community, designating sets of interconnected special entities
corresponding to law and rules of behaviour. In discourse of clinical
psychiatry the dominating conceptual category points at a human brain,
the conceptual understanding of which is construed according to its characteristics and functions specified by terminological units. In general, the
dominating category provides the structuring between the categories,
brings forth the symbolization of conceptual content expressed by nominative units inside certain terminological systems.
CONCLUSION

Cognitive-communicative Terminology science as it has been demonstrated in this article follows the development of previous stages of terminological studies. But this stage constitutes not a departure from formal
types of analysis, but a new viewpoint on the objectives, foundations,
methodology, and research procedures influenced by the interdisciplinary
approach. This approach is drawn from human knowledge dynamics in
its representation of the cognitive context of terminological meaning
creation, in which mental processes of communicators are part and parcel
of specialized discourse.
The investigation of special discourse, LSP and terminological systems
from this new perspective is based on cognitive and communicative functions reflected in the anthropocentric principle of language use description.
This perspective takes into account human knowledge construction on
the basis of language and cognitive processes in interlocutors’ understanding of the reality and functional mechanisms in language use conditioned
by socio-cultural and other factors in special mediation.
Special discourses of modern technology and telecommunication reveal
the dominant role of artifact categories corresponding to the conceptual
entity of THING and providing certain links to SPACE, PROCESS,
FEATURE, STATE and others categories. In legal court argumentation
and clinical psychiatry the terminology depends on social and pragmatic
factors influencing communication of a particular language personality in
written or oral interaction. In legal discourse names of participants involved
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in concrete episodes of events dominate, while in psychiatry academic
texts the main conceptual sphere corresponds to human brain characteristics, stages of the disease, diagnostics and treatment. So, knowledge
structures in concrete special discourse are able to illuminate the peculiarities of human attention to in some particular domains of knowledge.
The construal of knowledge structures is organised around the central
conceptual categories usually expressed by nominative units. Linguistically they belong to simple, derived, complex units and nominal combinations, which point at the deepening of human experience in cognizing
the outer world. Nominative units associated with common, special and
professional activity mostly belong to the subcategorial level of the analysed categories.
The constructive potential of various types of special discourse and
terminological systems is realised by the diversity of cognitive methods.
Various formats of knowledge fruitfully employed in Cognitive Terminology research reveal the concept organisation based on categorization and
conceptualization in the human mind involved in professionally oriented
mediation. These formats include cognitive-onomasiological modelling
based on propositions, image schemas, conceptual metonymy and metaphor. They illuminate the on-going character of human thinking, mental
experience and ways of term creation. Besides that, these kinds of analysis help to describe dynamic processes in terminological naming through
their semantics and relations with other items in professional discourse
inhibiting the intricate questions of the perceptual and conceptual sources of term formation and their organization in terminological systems.
Simple mental constructs are included into cognitive frameworks of
terminological system domains in special discourse, which represent the
link between common and special kinds of knowledge structures influenced
by linguistic and mental processing.
The cognitive-communicative Terminology tries not only to describe
terminological means and their peculiarities in special discourse, but it
also focuses on extra-linguistic contexts that achieve substantial cognitive
salience in interlocutors’ mutual “dialogue of consciousnesses” (Bakhtin
1996: 159) in the conceived situation. The investigation of the nominative
sphere in special communication greatly depends on the construal of
terminological semantics inside terminological systems that brings forth
mental mechanisms revealed through knowledge structures based on cat66
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egorization and conceptualization. The analysis of the material demonstrates some degree of predictability in understanding of cognitive processes in the global context of specialised discourse and terminological
systems in a certain domain of knowledge.
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С ТРУК Т УРЫ ЗНАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ОПИС АНИЯ
В ИСС ЛЕ ДОВАНИЯХ ПО КОГНИТИВНОМУ ТЕРМИНОВЕ ДЕНИЮ

Резюме

Когнитивное или когнитивно-коммуникативное терминоведение появилось
как продолжение предыдущих этапов развития терминоведческой науки, вобрав
много ценного из прошлого опыта из смежных дисциплин, таких как философия, логика, теоретическая и прикладная лингвистика, информатика и т.д. На
основе логико-философского и структурного подходов стали использоваться
различные виды анализа в терминологических исследованиях. В 70-ые годы 		
ХХ века изучение терминологических единиц начинает связываться с изучением
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свойств знака в рамках специальных текстов. Антропоцентрический принцип и
внимание к ономасиологическому анализу привели к формированию новых тенденций в исследовании термина, позволившему обратить внимание на когницию
и коммуникацию.
Когнитивное терминоведение ввело новые цели, основания, методологию и
процедуры анализа. Становится очевидным, что термин является важной составляющей когнитивной и функциональной перспективы профессионального дискурса и представления языков для специальных целей и терминологических систем как динамических моделей человеческого сознания. Для цели этого междисциплинарного комплексного подхода внимание отдается терминологическому
значению и экстралингвистической информации, оказывающей влияние на процесс коммуникации. Формирование значения в терминологических единицах
описывается на основе наиболее важных концептов и когнитивных механизмов,
категоризации и концептуализации в протекающем взаимодействии, выражая
личностные смыслы в специальном дискурсе.
Автор представляет своеобразный отчет об изучении разнообразных видов
специального дискурса, в рамках которых изучены терминологические единицы
и терминологические системы. В дискурсах современной техники и телекоммуникации, представляющих точные сферы человеческого знания, основную семантическую нагрузку несут номинативные и синтаксические единицы. В дискурсе
современной техники мы наблюдаем превалирование терминологических единиц,
обозначающих артефакты. Из этих единиц строятся категории: наименования
транспортных средств, видов оружия, машинам, инструментам, устройствам, и
т.д. Каждый класс единиц организован иерархически в соотвествии с пятью уровнями категоризации. В статье представлена категория наименований транспортных средств, в которой большинство номинативных единиц имеют отношение к
субкатегориальному уровню. В дискурсе современной техники от 70 до 95 процентов текстового пространства выражено номинативными фразами.
Считается, что концепты представляют ментальные операции категоризации и
концептуализации, представляя действительность. Концепт ВЕЩЬ, доминирующий в технической сфере, способен описать наименования артефактов. Эта концептуальная сущность характеризуется связями с другими, такими как ПРОСТРАНСТВО, ПРОЦЕСС, СВОЙСТВО, СОСТОЯНИЕ и т.д. Эти сущности используются в пропозициях – основного этапа в когнитивно-ономасиологическом
моделировании номинативных словосочетаний. Модель состоит из ономасиологического признака и ономасиологического базиса, последний представлен простым, сложным и составным видами. Ономасиологический базис и ономасиологический признак связаны друг с другом предикативными отношениями. Наиболее частотными и прототипическими в терминологических конструкциях, обозначающих артефакты, являются [THING1 (whole) – composed of – THING2
(part)], [THING – have – QUALITY], [THING – is used for (performing) –
FUNCTION (activity)]. Описание концептуальной категории ВЕЩЬ указывает на
восприятие объекта человеком на основе абсолютных и относительных свойств,
отраженных в словосочетаниях.
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В дискурсе телекоммуникации представлены категории ВЕЩЬ, ПРОСТРАНСТВО, ПРОЦЕСС, СВОЙСТВО, СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМА в телекоммуникационных системах, ПАРАМЕТР, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА и т.д. Пропозиции
и образные схемы как простые когнитивные конструкты используются для объяснения особенностей семантики терминологических единиц. В сфере телекоммуникации концептуальные категории, отношения между ними и образные схемы далее
организуются в разновидности фреймов, представляющих систему телекоммуникации в сознании создателя компьютерных технологий или ВЕЩЬ ее потребителя.
В судебных прениях и дискурсе клинической психиатрии терминология зависит от социальных и прагматических факторов, влияющих на коммуникацию отдельной языковой личности. Данные виды языка для специальных целей становятся более сложным с развитием научного знания и человеческого опыта. В
юридической коммуникации в Верховном суде США доминируют наименования
участников, которые вовлечены в различные эпизоды событий. В устных прениях
в суде конфликт между людьми в реальной жизни описан посредством языковых
единиц, указывающих на специальные юридические и каждодневные виды знания
при отражении обстоятельств СОБЫТИЯ, индивидуальных интересов и причин
конфликтной ситуации. Профессионально-ориентированная картина мира представляет юридический конфликт, социальные роли участников, иногда наносящих непредумышленно вред другим субъектам права, в конфликта как СОБЫТИИ. Структуры знания раскрывают то, как рассмотрение дела приводит к РЕЗУЛЬТАТУ, что находит отражение в решении суда по каждому делу.
В научных текстах в области психиатрии основной концептуальной сущностью
является человеческий мозг и его свойства, стадии болезни, диагностика и лечение. Анализ семантики термина включает обыденные слова с переосмысленным
значением в специальном дискурсе.
В статье была сделана попытка представить различные типы терминов, функционирующих в дискурсе и соотносимых с разновидностями концептов. Свидетельство о концептуальной сфере человеческого опыта получено на основе различных форматов знания: пропозиций как части когнитивно-ономасиологического моделирования, образных схем, концептуальной метафоры и метонимии,
фреймов, представляющих структуру терминологических систем. Они помогают
описать концептуализацию терминологических единиц в профессиональном дискурсе и ответить на запутанные вопросы по поводу истоков восприятия и концептуализации при формировании термина в процессе общения и при построении терминологических систем.
ŽINIŲ STRUKTŪROS IR JŲ APRAŠYMO BŪDAI KOGNIT YVINĖS TERMINOLOGIJOS T YRIMUOSE

Santrauka

Kognityvinė, arba kognityvinė-komunikacinė, terminologija atsirado kaip ankstesnių
terminologijos tyrimų tąsa ir perėmė vertingiausią tarpusavyje susijusių sričių – filosofijos, logikos, teorinės ir taikomosios kalbotyros, informatikos ir kt. – patirtį. Remiantis šiais loginiu-filosofiniu ir struktūriniu pagrindais, terminologijos moksle buvo tai70
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koma įvairių rūšių analizė. XX a. aštuntajame dešimtmetyje terminologijos vienetų tyrimai imti sieti su ženklo ypatumais specialiuosiuose tekstuose. Antropocentrinis principas ir dėmesys onomasiologiniams tyrimams lėmė naujus terminijos tyrimų pokrypius, taip atkreiptas dėmesys į pažinimą ir komunikaciją.
Kognityvinė terminologija iškėlė naujus tikslus, numatė naujus pagrindus, metodologiją ir procedūras. Tampa akivaizdu, kad terminas yra svarbi profesiniam diskursui
būdingo kognityvinio ir funkcinio požiūrio dalis, reikšminga specialios paskirties kalbų
ir terminijos sistemų kaip dinaminių žmogiško pažinimo modelių dedamoji. Taikant
tokį daugiapusį tarpdalykinį požiūrį, dėmesys sutelkiamas į terminologinę reikšmę ir
komunikacijai įtakos turinčią ekstralingvistinę informaciją. Terminologijos vienetų
reikšmės aprašomos remiantis svarbiausiais konceptais ir pažinimo mechanizmais, bendraujant taikomu kategorizavimu ir konceptualizavimu, taip perteikiant specialiajame
diskurse asmens teikiamą prasmę.
Autorė pateikia tam tikrą specialiųjų diskursų, kurių pagrindu nagrinėti terminologiniai vienetai ir terminologinės sistemos, tyrimų ataskaitą. Šiuolaikinių technologijų
ir telekomunikacijų diskursuose, atstovaujančiuose tiksliosioms žmogaus pažinimo sritims, pagrindinis semantinis krūvis tenka nominatyviniams ir sintaksiniams vienetams.
Šiuolaikinių technologijų diskurse vyrauja terminologijos vienetai, žymintys artefaktus.
Vienetai sudaro kategorijas: transporto priemonės, ginklų rūšys, mechanizmai, mašinos, įrankiai, prietaisai ir t. t. Kiekviena terminų klasė yra hierarchinė, apimanti penkis kategorizavimo lygmenis. Straipsnyje aptariama transporto priemonių pavadinimų
kategorija ir atskleidžiama, kad dauguma nominatyvinių vienetų sudaro subkategorijas.
Šiuolaikinių technologijų diskurse nominatyviniais žodžių junginiais perteikiama nuo
70 iki 95 procentų teksto.
Manoma, kad konceptai perteikia mentalinius kategorizavimo ir konceptualizavimo
veiksmus, taip jie atspindi tikrovę. Technikos srityje vyraujančia DAIKTO sąvoka galima aprašyti artefaktų pavadinimus. Šis konceptas apibūdinamas pagal ryšius su kitais
konceptais, tokiais kaip ERDVĖ, PROCESAS, SAVYBĖ, BŪKLĖ ir kt. Tokie vienetai
įtraukiami į teiginius, kurie yra kognityvinio-onomasiologinio nominatyvinių žodžių
junginių modeliavimo dalis. Modelius sudaro onomasiologinis požymis ir onomasiologinis pagrindas, pastarajam atstovauja paprasti, sudurtiniai ir sudėtiniai tipai. Onomasiologinis pagrindas ir onomasiologinis požymis susiję predikatiniais ryšiais. Artefaktus
žyminčiose terminologinėse konstrukcijose dažniausi yra prototipiniai [DAIKTAS1 (visuma), sudarytas iš DAIKTAS2 (dalis)], [DAIKTAS turi SAVYBĖ], [DAIKTAS naudojamas (atliekant) FUNKCIJĄ (vykdant veiklą)]. Konceptualiosios DAIKTO kategorijos aprašymas rodo objekto suvokimą per absoliučiąsias ar santykines ypatybes, reiškiamas žodžių junginiais.
Telekomunikacijų diskurse ryškėja DAIKTO, ERDVĖS, PROCESO, SAVYBĖS,
VALSTYBĖS, telekomunikacijų sistemos PROBLEMŲ, PARAMETRO, MATAVIMO
VIENETO ir kt. kategorijos. Terminologijos vienetų semantikos ypatumams paaiškinti
naudojami teiginiai ir vaizdinių schemos – paprasti pažintiniai konstruktai. Telekomunikacijų srityje konceptualiosios kategorijos, jų santykiai ir vaizdinių schemos virsta
struktūrų įvairove, kuri perteikia telekomunikacijų sistemą kompiuterinių technologijų
kūrėjo arba kliento suvokimu.
Terminologija | 2019 | 26

71

Teismo ginčuose ir klinikinės psichiatrijos diskurse vartojama terminija priklauso nuo
socialinių ir pragmatinių veiksnių, darančių poveikį tam tikro kalbėtojo komunikacijai.
Plėtojantis mokslo žinioms ir kaupiantis patirčiai, tokios specialiosios paskirties kalbos
tampa vis sudėtingesnės. JAV Aukščiausiojo Teismo teisinėje komunikacijoje vyrauja į
konkrečius įvykių etapus įtraukiamų dalyvių įvardijimas. Vykstant žodiniams ginčams,
tikroviškas žmonių konfliktas aprašomas specialiąsias teisines ir įprastas žinias rodančiomis kalbos priemonėmis, taip atspindimos ĮVYKIO aplinkybės, interesai, priežastys.
Profesinio pobūdžio pasaulio matymas, perteikiantis teisinį konfliktą, dalyvių, kitąkart
netyčia padarančių žalos kitiems teisės subjektams, socialinius vaidmenis, atsiskleidžia
kaip PROCESAS. Žinių struktūromis parodoma, kaip nuo civilinio ieškinio einama prie
REZULTATO, kuris kiekvienoje byloje reiškiasi kaip teismo sprendimas.
Moksliniuose psichiatrijos tekstuose esminė konceptualioji sritis yra žmogaus smegenys ir jų ypatybės, ligos stadijos, diagnostika ir gydymas. Terminų semantikos analizė apima ir įprastinius žodžius, specialiajame diskurse turinčius kitą reikšmę.
Straipsnyje mėginama pateikti skirtingų diskurse funkcionuojančių terminų, atitinkančių sąvokų įvairovę, tipų. Konceptualiosios žmogiškos patirties sferos duomenys yra
gauti taikant skirtingo formato žinias: kognityvinio-onomasiologinio modeliavimo sudėtinę dalį, teiginius, vaizdų schemas, konceptualiąsias metaforas ir metonimiją, terminų sistemų struktūrą perteikiančius freimus. Tai leidžia perteikti profesiniame diskursui būdingą konceptualizavimą terminijos vienetais ir atsakyti į sudėtingus klausimus
dėl suvokimo ir konceptualizavimo kuriant terminus bei terminų sistemas šaltinių.
Gauta 2019-10-02
Larissa Manerko
Lomonosov Moscow State University
Higher School of Translation and Interpreting
Building 51, Leninskiye Gory, GSP-1
119991 Moscow, Russian Federation
E-mail wordfnew@mail.ru

72

Larissa Manerko		 Knowledge Structures and Ways of Their Description
				
in Cognitive Terminology Research

doi.org/10.35321/term26-04

Extracting Lexical Units for Identifying
Specialized Semantic Frames1
A n a Os t r o š k i A n i ć

Institute of Croatian Language and Linguistics
Ma ja Lončar

Institute of Croatian Language and Linguistics
M a rt i n a Pav i ć

Institute of Croatian Language and Linguistics
A bstract
The paper discusses the idea of using parallel corpora for the extraction of terminological units used to identify semantic frames of aviation, as the first step
in developing a method for determining specialized semantic frames. The process of compiling the parallel corpus of texts taken from the Eur-Lex database
using Sketch Engine tools is described first. The methodology of extracting
term candidates and their manual verification is then presented, as well as the
process of extracting and verifying relevant verbs. The results of term verification are discussed, with the focus on the role of verbs and verbal collocations in identifying relevant semantic frames and frame elements.
Ke y words: aviation terminology, English-Croatian corpus, semantic frames, specialized
knowledge, terminology.

A n o ta c i ja
Straipsnyje svarstoma, kaip lygiagratieji tekstynai gali būti naudojami terminijos
vienetams, taikomiems aviacijos semantiniams freimams nustatyti, atrinkti. Tai
pirmoji metodo specializuotiems semantiniams freimams nustatyti kūrimo pakopa. Pirmiausia aprašoma, kaip, remiantis Eur-Lex duomenų baze ir naudojantis
Sketch Engine priemonėmis, rengiamas lygiagratusis tekstų rinkinys. Tada pateikiami terminų variantų išrinkimo ir jų patikrinimo rankiniu būdu metodai bei
1

This paper is based on the talk “From parallel corpora to specialized semantic frames”, given at the 3rd
international conference on terminology Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminol
ogy in Vilnius, 17–18 October 2019. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project HRZZ-UIP-2017-05-7169.
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tinkamų veiksmažodžių išrinkimo ir tikrinimo procesas. Aptariant terminų pa
tikrinimo rezultatus ypatingas dėmesys skiriamas veiksmažodžių ir žodžių junginių vaidmeniui, nustatomi tinkami semantiniai freimai ir jų elementai.
Esminiai žodžiai: aviacijos terminija, anglų ir kroatų kalbų tekstynas, semantiniai freimai,
specializuotos žinios, terminologija.

I N T RO D U C T I O N

There have been numerous applications of the theory of Frame Semantics (Fillmore 1976, 1982) in lexicography and computational linguistics,
most known of which is certainly the lexical knowledge database FrameNet
(Fillmore et al. 2003; Ruppenhofer et al. 2017). The work on mapping
relations between syntax and semantics, which FrameNet essentially is,
has not only inspired similar projects concerning other languages besides
English, but has also paved the way for research on specialized knowledge
and the organization of specialized knowledge categories based on semantic frames. Regardless of whether they adhere to FrameNet’s methodology closely or they apply a modified approach to identifying and delineating semantic frames as types of categories, the projects created around
building resources designed for specialized knowledge communities needed to take into account the specifics of terminology and the context of
languages for specific purposes as opposed to general language and its use
(Faber et al. 2006; 2009; L’Homme 2012).
There has been no lexical resource developed for the Croatian language
that is completely based on FrameNet’s methodology and semantic inventory. Certain semantic frames have been defined as part of a larger database of conceptual metaphors in Croatian (Despot et al. 2019). However,
a database of semantic frames of aviation, which is being developed within the research project the Dynamicity of Specialized Knowledge Categories
(DIKA, ihjj.hr/dika), is the first attempt at building such a specialized
database for Croatian. The project deals with the description of conceptual and linguistic levels of specialized knowledge categories within the
dynamic nature of semantic frames. The project’s key output is a multilingual terminological database in which aviation terminology is defined
in semantic frames, including frame elements, conceptual relations, and
figurative and phraseological terminological units. A parallel corpus of
English and Croatian texts in the domain of air traffic has been compiled
for the purposes of semantic and syntactic analysis, and it will serve as
74

Ana Ostroški Anić Extracting Lexical Units for Identifying
Maja Lončar		
Specialized Semantic Frames
Martina Pavić			

the starting point for term extraction and term analysis. The subdomain
of air traffic has been chosen as the most representative aspect of the vast
and interdisciplinary field of aviation.
This paper discusses the idea of using parallel corpora for the extraction
of terminological units referring to specific semantic frames of aviation, as
the first step in developing a method for determining semantic frames and
their conceptual relations in the field of aviation. Although parallel corpora
have long been recognized as invaluable sources of term candidates for building various specialized resources (Vintar 2000), they have so far been little
used in applied research referring to Frame Semantics.2 The process of
compiling the parallel corpus of texts taken from the Eur-Lex database using Sketch Engine tools is described first. The methodology of extracting
term candidates and their manual verification is then presented, as well as
the process of extracting and verifying relevant verbs. The results of term
verification are presented and commented on, followed by the discussion of
the potential use of verbs and verbal collocations in identifying relevant
semantic frames and frame elements in the field of aviation.3
1 . T H E O R E T I C A L B A C K G RO U N D

In contemporary terminology and LSP communities, specialized knowledge resources are no longer built around the description of hierarchical
relations only because it is considered they do not reflect the dynamic
nature of the knowledge categories (Faber et al. 2006; 2009; L’Homme,
Robichaud 2014). Moreover, the formal distinction between a dictionary
and a lexicon that the whole traditional terminography is based on seems
to have been blurred with more and more specialized resources employing
the methods of compilation and knowledge presentation otherwise used
in creating general language resources (L’Homme et al. 2016; L’Homme
2018). Lexical and semantic resources built on the premises of Frame
Semantics define knowledge in terms of semantic frames as a type of
dynamic categories of intricate elements and mutual relations.
Each semantic frame is defined as a type of event or state with its participants, called frame elements (FEs). Semantic frames are invoked by
2

Parallel corpora would certainly reach their full potential in the creation of multilingual lexical repositories based on semantic frames (Boas 2005).

3

We thank the anonymous reviewers for their invaluable comments and suggestions.
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lexical units, i.e. words in everyday language or terms in specialized knowledge, which instantiate frame elements. The basic criterion for delimiting
one frame from another is that all lexical units should “evoke the same
type of event and share the same inventory and configuration of FEs”
(Ruppenhofer et al. 2017: 384–385). This method for arriving at the scope
of semantic frames and their definitions could be, however, considered an
arbitrary one because it does not require a previous “overview” of the
available lexical data. Since many frames follow a scenario-like composition, their description usually starts from selecting relevant verbs (Ruppenhofer et al. 2010) to which appropriate arguments are added following
the annotation of examples extracted from the corpus. Although lexical
units and frame elements are defined according to the analysed corpus
data, semantic frames are nevertheless mostly intuitively identified and
named. In identifying semantic frames of a certain specialized knowledge
domain, it would be more suitable to first delineate the scope of knowledge
being defined, which in terminology work is done through the identification of key concepts and conceptual relations in the domain.
Terminological research has closely kept track of developments in linguistics over the past two decades, and has shifted its theoretical focus to
analysing processes and events as more dynamic specialized knowledge
structures. Therefore, it has become clear that predicative terms (verbs,
adjectives, adverbs and certain nouns) often denote key concepts of a
domain terminology (L’Homme 1998; Pimentel 2012; L’Homme, Robichaud 2014). For instance, terms communicate, fly, take off, and trans
port are typically present in the field of aviation, as well as terms for a
number of procedures that we ontologically define as processes or activities. Although the notion of termhood is rather well understood among
terminologists when it comes to determining the conceptual level of terms,
the criteria for choosing which types of lexical units should be included
as terms in a terminological resource still differ depending on the field
analysed and the theoretical framework applied. The criteria for defining
types of verbs carrying specialized meaning proposed by L’Homme (1998,
2015) are most referred to in terminological literature, along with Lorente’s
criteria and her typology of verbs in specialized discourse (2002, 2007).
L’Homme distinguishes among three types of verbs in specialized texts:
verbs specific to a certain field (e.g. land, take off), verbs that acquire
specialized meaning in the field (e.g. operate), and verbs of general lan76

Ana Ostroški Anić Extracting Lexical Units for Identifying
Maja Lončar		
Specialized Semantic Frames
Martina Pavić			

guage.4 Verbs that belong to the first and second types can be labelled as
terms, but verbs of the second type present a more interesting group for
terminological analysis because there are cases when it is not clear whether the meaning is different enough from the verb’s canonical or default
general dictionary meaning.
The criteria for deciding whether a verb takes on a new, specialized
meaning in a given context should yet be more precisely defined. The
criteria for deciding whether a verb can be classified as a term depend,
according to L’Homme (1998, 2015), on its arguments and its morphological and semantical relation to lexical units of the same meaning that
are defined as terms. In short, if a verb has arguments that are defined
as terms, it is likely to be a term itself, as in the sentence The pilot flies
the helicopter. Also, if the noun takeoff is defined as a term, then the verb
take off should also be defined as one. We have applied these criteria in
our analysis of extracted verbs, of which more is said in section 4.
2. METHODS

In order to develop a valid methodology for identifying specialized semantic frames, several steps had to be taken. First, a parallel EnglishCroatian corpus was created. The second stage consisted of term extraction
and validation of term candidates’ lists. The third step included extracting
a list of verbs and analysing their collocations bearing specialized meaning.
2.1. Corpus compilation
The corpus is compiled from the Directory of legal acts of the European Union, chapter Transport policy, subchapter Air transport in English
and Croatian. Out of 220 documents from the Air transport subchapter,
178 legal acts are taken having both (English and Croatian) language
versions. The texts are downloaded from the EUR-Lex database,5 and
entered into the Sketch Engine’s corpus compilation module.6 The simplest way to create a parallel corpus in Sketch Engine is to upload data
4

L’Homme (2015) further classifies general language verbs into support verbs (after Lerat 2002) and
discursive verbs (following Lorente and her classification from 2002). See Pimentel (2017) for a recent
elaboration of these two approaches to typology of verbs in specialized texts.

5

Available at: https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html [accessed 05.09.2019].

6

Available at: https://www.sketchengine.eu/user-guide/user-manual/corpora/setting-up-parallel-corpora/
[accessed 05.09.2019].
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in a tabular format such as a spreadsheet (Excel). Spreadsheets must
contain language names in the first row and then aligned segments (word,
sentences, or paragraphs) side by side.
Every document (legal act) was processed to get one column for each
language. In order to achieve this, bullets and numbering, as well as numerical part of tables in documents were removed. Each language in the
source file was processed into a separate monolingual corpus and aligned
with the corresponding corpus in the other language.
Table 1. Size of the parallel English-Croatian corpus
English

Croatian

Tokens

1,151,297

1,059,406

Words

951,156

855,560

Sentences
Documents

English

Croatian

72,045

75,638

178

178

Apart from extracting most frequent single-word and multi-word terms
used as candidates for semantic frames elements, the corpus can also be used
for the extraction of terms, definitions and examples of the linguistic context
that will be entered into the terminological database AirFrame. The corpus
will also serve for the analysis of the syntactic level of terms, i.e. their collocations, phraseological relations and predicate-argument constructions.
2.2. Term extraction and term verification
Automatic term extraction was conducted for each language with the
option of extracting a list of 1000 single-word and multi-word keywords.
The EUR-Lex English 2/2016 corpus was used as a reference corpus for
extracting English single-word term candidates, while the English Web
2013 was used as a reference corpus for extracting multi-word term candidates. Similar options were possible for term extraction in Croatian.
The EUR-Lex Croatian 2/2016 corpus served as a reference corpus for
extracting more relevant single-word term candidates, while this option
was not possible for extracting multi-term keywords. Therefore, the Croatian Web hrWaC 2.2. corpus was used instead.
In order to test the reliability of the method, the first 100 term candidates
taken from the English list of multi-word terms were manually validated.
Having checked their concordances, out of 100 term candidates, 70 were
recognized as valid terms by a terminologist with ample experience in
78

Ana Ostroški Anić Extracting Lexical Units for Identifying
Maja Lončar		
Specialized Semantic Frames
Martina Pavić			

aviation terminology. The list of English keywords (or single-word terms)
consisted largely out of aviation abbreviations and a few key aviation terms.
Manual analysis and term verification of both English and Croatian
candidate lists of extracted terms was then conducted. The verification
process consisted of two phases: 1. removing all abbreviations and obvious
general language words and collocations; and 2. analysing the concordances of the remaining terms in order to verify whether they were indeed
aviation terms. Abbreviations are commonly used in aviation as terms,
thus not including them in a dictionary or glossary of aviation would be
understood as a poor presentation of aviation terminology in use. However, since we wanted to arrive at a list of terms or multi-word constructions that could be used in naming the elements of semantic frames in
aviation, abbreviations as lexical substitutes of full terms were not treated
in the same function here. Apart from this, there was no reason for keeping abbreviations in the Croatian term candidates lists because they were
used in the texts as foreign language elements.
2.3. Extraction and analysis of verbs
The lists of English and Croatian verb were extracted automatically
using the Keywords option in Sketch Engine. Verbs be, have and do have
not been taken into account in the English corpus, while biti “beˮ, imati
“haveˮ, moći “canˮ and morati “mustˮ have been omitted from the analysis in the Croatian corpus. The first 100 verbs from each list are then
analysed by manual validation of their word sketches. Collocations deemed
as multi-word terms or collocations of relative significance for aviation
terminology based on their frequency are noted down in an Excel sheet
next to the analysed verb.
3 . R E S U LT S A N D D I S C U S S I O N

Manual term verification of single-word and multi-word English and
Croatian term candidates yielded surprising results concerning precision
and recall of the automatic extraction process in Sketch Engine. For instance, after the first phase of term verification, out of 1000 terms, only
400 single-word Croatian terms remained that were not abbreviations or
general language words. The final lists of Croatian terms consist of 199
single-word and 455 multi-word Croatian terms. There are somewhat
more English multi-word terms, but not as many as one would expect.
664 multi-word English terms remained after the analysis, but only 148
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single-word English terms, which makes for a significantly poor result of
only 14.8% valid terms from the initial list of multi-word English terms.
As expected, the second phase of term verification presented several
issues regarding the termhood of the candidates. If both the noun and
the adjective referring to a certain concept appeared on the list, the noun
was kept as a more prototypical term realization.7 This was more the case
with the Croatian terms since in English a noun and an adjective often
have the same morphological form, as in the following examples: kabina,
kabinski “cabinˮ, navigacija, navigacijski “navigation, navigationalˮ, helikop
ter, helikopterski “helicopterˮ, identifikacija, identifikacijski “identificationˮ.
Similarly, if both an adjective and an adverb appeared in the lists, the
adjective form was kept: instrumentalni, instrumentalno “instrumentˮ, while
in the case of the verb/adjective difference, the verb was normally kept
on the list: certificirati, certificiran “certify, certifiedˮ. When two nouns
referring to the same concept appeared, both were kept if one of them
was referring to the action, and the other to the result, as in the example
of identifikacija and identificiranje “identificationˮ. It seems that no such
difference exists in the English counterparts.
The English term candidates lists included a lot of information that
needed to be filtered, such as the names of countries, personal names (e.g.
Juncker), words in other foreign languages, and even some function words
(e.g. the pronoun this). The algorithm for the extraction of keywords and
multi-word terms apparently recognizes foreign elements, i.e. non-English
words in the corpus as terms, too. This could have been avoided had the
phrases (in all EU languages) that usually appear at the end of each document been erased prior to adding the documents to the corpus, but it was
decided that it was easier to ignore them in the candidates’ lists afterwards.
The second phase term verification regarding the English term candidates showed the inability to distinguish two-part from three-part multiword constructions as the greatest pitfall of the applied algorithm, which
is a common error in many statistical term extraction tools. Bound air
and simulated engine are thus parts of larger, correct multi-word terms
bound air cargo and simulated engine failure (both versions appeared on
the list), as well as instrument ground and crew compartment (instead of
7

This kind of reasoning is more in line with traditional terminology work, in which nouns had priority
in terminological dictionaries over corresponding adjectives and verbs referring to the same concept
(Sager 1990: 58). However, both would be included as lexical units connected with the semantic frame
they invoke.
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instrument ground time and flight crew compartment). Some multi-word
term candidates formally appear as proper terms and it takes domain
specific knowledge to label them as incorrect or false positive results, e.g.:
visual flight > visual flight rules, providing air traffic > providing air traffic
services, investigation authority > safety investigation authority, maximum
take-off > maximum take-off mass, secondary surveillance > secondary
surveillance radar. Shorter versions are often simply synonyms, like con
troller licence for air traffic controller licence.
Another group of false positive multi-word terms consists of multi-word
expressions that could be labelled as belonging to general language: rel
evant aircraft, individual aircraft, specific aircraft, large aircraft, present
aircraft, height of cloud base, field of civil aviation, entire flying time or
specific training. Although they are morpho-syntactically valid forms, they
refer to no particular concept and therefore cannot be considered terms.
Having analysed all lists, we arrived at a very small number of singleword terms, 199 Croatian and 148 English terms. In order to verify whether the terms that could be considered to denote “key” concepts of the field
had been extracted, the word sketches of the first 10 terms in each language
were analysed. Word sketches are automatic, corpus-derived summaries of
words’ grammatical and collocational patterns, and they serve as an excellent source for generating a large number of term candidates in their
syntactical context (Kilgarriff et al. 2014). Apart from typical adjective/
noun (wet-leased aircraft) or noun/noun (aircraft noise, aircraft position)
collocations, verbal collocations (operate an aircraft) and prepositional
phrases (aircraft entering into) give invaluable terminological information
most useful to terminologists and translators. The most relevant relation
for this purpose was the coordination relation between the target word and
the related words. As can be seen in Figure 1, the words related to aircraft
are occupant, terrain, vehicle, product, systems, content, loss, unit, engine,
equipment and type. We compared the list of the coordinated terms with
the list of the single-word terms and marked those that appeared in both.
The second step in verifying the results was comparing the most frequent
collocations of the terms in word sketches with those from the list of
multi-word terms. When the collocations from the word sketch (e.g. aircraft
identification or aircraft operator in Figure 1) matched those in the list of
terms extracted from the corpus, they were also marked as lexical units to
be included in the description of a semantic frame.
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Figure 1. Word sketch of the term aircraft

The analysis of extracted verbs also consisted of two steps. First, specialized verbs or verbs specific to aviation were manually marked, e.g. fly,
land, operate, communicate, etc. The second step consisted of marking the
verbs that potentially acquire a specialized meaning in the context of
aviation. In order to do that, the word sketches of the first 100 most
frequent verbs were analysed, from which relevant collocations were further checked for their concordances. Collocations were chosen based on
their frequency, but they all had an aviation term as their second element.
When listed by their frequency in the corpus, the largest number of
verbs included verbs often referred to as support verbs (Lerat 2002; Pimentel 2012) and phraseological verbs (Lorente 2002; 2007).8 Phraseological verbs gain their specialized meaning in syntagmatic units in which
at least one terminological unit has the syntactic role of the subject or
the object (Pimentel 2012: 87). The verbs like provide, ensure, require,
refer to, or establish are often found in the legislative discourse that makes
up the English-Croatian parallel corpus, but whether they bear a special8

In her redefinition of the classification of verbs appearing in specialized texts (2007), Lorente defines
phraseological verbs as those including verbs appearing in collocations and fixed phrases, as well as
support verbs.
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ized meaning related to aviation can only be judged from their collocations
with aviation terms previously extracted. As can be seen in examples (1)
and (2), ensure and establish appear here as parts of arguments, not as
predicates in their respective sentences:
(1) ‘Taxiway’ means a defined path on a land aerodrome established for the
taxiing of aircraft and intended to provide a link between one part of the
aerodrome and another.
(2) All documents <…> shall be retained in order to provide the information
necessary to ensure the continued airworthiness of the aircraft.
(3) An operating air carrier denying boarding or cancelling a flight shall pro
vide each passenger affected with a written notice setting out the rules for
compensation and assistance in line with Regulation 261/2004.

Provide, on the other hand, does act as the predicate whose arguments
are aviation terms, but does not bear the meaning that could be said to
differ from its canonical meaning. While it would be safe to determine
collocations establish aerodrome and ensure airworthiness (of the aircraft)
appearing in examples (1) and (2) as collocations with specialized meaning, and verbs establish and ensure as phraseological verbs in aviation
related specialized texts, we cannot classify them as specialized verbs for
two reasons. First, they are not the predicates in these sentences, and
second, their primary meaning does not change in these syntagmatic units.
Support verbs constitute another subcategory of phraseological verbs
that, according to Lorente (2007), cannot be equated with specialized or
terminological verbs. Lerat (2002) lists take (Fr. prendre) as an example
of a support verb, one that can appear in collocations with terms, but is
not a term itself, as in the collocation take the flight (4):
(4)	If no notification is made in accordance with relevant national rules, the
managing body shall make all reasonable efforts to provide assistance in
such a way that the person concerned is able to take the flight for which
he or she holds a reservation.

Most extracted verbs, English and Croatian equally, behave in the same
manner. However, the phrasal verb take off is not only a verb “specific to
a certain field” (L’Homme 1998), i.e. specific for the context of aviation.
It is one of the very key terms in aviation, equally frequently used as its
derivative takeoff:
(5) An aircraft taxiing on the manoeuvring area of an aerodrome shall give
way to aircraft taking off or about to take off.
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As for the phrasal verb give way, it is not possible to define it as a term
solely on the basis of the context or its arguments. According to one of
L’Homme’s criteria for determining specialized verbs, a verb is likely to
be a term if “the linguistic realizations of actants (i.e. arguments) of a
verb are defined as terms” (L’Homme 2015: 80). In example (5), both
arguments are in fact terms, but the meaning of the phrasal verb give way,
however, is the same as in a more general context. Therefore, it wouldn’t
be justified to label it as a terminological verb in aviation.9
In the first 100 most frequent verbs in the English part of the aviation
parallel corpus, only two verbs can be said to be proper specialized verbs
or verbs specific for the field of aviation, operate and fly. The verb oper
ate appears in a number of collocations or larger syntagmatic units in
which it often appears in other morphosyntactic functions (operating air
commercial flights, operate the route, carriers operating passenger flights,
flights operating), with some of them being recognized as terms (aerodrome
operating minima). Given the discourse of the corpus texts, verbs like
communicate, land, taxi or transfer appear in less frequent verbs.
In the first 100 most frequent Croatian verbs, the verb letjeti “flyˮ appears as the only specialized verb. However, given that it is also a verb
of general language that keeps the same meaning in a specialized context
when used in the predicative function, its arguments and collocations are
more relevant in the analysis of predicative aviation terms (e.g. letovi
koji lete “flights that flyˮ or fly the aircraft in English).
CONCLUSION

The work presented in the paper hopefully points to the conclusion that
terminological and linguistic data extracted from specialized parallel corpora can be well used in setting the foundation for defining specialized
semantic frames. Although term validation has underlined certain pitfalls
of term extraction from corpora compiled of EU legislation, such as the
influence of legal discourse on the domain terminology, it has nevertheless proved that parallel corpora remain a reliable source for quickly obtaining term equivalents in other languages.
The analysis of extracted verbs and their classification according to
several established typologies of verbs in specialized discourse (L’Homme
9

The conclusion stands provided we only take aircraft to be the term here, since a whole clause – regardless of the fact it contains several aviation terms – cannot be a viewed as a term.
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1998; Lerat 2002; Lorente 2007) also yielded interesting, but at the same
time somewhat disparaging results concerning the potential termhood of
the extracted candidates. Although the number of specialized verbs or
verbs specific to the field of aviation was very low on the list of potential
candidates, collocations of those verbs showed to be terminologically
relevant because they were either multi-word terms or verbal collocations
of terms. As the AirFrame database lists phraseological terminological
units like term collocations, word sketches of given verbs provided many
relevant terminological units. The conducted verb analysis points to the
conclusion that using verbs as a starting point in defining specialized
semantic frames of aviation might be a less fruitful option than analysing
word sketches. More relevant terminological data was gained by first determining key entities in the field, and then defining the processes in
which they participate by analysing their collocations. Verbs appearing in
these collocations should refer to the most relevant processes and events
in aviation. Rajh and Grčić Simeunović (2019) made similar conclusions
in their paper on classifying the combinatorial behavior of verbs in the
marketing domain. Although based on different theoretical approach, their
work supports the idea that relevant specialized verbs in a certain domain
are best identified through the analysis of the syntactic-semantic behavior
of the domain’s key concepts, most notably entities.
Having extracted lexical units and validated aviation terms, the next
step in identifying aviation semantic frames consists of grouping relevant
concepts that the terms refer to, and naming the larger categories connected to them, i.e. frames they invoke. Therefore, lexical units of the
same semantic type, and appearing as arguments of the same verbs should
be grouped and connected by a frame. Determining the scope of the
semantic frame depends largely on the granularity of the conceptual description, as well as on the general idea of the potential use of the planned
database. If specialized semantic frames should one day be merged in
another lexical resource with frames defining general language, then more
abstract, top-level categorization should also be included to the description of the specialized categories of the domain.
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Leksinių vienetų išrinkimas specializuotiems semantiniams freimams nustat y ti

Santrauka

Kokių nors kroatų kalbai pritaikytų specializuotų leksikos šaltinių, grindžiamų semantinių freimų ir FrameNet metodų taikymu, nebuvo, todėl įgyvendinant tiriamąjį
projektą Dynamicity of Specialized Knowledge Categories (DIKA, ihjj.hr/dika) (liet. k.
Specializuotų žinių kategorijų dinamiškumas) bus plėtojama aviacijos semantinių freimų
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duomenų bazė. Projekto pagrindinis rezultatas – daugiakalbė terminų duomenų bazė,
kurioje aviacijos terminija apibrėžiama semantiniais freimais, įskaitant freimų elementus, konceptualius ryšius ir terminologinius vienetus. Tam tikslui sudarytas lygiagretusis orlaivių eismo anglų ir kroatų kalbų tekstynas – terminų išrinkimo ir analizės
atskaitos taškas.
Straipsnyje svarstoma, kaip lygiagretieji tekstynai gali būti naudojami terminijos
vienetams, taikomiems aviacijos semantiniams freimams nustatyti, atrinkti. Tai pirmoji
metodo specializuotiems semantiniams freimams nustatyti kūrimo pakopa. Pirmiausia
aprašoma, kaip, remiantis Eur-Lex duomenų baze ir naudojantis Sketch Engine priemonėmis, rengiamas paralelinis tekstų rinkinys. Tada pateikiami terminų variantų išrinkimo ir jų patikrinimo rankiniu būdu metodai bei tinkamų veiksmažodžių išrinkimo ir tikrinimo procesas. Aptariant terminų patikrinimo rezultatus ypatingas dėmesys
skiriamas veiksmažodžių ir žodžių junginių vaidmeniui, nustatomi tinkami semantiniai
freimai ir jų elementai.
Nors į terminus pretenduojančių aviacijai būdingų veiksmažodžių labai mažai, tokių
veiksmažodžių kolokacijos terminologiniu požiūriu aktualios, nes jos yra arba iš kelių
žodžių sudaryti terminai, arba iš žodžių junginio sudaryti terminai. Taigi, veiksmažodžių analizė leidžia daryti išvadą, kad aktualius terminologijos duomenis geriausiai
kaupti pirmiausia nustatant pagrindinius srities subjektus, o vėliau, analizuojant jų
junginius, apibrėžti procesus, kuriuose jie dalyvauja.
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Sujungiamasis ryšys terminuose:
terminai su jungtukais ir (ar), ir (arba)
A S TA M ITK E VIČI E N Ė

Lietuvių kalbos institutas
A n o ta c i ja
Straipsnyje analizuojamas vienas terminų su sujungiamaisiais dėmenimis tipas –
terminai su alternatyviais jungtukais. Tyrimo medžiaga imama iš Lietuvos Respublikos terminų banko. Straipsnio tikslas – nustatyti terminų su alternatyviais
jungtukais ir (ar / arba) siejamais sujungiamaisiais dėmenimis formaliosios sandaros bruožus, tų dėmenų tarpusavio semantinius santykius ir aptarti tokių terminų terminologinę vertę.
ESMINIAI ŽODŽIAI: sudėtinis terminas, sujungiamasis ryšys, jungtukas, semantinis santykis,
ekvonimas, hiperonimas, hiponimas.

A bstract
The article analyses one type of terms with coordinate constituents, that is to say,
terms with alternative conjunctions. The research material was taken from the
Term Bank of the Republic of Lithuania. The article is aimed at determining the
features of the formal structure of the terms with coordinate constituents joined
by alternative conjunctions ir (ar/arba) “and/orˮ, the semantic relations between
these constituents and discussing the terminological value of such terms.
K EYWORDS: complex term, coordination, conjunction, semantic relation, co-hyponym,
hyperonym, hyponym.

N

ustatyti diskurse termino ribas yra vienas sudėtingesnių terminologijos klausimų. Vartojami terminai neretai yra sujungiami į vieną konstrukciją, tampa vienarūšėmis sakinio dalimis, dėl to būna
praleidžiami jų dėmenys (elipsė). Ir tai yra įprastas terminų vartosenos
dalykas. Terminų variantų tyrėja Béatrice Daille savarankiškų terminų
sujungimą tekste priskiria prie leksinio varijavimo (žr. Daile 2017: 58–61).
Ieškant terminų, juos nustatant, atrenkant, tokia vartosena kelia keblumų,
nes tenka nuspręsti, ar tam tikra konstrukcija yra vienas, du ar keli terminai. Tai ypač svarbu automatiškai nustatant terminus (žr. Bielinskienė
et al. 2015: 60, 64). Kita vertus, kaip matyti iš Lietuvos Respublikos ter88
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minų banko (toliau – LR terminų bankas), sunorminti (nustatyti) terminai
gali turėti sujungiamuoju ryšiu susietų dėmenų1. Vadinasi, kai tokie terminai patenka į vartoseną, jie atsiduria greta sujungiamųjų konstrukcijų,
kurios tėra tekstinės vartosenos, o ne nominacijos, dalykas.
Šiame straipsnyje aptariami terminai, kurių dėmenis sieja sujungiamasis
ryšys. Dėl medžiagos gausos apsiribota tik vienu, bet reprezentatyviu ir
savotišku, tokių terminų tipu – terminais su alternatyviais jungtukais ir (ar)
bei ir (arba), kurie iki šiol nebuvo tirti. Tiriamoji medžiaga imta iš LR
terminų banko, kuriame rasti 199 šio tipo terminai (skaičiuoti tik aprobuoti ir teiktini terminai, atsižvelgta į terminų pasikartojimą).
Kuo išsiskiria terminai su alternatyviais sujungiamaisiais – sudedamuoju (ir) bei skiriamuoju (ar, arba) – jungtukais? Pirmiausia tuo, kad šiais
jungtukais jungiami dėmenys žymi sąvokas ar dalykus, kurie gali būti tiek
kartu (loginė konjunkcija), tiek atskirai (disjunkcija), pvz., vaisių ir (arba)
uogų šaldykla, plg. aviacinė įspėjimo ir valdymo sistema (konjunkcija), ka
kavos milteliai su miltais arba krakmolu (disjunkcija)2.
Į LR terminų banką patekusių terminų su alternatyviais jungtukais ir
(ar), ir (arba) šaltiniai yra įvairūs teisės aktai (iš tokių stambiausių banke
išskiriamų sričių kaip aplinka, ekonomika, energetika, finansai, komunikacijos, kultūra, lošimai ir loterijos, standartizacija ir metrologija, sveikata, švietimas ir mokslas, transportas, viešasis saugumas, žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas) ir tik keturių terminų – terminų žodynai (metrologijos, telekomunikacijų) ar verstiniai standartai (pastatų vėdinimo, dujų
balionų). Tai rodo, kad tokia terminų raiška būdingesnė administraciniams,
o ne moksliniams terminų ištekliams. Be abejo, griežtai teigti to negalima – reikia peržiūrėti daugiau terminų šaltinių3.
Šio straipsnio tikslas – nustatyti terminų, kurių sujungiamuosius dėmenis sieja alternatyvūs jungtukai ir (ar / arba), formaliosios sandaros bruožus, tų dėmenų tarpusavio semantinius santykius ir aptarti tokių terminų
terminologinę vertę.
1

K. Gaivenis dar 1968 m. išskyrė terminų modelį „sujungiamasis daiktvardinis žodžių junginys (pažyminys) + daiktavardis (pažymimasis žodis)“ kaip gana produktyvią trižodžių terminų gramatinę konfigūraciją (žr. Gaivenis 2014: 43–44).

2

Straipsnyje pateikiami terminų pavyzdžiai, jei nenurodyta kitaip, yra paimti iš LR terminų banko. Nedaroma skirtumo tarp terminų ir nomenklatūrinių pavadinimų.

3

ES terminų duomenų bazėje IATE tikėtasi rasti nemažai terminų su jungtukais ir (ar), ir (arba) (bandyta
ieškoti ir šiuos jungtukus atskyrus pasviruoju brūkšniu), tačiau prielaida nepasitvirtino – surastas tik
vienas terminas (net ne terminas, o konvencijos pavadinimas) su ir (ar) ir 9 – su ir (arba). Tarp 9 pastarųjų pateko ir taip susietos santrumpos bei protokolo pavadinimas.
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T erm i nų struktūra

Daugiausia alternatyviais jungtukais jungiami šalutiniai terminų dėmenys (a), daug rečiau – pagrindiniai (b), pvz.:
a) (1) l a ž y b ų i r ( a r ) t o t a l i z a t o r i a u s tarpininkas, (2) n a r d y m o
i r ( a r b a ) š u o l i ų į v a n d e n į baseinas, (3) l a i d o j i m o i r ( a r )
p a l a i k ų r a d i m o vietos įamžinimas;
b) (4) rekreaciniai s t a t i n i a i i r ( a r ) į r e n g i n i a i , (5) kenksmingaisiais
organizmais užkrėsti a u ga l a i i r ( a r ) a u ga l i n i a i p r o d u k t a i .
Mažiausia įmanoma pirmojo tipo (a) terminų apimtis yra trys (trižodžiai
terminai) arba penki dėmenys, jei skaičiuosime ir tarnybinius žodžius.
Antrojo tipo (b) – atitinkamai du ir keturi dėmenys4. LR terminų banke
rasta keliolika tokios apimties pirmojo tipo (a) terminų (o ir tie patys
sudaro kelias semantiškai susijusių terminų grupes, kai skiriasi tik pagrindiniai terminų dėmenys5, pvz.: ginklo ir (ar) šaudmenų gabenimas, ginklo
ir (ar) šaudmenų laikymas, ginklo ir (ar) šaudmenų nešiojimasis), o antrojo
tipo (b) net visai nerasta.
Iš pateiktų pavyzdžių (b) matyti, kad sujungiamuoju ryšiu susieti terminų dėmenys turi bendrą priklausomąjį dėmenį. Tiriamojoje medžiagoje tokį dėmenį turi visi alternatyviais jungtukais jungiami pagrindiniai
terminų dėmenys6. Galima kelti hipotezę, kad ta bendroji dalis, pvz.,
viešasis [geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymas], yra būtina
norint sudaryti sujungiamojo ryšio terminą.
Alternatyviais jungtukais sujungiami ne tik atskiri žodžiai, bet ir žodis
su žodžių junginiu (2–3 pvz.) ar žodžių junginiai, pvz., p i n i g ų p l o v i m o
i r ( a r ) t e r o r i s t ų f i n a n s a v i m o prevencija. Pastarajame pavyzdyje jungtukais susietus dėmenis galima laikyti savarankiškais sudėtiniais terminais –
pinigų plovimas bei teroristų finansavimas įtraukti ir į LR terminų banką.
Kadangi čia tiriami tik aprobuoti ar teiktini terminai (norminant terminus
vadovautasi tikslumo, aiškumo principais), iš termino struktūros ir atskirų
dėmenų reikšmių paprastai nesunku suvokti, kuris dėmuo kuriam sujun4

Dėl straipsnio objekto atrodo tikslinga nurodyti po du terminus sudarančių žodžių skaičius (kiek plačiau
apie skirtingą sudėtinių terminų dėmenų skaičiavimą žr. Umbrasas 2013: 113).

5

Tiriamojoje medžiagoje skirtingų sujungiamųjų dėmenų yra beveik tris kartus mažiau nei pačių ter
minų – 69.

6

Sujungiamuoju ryšiu susieti šalutiniai terminų dėmenys, be abejo, visada turi bent vieną bendrą dėmenį – pagrindinį termino dėmenį.
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giamajam dėmeniui priklauso. Pavyzdžiui, tauriųjų metalų ir (arba) brangak
menių kokybės pažymėjimas – sujungiamas sudėtinis terminas taurieji me
talai ir vienažodis terminas brangakmeniai (ne *taurieji brangakmeniai, nors
gramatiškai įmanoma taip atstatyti).
Ilgiausias kalbamos sandaros terminas yra sudarytas iš 14 dėmenų, arba
16 žodžių, – informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo
subjekto valdymo įmonės kvalifikuotoji į s t a t i n i o k a p i t a l o i r ( a r b a )
b a l s a v i m o t e i s i ų dalis. Netrūksta kiek trumpesnių terminų. Štai 30
terminų turi 10 ar daugiau dėmenų, o 57 terminai sudaryti iš 10 ar daugiau žodžių. Alvydo Umbraso 2013 m. atlikto tyrimo duomenimis, ilgiausias aprobuotas terminas LR terminų banke sudarytas iš 18 žodžių
(žr. Umbrasas 2013: 113).
Dauguma atvejų alternatyviais jungtukais yra susieti daiktavardžiai ar
daiktavardiniai junginiai, daug rečiau – būdvardžiai, pvz., m a ž o i r ( a r )
v i d u t i n i o slėgio dujotiekių projektuotojas; veiksmažodžiai, pvz., parama
vietos plėtros strategijai r e n g t i i r ( a r b a ) a t n a u j i n t i , ar dalyviai, pvz.,
ž e l d i n a m a s i r ( a r b a ) ž e l i a n t i s miško plotas; būdvardis ir daiktavardinis junginys, pvz., e k o l o g i š k ų i r ( a r b a ) i š s k i r t i n ė s k o k y b ė s že
mės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas.
Alternatyviais jungtukais susieti termino dėmenys yra prisijungę tiek
prie pagrindinio termino dėmens (a), tiek prie šalutinio (b), pvz.:
a) grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo į m o n ė ;
b) naftos produktus ir (ar) naftą i m p o r t u o j a n t i įmonė.
Tas dėmuo kartais išaiškėja tik iš termino apibrėžties, pvz., priekrantės
ir (arba) vidaus vandenų ž v e j y b o s laivas „priekrantės ir (arba) vidaus
vandenų žvejybai skirta valtis arba kita vandens transporto priemonė, ne
ilgesnė kaip 12 metrų“. Kita vertus, apibrėžtyse akcentas gali būti dedamas ir kitur.
Jei žodis, prie kurio yra prisijungę sujungiamieji termino dėmenys,
turi daugiau priklausomųjų dėmenų, greičiausiai tie sujungiamieji dėmenys yra prisijungę ne prie žodžio, o prie žodžio junginio, ypač jei tas
žodžių junginys yra terminas, plg. jūros ir (arba) jūrų uosto akvatorijos
kapitalinis gilinimas.
LR terminų banke galima rasti netgi terminų su dviem alternatyviais
jungtukais ir (ar): a) leidimas laikinai įvežti ir (ar) platinti, ir (ar) naudoti
Lietuvos Respublikoje neregistruotą veterinarinį vaistą; b) tabako gaminių ir
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(ar) susijusių gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas. Bet net iš šių
dviejų pavyzdžių puikiai matyti nevienodi terminų modeliai: arba tais
kartojamaisiais jungtukais jungiami trys vienarūšiai termino dėmenys (atviras sujungiamasis ryšys) (a), arba viena alternatyvių jungtukų pora – du
dėmenys, o kita – kiti du (tad jungtukai nėra kartojamieji), o viena dėmenų pora gramatiškai pavaldi kitai (b). Labai apibendrintai ir sąlygiškai
galima pavaizduoti terminų sujungiamųjų dėmenų santykį:
a) A ir (ar) B ir (ar) C
b) C ir (ar) D → A ir (ar) B
Pirmojo modelio (a) – išvardijimo – variantu galima laikyti uždaro sujungiamojo ryšio modelį A, B ir (ar) C, pvz., tabako, tabako gaminių ir
(ar) susijusių gaminių kontrolė. Alternatyvūs jungtukai jungia tik du kelianario išvardijimo narius, pvz., informacijos, duomenų, dokumentų ir (arba)
jų kopijų tvarkymas – A, B, [C ir (arba) D].
Antrajam sujungiamųjų dėmenų modeliui (b) artimas modelis C ir (ar)
D → A ir B, pvz., ašarinės ir (ar) dūminės granatos ir šaudmenys, taip pat
C, D → A ir (arba) B, pvz., žvejybos, akvakultūros produkto ir (arba) pa
slaugos inovacija, kiek labiau nutolęs C ir D → ... → A ir (ar) B, pvz.,
Nacionaline elektroninių dokumentų ir pranešimų pristatymo sistema siunčia
mų dokumentų ir (ar) pranešimų gavėjas.
Va r i a n ta i

Tiriamojoje medžiagoje rasti du antraštiniai terminai, kurie skiriasi tik
skiriamaisiais jungtukais ir yra vieno termino variantai: želdyno kūrimo
ir (ar) tvarkymo projektas / želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas.
Gretinant terminus, pastebėta, kad kartais varijuoja terminų dėmenys:
a) skiriasi jungtukai: vaisių ir (ar) uogų / vaisių ir (arba) uogų; b) skiriasi
sujungiamųjų dėmenų išdėstymo tvarka: naftos ir (ar) naftos produktų /
naftos produktus ir (ar) naftą7. Pirmasis yra grynai lingvistinis varijavimas,
o antrasis priklauso nuo ekstralingvistinių veiksnių – terminu įvardijamos
sąvokos, loginės sekos.
LR terminų banke prie kai kurių tiriamojo tipo terminų straipsniuose
nurodyta ir trumpoji forma, dažniausiai jau neturinti alternatyvių jungtukų. Iš trumpųjų formų matyti, kad dėmenys su alternatyviais jungtukais
pakeičiami:
7

Į dėmenų gramatinės formos skirtybes čia neatsižvelgiama, nes jas lemia pagrindinis junginio dėmuo.
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a) platesniu terminu, kuris terminų straipsnių rengėjams jų terminų
sistemoje ar konkrečiame dokumente, matyt, suvokiamas kaip pakankamas, pvz., atsipirkimo laikotarpis vietoj gamtinių dujų perda
vimo ir (ar) skirstymo sistemų operatoriaus investicijų atsipirkimo lai
kotarpis. Toks termino ir jo trumposios formos santykis terminologijoje kartais vadinamas hiperoniminiu varijavimu ir laikomas
kontekstiniu reiškiniu;
b) santrumpa, pvz., MTEP paslaugos teikėjas vietoj mokslinių tyrimų
ir (arba) eksperimentinės plėtros paslaugos teikėjas. Santrumpa jau
nebeatspindi alternatyvos.
S emant i n i a i sujung i amųjų d ė menų sant y k i a i

ISO 1087-1: 2000 ir 704:2009 standartuose skiriamos dvi stambiausios
sąvokų santykių grupės: 1) hierarchiniai santykiai (gimininiai bei partoniminiai) ir 2) asociatyvieji santykiai. Skandinavų terminologės Anitos Nuopponen, išplėtojusios sąvokų santykių klasifikaciją, tipologijoje
nurodomos dvi plačiausios santykių kategorijos – gimininiai (loginiai)8
ir ontologiniai santykiai (Nuopponen 2014). Ontologiniai santykiai apima ir partoniminius, ir asociatyviuosius santykius. Būtent A. Nuopponen darbais (2011, 2014) daugiausia čia ir remiamasi aprašant terminų
sujungiamųjų dėmenų santykius, tik, kadangi straipsnyje nagrinėjami
kalbos vienetai, o ne pačios sąvokos, kur įmanoma, vartojami kalbotyros
terminai hiperonimas, hiponimas, ekvonimas ir pan., o ne atitinkama
logikos terminija.
Alternatyviais jungtukais sujungtais terminų dėmenimis einantys žodžiai
ar žodžių junginiai dažniausiai (į tai orientuoja jau pats sujungiamasis
ryšys) yra semantiškai lygiaverčiai arba bent jau suvokiami kaip tokie.
Vadinasi, sujungiamuosius tokių terminų kaip į trachėją ir (ar) bronchus
lašinama suspensija, lažybų ir (ar) totalizatoriaus punktas, mažo ir (ar) vi
dutinio slėgio dujotiekių užsakovas dėmenis galima laikyti ekvonimais (kohiponimais). Rečiau tokie sujungiamieji dėmenys giminiški9, t. y. ekvoniminiai santykiai yra eksplicitiniai, pvz.: trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų
mišinys, želdinamas ir (arba) želiantis miško plotas.
8

Ekvoniminiai santykiai taip pat priskiriami prie gimininių santykių. Kalbos lygmenyje sąvokų gimininius
santykius atitinka hiperoniminiai / hiponiminiai terminų santykiai.

9

Evalda Jakaitienė (2010) kaip vieną iš sisteminių žodžių santykių tipų išskiria derivacinius (darybinius)
santykius.
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Agnės Bielinskienės tyrimo duomenimis, 73 proc. sujungiamojo ryšio
kolokacijų su jungtuku ir dėmenis sieja ekvoniminiai santykiai (Bielinskienė 2010: 98). Ekvonimais jie laikomi, nes turi bendrą hiperonimą, o į
hierarchinį lygmenį, regis, nėra atsižvelgiama (plg. Jakaitienė 2010: 115).
Terminologijoje ekvonimai tradiciškai suprantami kaip to paties lygmens
terminai. Ar sąvokų sistemose sujungiamaisiais dėmenimis einantys lygiaverčiai žodžiai ar žodžių junginiai priklauso tam pačiam sistemos lygmeniui, tai pačiai sąvokų klasifikacijai, tiksliai pasakyti ne visada galima – tam
reikia matyti tiriamaisiais terminais ir jų dėmenimis įvardijamų sąvokų
vietą sąvokų sistemose. Iš tiriamosios medžiagos akivaizdu, kad sujungiamaisiais dėmenimis įvardijami ir ne to paties pagrindo (ne tos pačios
klasifikacijos) dalykai, pvz.: priekrantės ir (arba) vidaus vandenų žvejybos
laivas (plg. jūrinė žvejyba), reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų kapitalo
kaštai (plg. prekių ir paslaugų klasifikacija10). A. Nuopponen tarp gimininių santykių išskiria gimininį įstrižąjį santykį (angl. generic diagonal relation)
(Nuopponen 2014: 7), kitaip – netiesioginę gimininę koordinaciją (Nuopponen 2011: 7). Šis santykis sieja skirtingo abstrakcijos lygmens terminus,
priklausančius tai pačiai sistemai. Tad tokie terminų dėmenys būtų savotiški netiesioginiai ekvonimai.
Tiriamoji medžiaga rodo, kad kuriant terminus sujungiami ir semantiškai nelygiaverčiai dėmenys, kuriais įvardijamos nevienodos semantinės
apimties sąvokos. Vienas iš tokių – mokesčio ir (arba) socialinės įmokos
prievolė. LR mokesčių administravimo įstatyme prie mokesčių priskiriamos
ir, kaip antai, valstybinio socialinio draudimo įmokos11, todėl atitinkamai
ir sujungiamųjų dėmenų santykis tokiame kontekste artimesnis hiponiminiam nei ekvoniminiam.
Įdomus santykis sieja sujungiamaisiais termino bulvių ir (arba) daržovių
sandėlių ūkis dėmenimis einančius žodžius. Terminas bulvės yra termino
daržovės hiponimas, tačiau čia jis arba a) išskiriamas iš kitų hiponimų ir
prilyginamas hiperonimui (greičiausiai dėl nevienodo teisinio reglamentavimo), arba b) hiperonimas daržovės atstovauja termino bulvės ekvonimams – *kitos daržovės. Taigi tuos dėmenis sieja arba hiperoniminis,
arba ekvoniminis santykis. Palyginus LR terminų banke pateiktas terminų
10

Prieiga per internetą: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/prekiu-ir-paslaugu-klasifikacija.

11

„Valstybinio socialinio draudimo įmoka labiau atitinka valstybinio mokesčio ar subsidijos, o ne draudimo
įmokos požymius“ (VŽ žodynas).
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daržovių sandėlis ir bulvių sandėlis apibrėžtis (patys terminai pažymėti kaip
susiję), aiškiau netampa – lieka neatsakyta į klausimą, ar daržovių sandėlyje laikomos bulvės.
Panašiai būtų galima interpretuoti ir sujungiamuosius termino įkeitimu
ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai dėmenis, plg. hipoteka
„skolinio įsipareigojimo įvykdymą garantuojantis nekilnojamojo daikto
į k e i t i m a s , kai įkeistasis daiktas neperduodamas kreditoriui“ VLEe. Tačiau pažvelgus į LR civilinį kodeksą, subordinacijos nematyti: hipoteka –
„daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos
ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas
kreditoriui“ (CK 4.170 str.), o įkeitimas – „daiktinė teisė į svetimą kilnojamąjį turtą ir turtines teises, kuria užtikrinamas esamo ar būsimo turtinio
įsipareigojimo įvykdymas“ (CK 4.198 str.).
Tarp kai kurių sujungiamųjų dėmenų matoma loginė seka laike, leidžianti kalbėti apie fazės santykius, pvz.: grūdų supirkimo ir (arba) perdir
bimo įmonė, draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupė. Kita vertus, pastarajame pavyzdyje galima įžvelgti ir hiperoniminį santykį, jei perdraudimas laikomas draudimo rūšimi. Pats terminas perdraudimas į LR terminų banką neįtrauktas, tačiau duomenų bazėje IATE perdraudimas yra
apibrėžiamas kaip draudimo atmaina. VLEe straipsnyje „Perdraudimas“
teigiama, kad daugelyje Vakarų Europos šalių perdraudimas – savarankiška draudimo šaka.
Partoniminius (visumos ir dalies) santykius galima įžvelgti tarp sujungiamųjų dėmenų vandens telkinio ir (ar) jo vandens (pvz., vandens telkinio
ir (ar) jo vandens naudojimas), želdynų ir (ar) želdinių (pvz., želdynų ir (ar)
želdinių valdytojas).
Keli kiti ryškesni dėmenų ontologinių santykių tipai:
• kilmės santykiai (žaliava ir produktas12): naftos ir (ar) naftos produk
tų įrenginiai;
• vietos santykiai (objektas ir vieta): rudoji branduolinės energetikos
objekto ir (ar) jo aikštelės būklė (plg. branduolinės energetikos objekto
aikštelė);
• sustiprinimo (aksesuaro) santykiai (objektas ir priedas): ginklo ir (ar)
šaudmenų laikymas;
12

A. Nuopponen tokį santykių tipą išskiria kaip atskirą greta partoniminių santykių (žr. Nuopponen 2011: 8;
2014: 7).
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• atstovavimo santykiai (objektas ir atstovas): pagalbą vaikui ir (ar) jo
atstovams teikiantis specialistas;
• rango santykiai: valstybės ir (arba) savivaldybės kontroliuojamas
subjektas.
Tarp sujungiamaisiais termino dėmenimis einančių žodžių ar žodžių
junginių semantinis ryšys kartais atrodo tolimesnis. Kaip pavyzdį galima
imti terminą laidojimo ir (ar) palaikų radimo vietos įamžinimas. Jei semantiškai gretinsime vien tik dėmenis laidojimo ir palaikų radimo, jie atrodys
gana nutolę, nors tematiškai ir susiję. Atstačius praleistą dėmenį ir tada
sugretinus žodžių junginius laidojimo vieta ir palaikų radimo vieta, tarp jų
būtų galima įžvelgti ekvoniminį santykį.
A lternat y vus sujung i mas

Dauguma LR terminų banko terminų su alternatyviais jungtukais yra
daiktavardiniai junginiai ar daiktavardinės konstrukcijos13, išskyrus varto
ti į trachėją ir (ar) bronchus, nors tokią konstrukciją ne visi terminologai
pripažintų terminu.
Lietuvių kalbotyroje nėra vienos nuomonės dėl sujungiamųjų junginių –
vienuose darbuose jie skiriami, kituose sujungiamuoju ryšiu susijusios
žodžių formos nelaikomos junginiais (trumpą apžvalgą žr. Holvoet 2003:
177; plačiau žr. Bielinskienė 2010: 16–19). Jeigu vadovautumėmės pastarąja pozicija, kiltų klausimas, kokia sintaksine konstrukcija reikėtų laikyti terminus, kurių pagrindinius dėmenis sieja sujungiamasis ryšys.
Terminai su alternatyviais jungtukais formaliai, semantiškai ir pragmatiškai atrodo kaip sudėtinių terminų konstrukcijos (plg. 1 pav.), pvz.:
ginklo ir (ar) šaudmenų turėjimas „g i n k l o i r ( a r ) š a u d m e n ų laikymas, nešiojimasis, saugojimas, naudojimas“
   ↑
ginklo ir šaudmenų turėjimas14
ginklo ar šaudmenų turėjimas ← ginklo turėjimas vs. šaudmenų turėjimas
13

Lietuvių terminologijoje sudėtiniai terminai tradiciškai apibrėžiami kaip žodžių junginiai, o žodžių junginių grandinės sąvoka paprastai nevartojama (plg. Labutis 1976: 60; 2002: 51). Gintauto Akelaičio nuomone, „ne visi trižodžiai, ypač daugiažodžiai terminai, gali būti laikomi junginiais“ (Akelaitis 2008: 6), deja,
plačiau šis teiginys neišplėtotas.

14

Čia ir toliau terminai skaidomi į struktūriškai ir semantiškai galimus, bet nebūtinai realiai vartojamus ar
užfiksuotus terminus.
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1 pav. Alternatyvių jungtukų ir (ar) konkordanso eilučių pavyzdžiai iš Vyriausybės dokumentų tekstyno15,
apdoroto AntConc 3.5.816 programa

Bet ne visus tiriamojo tipo terminus galima mechaniškai (ir tiesiog
atstačius eliptinį dėmenį) atskirti į du ar daugiau terminų, pvz., tabako
gaminių ir (ar) s u s i j u s i ų gaminių importas – konstrukcija susijusių gami
nių importas tėra tik kontekstinis termino sinonimas, plg. su tabako ga
miniais susijęs gaminys („elektroninė cigaretė, elektroninių cigarečių pildyklė, taip pat rūkomasis žolinis gaminys“ LRTB)17. Tas pats pasakytina
apie terminus, kuriuose, siekiant išvengti kartojimo, ankstesnis dėmuo
ar dėmenys pakeičiami substitutu, pvz., pagalbą vaikui ir (ar) j o atstovams
teikiantis specialistas.
15

Monolingual documents from the Government of Lithuania (Processed). Available at: https://elrc-share.eu/
repository/browse/monolingual-documents-from-the-government-of-lithuania-processed/67722f086d1b1
1e7b7d400155d0267067b5925f129fb487f8e3a6693eb0274c1/.

16

Anthony L. 2019: AntConc (Version 3.5.8) [Computer Software], Tokyo: Waseda University. Available at:
https://www.laurenceanthony.net/software.

17

Įstatymo, kuris yra kalbamų terminų šaltinis, sąvokų skyriuje po termino su tabako gaminiais susijęs ga
minys prieš jo apibrėžtį įsivedamas sutrumpinimas (toliau – susijęs gaminys), todėl abėcėliškai žemiau
atsidūrę terminai sudaryti su tuo trumpuoju variantu, plg. tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių reklama
ir jo rūšinį terminą paslėpta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama, kuris
apibrėžiamas dar iki sutrumpinimo.
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Atskirai aptartini terminai pagal tai, ar sujungiamasis ryšys sieja pagrindinius termino dėmenis, ar šalutinius. Kai alternatyviais jungtukais sujungiami pagrindiniai dėmenys, tokio tipo terminai paprastai ir apibrėžiami
per tuos pagrindinius dėmenis ar juos perfrazuojant, plg. viešasis geria
mojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas: „g e r i a m o j o va n d e n s
t i e k i m a s i r ( a r b a ) nu o t e k ų t va r k y m o p a s l a u g ų t e i k i m a s
viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir (arba) viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione“, arba apibrėžtis yra išvardijamoji: rekreaciniai statiniai ir (ar) įrenginiai „apžvalgos bokštai, apžvalgos aikštelės (regyklos) su įranga (pakyla, žiūronais, kt.), poilsio (žaidimo), miestų, miestelių aikščių, parkų, skverų ir kitų želdynų, paplūdimių
statiniai ir įrenginiai“. Pirmojo termino apibrėžtis paremia mintį, kad tas
terminas tėra sujungtų sąvokų įvardijimas ir atitinkamai sudėtinių terminų konstrukcija. Iš antrosios apibrėžties atrodo, kad, regis, ne visada įmanoma atskirti rekreacinius statinius nuo rekreacinių įrenginių, o tai galėjo lemti ir sudedamąjį sujungimą (ir) pačiame termine.
Toliau kiek plačiau apie kelis terminus, kurių šalutiniai dėmenys sujungti alternatyviais jungtukais.
Sujungiamaisiais termino į trachėją ir (ar) bronchus lašinama suspensija
„skystas vandeninės suspensijos preparatas, skirtas lašinti į t r a c h ė j ą i r
( a r ) b r o n c h u s “ dėmenimis pasakoma vieta. Šį terminą, kaip ir kitus,
galima suskaidyti:

į trachėją ir (ar)
bronchus
lašinama
suspensija

į trachėją ir
bronchus lašinama
suspensija
į trachėją ar
bronchus lašinama
suspensija

į trachėją lašinama
suspensija

į brochus lašinama
suspensija

Kadangi tas preparatas skirtas lašinti tiek į trachėją, tiek į bronchus,
galima spėti, kad į trachėją lašinama suspensija = į bronchus lašinama sus
pensija = į trachėją ar bronchus lašinama suspensija = į trachėją ir bronchus
lašinama suspensija. Pastarasis terminas eksplicitiškai neparodo, kad galima
lašinti tik į vieną iš šių organų (tai pasakoma apibrėžtyje), todėl į trachė
ją ir (ar) bronchus lašinama suspensija atrodo tikslesnis terminas. Be to,
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nėra tokio žodžio ar žodžių junginio, kuriuo būtų galima tiksliai pakeisti
sujungiamąją konstrukciją ir išvengti sujungimo, plg. angl. endotracheo
pulmonary instillation, suspension, vok. Suspension zur endotracheopulmo
nalen Instillation, pranc. suspension pour instillation endotrachéobronchique.
Termino, kurio šalutiniai sujungiamieji dėmenys apibūdina pagrindinį jo
dėmenį pagal paskirtį, pavyzdys – nardymo ir (arba) šuolių į vandenį baseinas
„18–20 × 14–21 m dydžio ir 3,5–5,5 m gylio baseinas, kuriame įrengtas
stacionarus bokštas ir šuolių į vandenį tramplinas (-ai)“. Apibrėžtyje pasakyti tik baseino matmenys ir pagrindinė įranga, kuri ir orientuoja į paskirtį –
šuoliai į vandenį. Paskirtis tėra antrinis požymis. Pažvelgę į Sporto terminų
žodyną (2002; žr. LRTB), matysime, kad beveik taip pat apibrėžiamas ir
šuolių į vandenį baseinas. Vadinasi, tas pats šuolių į vandenį baseinas tinka
naudoti ir nardymui, tad pirmasis termino dėmuo ir pats sujungiamasis
ryšys atrodo perteklinis. Čia gana akivaizdi vertimo įtaka – tiek nardymo,
tiek šuolių į vandenį angliškas atitikmuo tas pats – diving.
Sujungiamuosius termino vaisių ir (ar) uogų vynas18 dėmenis su pagrindiniu dėmeniu sieja apibendrinta medžiagos reikšmė. Šis terminas apibrėžiamas kaip „gėrimas, gaunamas fermentacijos būdu tiktai iš visiškai arba
iš dalies sutraiškytų ar nesutraiškytų šviežių va i s i ų i r ( a r ) u o g ų (išskyrus vynuogių) arba šviežių va i s i ų i r ( a r ) u og ų (išskyrus vynuogių)
sulčių arba sulčių, gautų atskiedus va i s i ų i r u o g ų (išskyrus vynuogių)
koncentratą, pridedant ar nepridedant vandens, cukrų ir (ar) jų sirupų,
medaus, etilo alkoholio, leidžiamų maisto priedų“. Maisto gamybos ir
prekybos srityje jis yra ne termino vynas hiponimas, o jo ekvonimas (termino struktūra ir netermininė reikšmė (žr. LKŽe, DŽ6) orientuoja priešingai) – terminu vynas gali būti ženklinamas tik „alkoholinis gėrimas,
gautas fermentacijos būdu iš vynuogių sulčių“ (apibrėžtis iš VLEe).
Terminas vaisių ir (ar) uogų vynas kaip gėrimų kategorijos pavadinimas
apima terminus vaisių vynas, uogų vynas, vaisių ir uogų vynas19. Dėl to
terminas su alternatyviais jungtukais ir (ar) kaip platesnės ekstensijos terminas kontekste gali pakeisti tiek kalbamus dvižodžius terminus, tiek
terminą su jungtuku ir. Tačiau, pavyzdžiui, terminas vaisių vynas tikriau18

Vartosenoje, kaip rodo Google paieška, gyvuoja variantas vaisių-uogų vynas.

19

Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų bei kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente pasakyta: „Vaisių ir (ar) uogų vynas, pagamintas iš vienos rūšies vaisių ir (ar)
uogų, gali būti vadinamas tų uogų ar vaisių pavadinimo vynu (obuolių vynas, vyšnių vynas ir pan.). Vynas,
pagamintas iš vaisių ir (ar) uogų (vaisių ir uogų? – aut. past.) mišinio, vadinamas vaisių ir uogų vynu. Vynas,
pagamintas iš vaisių mišinio, gali būti vadinamas vaisių vynu, o iš uogų mišinio – uogų vynu.“
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siai nebūtų apibrėžiamas per terminą vaisių ir (ar) uogų vynas (vaisių vynas – vaisių ir (ar) uogų vynas, ...) dėl šio formaliosios sandaros ir juo
įvardijamos sąvokos savitumo, nors vaisių vynas ir priklauso vaisių (ir) ar
uogų vyno kategorijai.
I Š VA D O S

Alternatyvūs sujungiamieji (sudedamasis ir skiriamasis) jungtukai dažniau
jungia šalutinius nei pagrindinius terminų dėmenis, o taip susieti pastarieji dėmenys visada turi bendrą priklausomąjį dėmenį. Sujungiamieji
dėmenys pagal tarpusavio santykį, kaip ir tikėtasi, daugiausia yra ekvonimai, tačiau kai kurių semantiniai ryšiai yra hierarchiniai hiperoniminiai ar
jiems gana artimi, taip pat ir partoniminiai ar kitokie ontologiniai (asocia
tyvieji). Vadinasi, sujungiami žodžiai ar žodžių junginiai nebūtinai yra
semantiškai lygiaverčiai.
Formaliai terminai su alternatyviais sujungiamaisiais jungtukais nesiskiria nuo tiesiog diskurse sujungtų terminų. Daugumą terminų galima suskaidyti į galimus ar realius terminus.
Terminų, kurių dėmenys jungiami alternatyviais jungtukais, atsiradimą
reikėtų aiškinti ekstralingvistiniais (sąvokų teisinis reglamentavimas, klasifikaciniai tikslai) ir lingvistiniais (kitų kalbų atitikmenys, detali eksplicitinė motyvacija) veiksniais.
Terminai su sujungiamaisiais dėmenimis, ypač su alternatyviais jungtukais,
išplečia sudėtinio termino, tradiciškai laikomo žodžių junginiu, sampratą.
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Coordination in the Structure of Terms:
Terms with Conjunctions ir (ar), ir (arba) “and (or)”

Summary

The article analyses the Lithuanian terms, the constituents of which are joined by
alternative conjunctions ir (ar/arba) “and/orˮ. The research material was taken from
the National Term Bank of Lithuania (the Term Bank of the Republic of Lithuania),
which had 199 terms of this type. The article is aimed at determining the features of
the formal structure of the terms with coordinate constituents joined by alternative
conjunctions ir (ar/arba), the semantic relations between these constituents and discussing the terminological value of such terms.
Alternative coordinating (copulative and disjunctive) conjunctions are more likely
to join subordinate term constituents than the main ones, and the latter always have a
common dependent constituent. The coordinate constituents, according to their semantic relations, are predominantly co-hyponyms, however, some have hierarchical
hyperonymic or quite close to it, as well as, partonymic or other ontological (associative) semantic relations. Consequently, coordinate words or phrases are not necessarily
semantically equivalent.
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Formally, terms with alternative coordinating conjunctions do not differ from terms
simply connected in discourse. Most terms can be divided into possible or real terms.
Hence, when such terms are included in texts, they are used together with coordinate
constructions that are rather the subject of textual usage than of nomination.
The emergence of terms with constituents joined by alternative conjunctions should
be interpreted by extralinguistic (legal regulation of concepts, classification purposes)
and linguistic (equivalents in other languages, detailed explicit motivation) factors.
Terms with coordinate constituents, especially with alternative conjunctions, broaden the concept of a complex term traditionally considered as a phrase in Lithuanian
terminology.
Gauta 2019-07-29
Asta Mitkevičienė
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
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Įvardžiuotinės formos makroekonomikos
terminijoje: vartojimo dėsningumai
ir svyravimų priežastys
R A M U N Ė VA S K E LAIT Ė

Lietuvių kalbos institutas
A n o ta c i ja
Nors nustatant įvardžiuotinių formų (toliau – ĮF) vartojimo normas linkstama teigti, kad terminijoje ĮF vartoti būtina, šio darbo autorė yra atkreipusi
dėmesį į tai, kad ir terminijoje jos vartojamos nereguliariai, o šiame straipsnyje ĮF vartojimas terminams žymėti tiriamas toliau. Jame vartojimo dėsningumai ir svyravimų priežastys nagrinėjami pasitelkus ekonomikos teorijos sudėtinės dalies makroekonomikos terminiją, tiksliau, aukštosioms
mokykloms skirtus makroekonomikos vadovėlius. Lyginant ĮF vartojimą
tarptekstiniu ir teksto lygmenimis, siekiama nustatyti objektyvius veiksnius,
lemiančius terminų žymėjimo ĮF svyravimus, bet atkreipiamas dėmesys ir į
subjektyvaus pobūdžio veiksnį – nevienodą vadovėlių parengimo kalbiniu
požiūriu lygį.
ESMINIAI ŽODŽIAI:

įvardžiuotinės formos, sudėtinis terminas, šalutinis dėmuo.

A bstract
Although while defining the norms of the usage of pronominal forms (hereinafter referred to as PF), there is a tendency to state that the usage of PFs
in the terminology is a must, the author of the article has noticed that PFs
are used irregularly in the terminology, and this article investigates their usage in the terminology further. Usage patterns and reasons for fluctuations
are investigated by using the terminology of macroeconomics, which is a
component of economic theory, i. e. textbooks in macroeconomics for higher schools. By comparing the PF usage on the intertextual and textual levels, it is aimed to establish objective factors determining fluctuations in PFs
usage in terms, and it is also focused on the factor of a subjective nature –
different qualities of textbook preparation in linguistic terms.
KEYWORDS:

pronominal forms, complex term, subordinate constituent.
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Į VA D I N Ė S PA S TA B O S .
Į VA R D Ž I U O T I N Ė S F O R M O S T E R M I N O L O G I J O J E

Lietuvių kalbos įvardžiuotinės formos (toliau – ĮF) tiek diachroninių,
tiek sinchroninių kalbos tyrimų atstovams iki šiol kelia daug neaiškumų.
Štai kalbos istorijos tyrėjų, regis, taip ir neprieinama prie bendros nuomonės, ar *i̯o-  įvardis, su kuriuo jos buvo sudarytos, buvęs anaforinis,
ar reliatyvinis, atitinkamai – ar įvardžiuotiniai būdvardžiai susidarė kaip
determinacijos reiškimo priemonė ir pagal kilmę atitinka apibrėžiamąją
funkciją atliekančius indoeuropiečių kalbų artikelius, ar vis dėlto jie radosi dėl žymimojo daikto pabrėžimo – emfazės (pvz.: Valeckienė 1986;
1990; Rosinas 1975; 2009: 237–241)1. Gramatikose pripažįstama ir apibrėžiamoji, ir pabrėžiamoji reikšmė (LKG 1965: 505–510; DLKG 1997:
174–175), bet atliekant gramatinio lygmens tyrimus vis labiau linkstama
ĮF aiškinti tik kaip apibrėžtumo reiškimo priemonę (Holvoet, Tamulionienė 2006; Mikulskas 2006; Spraunienė 2008a, b; 2011), ir vis tiek
gana sunku rasti paaiškinimą, kodėl lietuvių kalboje ĮF vartojamos taip
nereguliariai. Tačiau terminologijos darbuose tokios problemos nesvarstomos, todėl gali atrodyti, kad šioje srityje dėl ĮF problemų nekyla. Vis
dėlto toks įspūdis tik paviršinis.
Pirma, pasirinkus nagrinėti vienos ar kitos srities terminiją, kartais atkreipiamas dėmesys į tai, kad joje, be kitų dalykų, svyruoja ir ĮF vartojimas (pvz.:
Andriuškaitė 2000: 73; Umbrasas 2002: 87; 2003: 69; 2004: 109; Kaulakienė
2002: 73; 2006: 93). Tiesa, šis faktas įvardijamas retokai, tačiau tai atitiktų
kodifikuotąją normą, numatančią, kad terminai turi būti vartojami tik ĮF
(Pupkis 1980: 136; Piročkinas 1990: 86; KKP 1998: 123; KP 2002: 26; Šukys
2003: 113; Paulauskienė 2004: 204). Vis dėlto tik faktas įvardijamas retokai,
o kad ir kuriuo aspektu būtų pasirinkta nagrinėti sudėtinius terminus, paprastai neapsieinama be pavyzdžių, iš kurių matyti, kad terminų būdvardiniai
ar dalyviniai dėmenys yra reiškiami ir paprastosiomis formomis (pvz.: Kazlauskaitė 2004: 216; Mitkevičienė 2006: 141; Zemlevičiūtė 2014: 164). Taip
netiesiogiai parodoma, kad ir terminijoje ĮF vartojamos nereguliariai, o nereguliarumo polinkis jau labiau atitiktų tiriamojo ir aprašomojo pobūdžio
darbuose konstatuojamą ĮF nykimo tarmėse (Valeckienė 1957: 301–304;
LKG 1965: 513; DLKG 1997: 177) ar nykimo apskritai (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 138; Paulauskienė 1994: 222–223) polinkį.
1

Įvardžiuotinių būdvardžių kilmės tyrimų, kuriais krypta į vieną ar kitą teoriją, išsami apžvalga pateikiama
A. Valeckienės (1857) straipsnyje.
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Antra, klausimų kelia ne tik vartojimo reguliarumas. Įvardžiuotinių ir
neįvardžiuotinių formų (toliau – NF) svyravimas terminologijoje dažniausiai yra minimas kaip variantinė raiška (pvz.: Umbrasas 2004: 109; Kaulakienė 2006: 93) arba variantai (pvz.: Andriuškaitė 2000: 73; Kaulakienė
2002: 73). Štai Angelė Kaulakienė ir tiesiogiai pasako, kad tokius sudėtinių terminų būdvardinius ar dalyvinius rūšinius dėmenis, kurių vieni
reiškiami ĮF, kiti – NF, galima vadinti variantais (Kaulakienė 2002: 73).
Tačiau net trijuose 2004 m. išleistos Terminologijos straipsniuose tokie
atvejai pavadinami pseudovariantais (Mitkevičienė 2004: 136; Umbrasas
2004: 109; Zemlevičiūtė 2004: 97). Vadinasi, terminologijoje ĮF kelia ir
reiškinio įvardijimo klausimą. Tačiau dėmuo pseudo-  reiškia netikrumą,
tariamumą, o tai rodytų, kad klausimas susijęs ne tik su reiškinio įvardijimu, bet ir su jo vertinimu. Pavartojus terminą pseudovariantai pateikiamos trumpos pastabos tai patvirtintų: „Įvardžiuotinės ir paprastosios formos
teoriškai negali būti laikomos variantais, nes kalbos sistemoje tai yra skirtingos reikšmės kalbos vienetai“ (Mitkevičienė 2004: 136). Kaip aiškėja,
ĮF laikyti netikrais variantais skatina teorinė ĮF traktuotė, tiksliau, įžvelgiamas teorinis reikšmės skirtumas, prieštaraujantis polinkiui terminologijoje variantais laikyti labiau tik raiška besiskiriančius terminus (Mitkevičienė 2004: 121–124; Stunžinas 2008: 111–112; Stankevičienė 2012: 22;
Zemlevičiūtė 2012; Sirvidienė 2015).
Įvardžiuotinių būdvardžių vartoseną išsamiai tyrusi Adelė Valeckienė
(1957) iš tikrųjų yra skyrusi specialias įvardžiuotinių būdvardžių reikšmes,
o ir Lietuvių kalbos gramatikoje (toliau – LKG) pasakyta: „Įvardžiuotiniai
būdvardžiai turi specifines reikšmes ir savo vartosena skiriasi nuo paprastųjų“ (LKG 1965: 505). Vis dėlto ne visi morfologai esminį reikšmės skirtumą yra linkę pripažinti: „Jeigu tarp paprastųjų ir įvardžiuotinių būdvardžių
būtų didelis (esminis) reikšmės skirtumas, tai nebūtų bendrine kalba kalbančių žmonių, galinčių išsiversti be įvardžiuotinių būdvardžių, o dabar
tie, kurie kilę iš įvardžiuotinių būdvardžių nevartojančių tarmių, ir kalbėdami bendrine kalba be jų išsiverčia, tuo prisidėdami prie įvardžiuotinių
būdvardžių nykimo apskritai“ (Paulauskienė 1994: 222). ĮF vertinant kaip
apibrėžtumo raiškos priemonę, reikšmės skirtumo klausimas vėlgi būtų
sprendžiamas kitaip. Štai Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje (toliau –
DLKG) teigiama, kad ir ĮF, ir NF žymi daikto ypatybę, tik ĮF ne tik ją
žymi, bet ir nurodo, kad daiktas yra žinomas (DLKG 1997: 174). Tačiau
teorine ĮF traktuote veikiausiai remiamasi ir ĮF besiskiriančius terminus
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laikant variantais. Juk morfologijos vadovėliuose ĮF įprasta laikyti morfologine būdvardžio kategorija ir aptarti kartu su kitomis jo kategorijomis,
pavyzdžiui, gimine, skaičiumi (Paulauskienė 1983: 207–213; 1994: 198–
232)2, o terminai, kurių giminė ar skaičius skiriasi, terminologijoje yra
laikomi variantais (Stunžinas 2008; Zemlevičiūtė 2012). Jeigu kalbos morfologinio lygmens apraše skiriama apibrėžtumo kategorija, ji irgi aptariama
būdvardžio skyriuje, o ir skiriama kaip būdvardžio kategorija (DLKG 1997:
168–177), nors šios kategorijos skyrimas tik būdvardžio ĮF ir NF pagrindu
ir yra kritikuotas3. Atskirame darbe apie gramatines kategorijas apibrėžtumas jau apibūdinamas kaip morfosintaksinė kategorija (Judžentis 2012: 99).
Visa tai rodytų, kad ĮF gramatinė traktuotė nėra labai aiški, o svyravimas
tarp terminų variantai ir pseudovariantai tuos neaiškumus veikiausiai atspindi. Vis dėlto pastarasis terminas pavartojamas tik tame viename Ter
minologijos numeryje, o šis faktas gali rodyti ir tai, kad terminas yra nulemtas kokių nors subjektyvių veiksnių, pavyzdžiui, susijusių su numerio
redagavimu, rengimu spaudai ar pan.
Trečia, kai kuriuose terminologijos darbuose ĮF vartojimo klausimu
pateikiama normatyviojo pobūdžio pastabų, o jos irgi rodo tam tikrą prieštarą. Štai Kazimieras Gaivenis teigė, kad dažnai nelengva nustatyti, ar
terminui reikia ĮF, nors apskritai ĮF terminijai yra reikalingos: „Įvardžiuotinių formų terminijoje nereikia tik tada, kai rūšinis pažyminys turi dar
savo prieveiksminį pažyminį“ (Gaivenis 1995: 8). Tačiau kiti terminologai
nurodo, kad ĮF terminologijoje ne visais atvejais reikalingos ar juo labiau
būtinos (Keinys 2004: 81) arba kad šiuolaikinėje terminologijoje ĮF kartais
populiarios perdėtai (Umbrasas 2002: 87). Išeitų, kad ĮF reikalingumas
terminijoje nevienodai vertinamas net terminologų, o dar labiau prieštaros išryškėtų tokius teiginius palyginus su teiginiais, formuluojamais numatant bendrąsias ĮF vartojimo normas. Pastaraisiais, kaip jau užsiminta,
linkstama į tai, kad ĮF turi būti žymimas kiekvienas terminas: „Įvardžiuotinės formos yra būtinas sudėtinių terminų rodiklis (išskyrus tuos žodžius,
2

A. Paulauskienės Lietuvių kalbos morfologijoje skiriamos derinamosios būdvardžio kategorijos (giminė,
skaičius, linksnis) ir vidinės būdvardžio gramatinės kategorijos (ĮF, negimininė forma, laipsnių formos)
(Paulauskienė 1994: 198–200).

3

A. Paulauskienė apibrėžtumo / neapibrėžtumo kategorijos tapatinimą su paprastųjų / įvardžiuotinių būdvardžių opozicija kritikavo dėl to, kad ši priešprieša matoma ir leksemų, ir gramatinių formų lygmenyse
(Paulauskienė 1994: 225), o plėtojant kitokią nei tradicinei lietuvių kalbotyrai būdinga daiktavardinio
junginio sampratą teigta, kad tai ne būdvardžio, o daiktavardinio junginio kategorija (Holvoet, Tamulionienė 2006: 12).
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kurie negali būti įvardžiuotiniai, pvz., priesagos -inis būdvardžiai). Net ir
tada, kai būdvardinio žodžio forma pati rodo išskyrimą, terminas turi
būti įvardžiuotinis. Antai žymėtieji būdvardžių laipsniai jau išskiria ypatybę iš kitų, bet terminuose turėsim tik vyresnysis inžinierius, aukščiausia
sis teismas ir kt.“ (Pupkis 1980: 136); „Rūšiai nusakyti ir terminams sudaryti netinka paprastosios formos“ (KKP 1998: 123); „Taigi reikia laikytis taisyklės: jeigu būdvardis ar koks kitas žodis gali būti įvardžiuotinis, tai
terminijoje tinkama tik įvardžiuotinė forma be jokių išimčių“ (Paulauskienė 2004: 204). O iš vieno Kalbos kultūroje paskelbto straipsnio aiškėja,
kad tokią mintį, pirmiausia orientuodamasi į terminų žodynus, yra kėlusi terminologė A. Kaulakienė. Aptarusi bendruosius rūšinių įvardžiuotinių
būdvardžių vartojimo ypatumus, 1973 m. išspausdintame straipsnyje ji
svarstė, kad terminijoje šie ypatumai turėtų dar labiau išryškėti, todėl
sudarant terminų žodynus, registrus ir kt. (kur pateikiami beveik visi
rūšiniai terminai) visur reikėtų vartoti tik įvardžiuotinius būdvardžius.
Siūlymas grįstas sistemiškumo siekiu: toks vartojimas „padėtų susidaryti
terminų sistemiškumui, kuris paprastai atspindi atitinkamų sąvokų sąsają.
Antra vertus, būtų galima išvengti įvairavimo, kuris nepageidautinas terminų žodynuose“ (Kaulakienė 1973: 30–31). Apie ĮF vartojimą rišlaus
pobūdžio tekstuose pasakyta, kad žodžių junginiai su NF vartotini tada,
kai norima ne pabrėžti daiktų ar reiškinių rūšį, o pasakyti jų ypatybes,
kokybę; kai norima pasakyti išskiriamąją, t. y. terminologinę, reikšmę,
tekstuose irgi turėtų būti vartojamos ĮF (Kaulakienė 1973: 31).
Kaip galima spręsti iš to straipsnio, remiamasi rūšine reikšme ir, siekiant
terminų sistemiškumo, kalbos ypatybę ĮF žymėti rūšį linkstama teikti kaip
universalų termino žymėjimo principą. A. Valeckienė, rūšinę reikšmę
skyrusi kaip tam tikrą pažymimosios reikšmės, vėliau pervadintos į apibrėžiamąją reikšmę (Valeckienė 1986; 1998; DLKG 1997: 174–175), porūšį4, apie ĮF vartojimą terminijoje tėra pasakiusi tiek: „Kadangi rūšiniai
pažyminiai dažniausiai rodo kokias nors individualias, grupei daiktų api4

A. Valeckienės (1997) straipsnyje, kur pateikiama išsami įvardžiuotinių būdvardžių klasifikacija, pirmiausia skiriama pabrėžiamoji ir pažymimoji reikšmė. Pastarosios nurodomi du porūšiai – nurodomoji ir išskiriamoji reikšmė, o tada atskirai aptariamas išskiriamosios reikšmės reiškimas išskiriamaisiais pažyminiais ir
jos reiškimas rūšiniais pažyminiais. Panaši klasifikacija perkeliama ir į LKG, tik rūšinės reikšmės žymėjimas kaip pažymimosios reikšmės porūšis čia skiriamas tiesiogiai: skiriamas daiktų rūšies žymėjimas, daiktų nurodymas ir daiktų išskyrimas (LKG 1996: 505–510). DLKG pažymimoji reikšmė pervadinama į
apibrėžiamąją, o rūšies reiškimas vėl labiau susiejamas su išskyrimu: kaip apibrėžtumo reiškimo būdą
išskyrus išskyrimą, pasakoma, kad įvardžiuotiniai būdvardžiai su tam tikrais pažymimaisiais žodžiais reiškia daiktų rūšį (DLKG 1997: 174–175).
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bendrintas ypatybes, su pažymimuoju žodžiu reiškiančias tos grupės pavadinimą, tai su tokiais įvardžiuotiniais būdvardžiais labai dažnai yra sudaromi terminai, pvz., kalbos mokslo terminai“ (Valeckienė 1957: 186).
Toks teiginys perkeltas ir į LKG (1965: 507), vėliau – į DLKG (1997: 174)5.
Tiek A. Valeckienės straipsnyje, tiek LKG yra nurodyti ir trys daiktų apibrėžimo rūšiniais pažyminiais būdai: 1) vieno daikto išskyrimas su didesniu ypatybės laipsniu (kiekiu); 2) skirtingų ypatybių supriešinimas, t. y.
vieno daikto skyrimas nuo kito panašaus daikto kokia nors viena ypatybe,
priešinga kito daikto ypatybei; 3) daikto išskyrimas kokia nors individualia, specifine ypatybe, kuri nėra būdinga kitiems tos rūšies daiktams
(Valeckienė 1957: 176–183; LKG 1965: 505–506). A. Kaulakienės straipsnis atskleidžia, kad visi šie rūšies žymėjimo būdai įžvelgiami ir terminijoje ir, remiantis rūšies žymėjimo bei ypatybės ar kokybės žymėjimo skirtumu, terminus siūloma žymėti ĮF. Tačiau ne visuose darbuose kaip kriterijus pabrėžiamas būtent šis skirtumas. Štai K. Gaivenis mini laikinumo
ir pastovumo priešpriešą: gyvenamasis namas tam tikru laiku gali būti
negyvenamas, bet jis vis tiek yra vadinamas gyvenamuoju namu, geriamo
jo vandens dabar gali niekas negerti, bet jis vis tiek bus geriamasis vanduo,
t. y. tam tikros kokybės vanduo (Gaivenis 1995: 8)6. Nors šiaip jau, siūlant
terminus žymėti ĮF ar dėl būtinojo žymėjimo paabejojant, kriterijų dažniausiai neformuluojama.
Tiesiogiai nenurodoma nė ĮF vartojimo išimčių. Tik Kalbos patarimuo
se įvardijama, kad išskiriamajai daikto kokybei reikšti sudėtiniuose terminuose ĮF nevartotinos kartu su priesagomis -(ut)inis, -ė, -(ur)inis, -ė (KP
2002: 26–27). Tačiau šio straipsnio autorė yra atkreipusi dėmesį į išimtis,
numatomas netiesiogiai – pateikiant reikšmių klasifikaciją (Vaskelaitė 2016).
Šia klasifikacija rūšinė reikšmė numatoma kaip apibrėžiamosios reikšmės
porūšis ar apibrėžtumo reiškimo būdas, o aptariant apibrėžiamąją reikšmę
ar apibrėžtumą paprastai minima ĮF ir NF opozicijos neutralizacijos atvejų: kad tarmėse ĮF nelinkstama pridėti prie aukščiausiojo laipsnio būdvardžių, kad ĮF neturi tam tikrų priesagų, pavyzdžiui, priesagos -iškas vediniai, perkeltinės reikšmės būdvardžiai, kad apskritai ĮF ir NF priešprieša
5

A. Valeckienė yra abiejų gramatikų būdvardžio skyriaus, kuriame ir aptariamos ĮF, rengėja.

6

Tokią priešpriešą yra minėjęs ir Arnoldas Piročkinas: „Pirmuoju atveju ypatybė gali būti ir atsitiktinė,
laikina, o antruoju atveju ji bus nuolatinė, esminė. Todėl įvardžiuotinės formos vartotinos sudarant terminus, pridedant prie jų pagrindo daiktavardžio esminę ypatybę išreiškiantį pažyminį, kaip tai turime
pasakyme greitasis traukinys“ (Piročkinas 1990: 86).
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nėra ryški ir nuosekli (LKG 1965: 511–512; Valeckienė 1986: 171–172;
DLKG 1997: 175). Logiškai samprotaujant, jei jau rūšies žymėjimas yra
vienas iš apibrėžiamosios reikšmės ar apibrėžtumo reiškimo būdų, tai pogrupiui neturėtų būti svetimi grupės polinkiai. O vienas neutralizacijos
atvejis, būtent polinkis tarmėse ĮF nereikšti labai specifinės reikšmės išskiriamųjų ir rūšinių pažyminių, galinčių vien savo leksine reikšme išskirti daiktus (juodas pūdymas, kanapėta višta), su rūšine reikšme susiejamas
ir tiesiogiai (Valeckienė 1957: 303; LKG 1965: 511; DLKG 1997: 175).
Iš šios apžvalgos aiškėja, kad terminologijoje ĮF irgi kelia problemų, o
įspūdis, kad jų čia nekyla, susidaro todėl, kad tokios problemos nenagrinėjamos. Šio straipsnio autorės žiniomis, nėra nė vieno terminologijos
srities straipsnio, kurio tiesioginiu objektu būtų pasirinktas ĮF vartojimas
terminijoje. Šiame darbe šį objektą bus mėginama nagrinėti. Tiesa, jis
straipsnio autorės jau šiek tiek nagrinėtas, tačiau tik norminamuoju aspektu – siekiant nustatyti, kiek sutampa realioji vartosena ir kodifikuotoji norma (Vaskelaitė 2016). Panagrinėjus ĮF vartojimą ekonomikos mokslo straipsniuose ir bekontekstėje terminų vartojimo aplinkoje, t. y. ekonomikos terminų žodynuose ir teisės aktuose pateikiamuose terminų
žodynėliuose, tame Bendrinėje kalboje skelbtame straipsnyje atskleista, kad
bent jau ekonomikos terminijoje ĮF vartojama nereguliariai, taip pat įžvelgta galimų nereguliarumo ir kodifikacijos sąsajų. Kartu daryta išvada, kad
ĮF vartojimą reikia tirti toliau, o kaip vienas iš ĮF nevartojimą galinčių
lemti veiksnių minėta konteksto įtaka. Taigi, tyrimas tęsiamas pasitelkus
kontekstą pateikiančią medžiagą, tačiau šiame straipsnyje jau bus susitelkiama ne į vartosenos ir normos santykį, o į ĮF vartojimo terminijoje
dėsningumus ir nereguliarumo priežastis. Tiksliau, nagrinėjant vartojimo
dėsningumus bus siekiama išsiaiškinti, kas gali lemti ĮF vartojimo svyravimus terminijoje ir ĮF nevartojimą.
T I R I A M O S I O S M E D Ž I A G O S Y PAT U M A I I R M E T O DA S

Kaip ir ankstesniame straipsnyje, tirti ĮF vartojimą renkamasi ekonomikos mokslo terminijos pagrindu, tačiau sritis bus aprėpiama siauresnė – tik
makroekonomikos terminai, ir tik vieno žanro tekstai, t. y. aukštosioms
mokykloms skirti makroekonomikos vadovėliai.
Pasakymas makroekonomikos vadovėliai, tiesa, kiek sąlyginis. Nors makroekonomikos kursas aukštosiose mokyklose paprastai dėstomas atskirai,
makroekonomika ir mikroekonomika yra sudėtinės ekonomikos teorijos
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dalys, todėl abu kursai gali būti išdėstyti ir bendrame ekonomikos teorijos vadovėlyje. Pasirinkus kaip šaltinių ir tokių vadovėlių, atsirinkta ta jų
dalis, kurioje dėstoma makroekonomika. Patogumo ir glaustumo sumetimais bus vartojamas apibendrinamasis pasakymas vadovėliai, nebent būtų
aktualu pabrėžti termino vartojimo sritį. Pasirinkti aštuoni vadovėliai (visi jie nurodyti šaltinių sąraše), šeši iš jų yra rengti skirtingų autorių. Dar
du vadovėliai, parengti tų pačių autorių, pasitelkti siekiant patikrinti autorės keliamą hipotezę, kad įtakos ĮF vartojimui gali turėti ir kalbos redagavimo ar teksto parengimo lygis. Visi vadovėliai išleisti palyginti neseniai – pastarąjį dešimtmetį ar dvidešimtmetį, seniausias iš jų – 1997 m.
Makroekonomiką vadovėlių autoriai apibūdina kaip ekonomikos teorijos dalį, kuriai rūpi ūkis (ekonomika, ekonominė sistema) kaip visuma,
ir šiuo pagrindu skiria ją nuo mikroekonomikos, nagrinėjančios atskirų
ūkio subjektų elgseną ir rinkos mechanizmą. Makroekonomikos vadovėliuose aptariami pagrindiniais makroekonomikos matais laikomi bend
rasis nacionalinis produktas bei bendrasis vidaus produktas ir tokios
makroekonomikos temos kaip bendroji pusiausvyra, nedarbas, infliacija,
pinigų (monetarinė) ir iždo (fiskalinė) politika, pinigai ir bankai, tarptautinė prekyba, valiutų kursai. Šis temų bendrumas ir leidžia vertinti
tarptekstinius ĮF vartojimo sutapimus ar svyravimus. Keliuose vadovėliuose pateikta ir po skyrių, kuriame apžvelgiama ekonominių teorijų
raida, tačiau toks skyrius nėra tipiškas visiems vadovėliams, todėl jo terminija nebus įtraukiama.
Rišlaus pobūdžio tekstų pasirinkimą pirmiausia lemia siekis įvertinti terminų funkcionavimą tekste. Vadovėlis yra universalus tekstas: jame sąvokos
ne tik apibrėžiamos, bet ir išsamiai aiškinamos, ir taip išryškėja tiek sąvokas įvardijančių terminų parinkimo, tiek ir jų vartojimo tekste polinkiai.
Kadangi pasirenkami keli vadovėliai, suprantama, kad ĮF vartojimas bus
tiriamas ne tik teksto, bet ir tarptekstiniu lygmeniu. Tiksliau, pastarojo
lygmens pagrindu išsiaiškinus, kurių terminų šalutinius dėmenis vadovėliuose linkstama pateikti tik ĮF arba NF, o kurių – skirtingai, tokie atvejai bus nagrinėjami teksto lygmeniu. Vis dėlto atliekamos analizės nereikėtų laikyti įprastiniu variantiškumo tyrimu, nes, pirma, ne toks ja keliamas tikslas. Faktas, kad ĮF vartojimas tarptekstiniu lygmeniu gerokai
svyruoja, autorės jau yra atskleistas, o šiame straipsnyje bus susitelkiama
ne į svyravimų skaičiavimus, o į jų priežastis. Antra, atliekant variantiškumo tyrimą, nagrinėjamam objektui įvardyti jau iš anksto reikėtų rink110
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tis tarp terminų variantai ir pseudovariantai. Autorės manymu, sprendžiant
įvardijimo klausimą reikėtų remtis ne teoriniu, o realiuoju reikšmės skirtumu, tačiau kiek to skirtumo esama, gali paaiškėti tik atlikus analizę.
VA RT O J I M A S TA R P T E K S T I N I U LY G M E N I U

Nagrinėjant terminų žymėjimą ar nežymėjimą ĮF tarptekstiniu lygmeniu,
bus orientuojamasi į pagrindines makroekonomikos sąvokas įvardijančius
terminus. Kad jie tokie, dažnai parodo ne tik apibrėžties formulavimas,
bet ir formalus rodiklis – toks terminas vadovėlyje paryškinamas arba
išskiriamas pasviruoju šriftu: Laisvoji prekyba (Free Trade) – tarptautinė
prekyba be jokių muitų mokesčių ir suvaržymų Dril 163; Užimti gyventojai
(L – Employment) – tai dirbantys visų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose
ir organizacijose, įskaitant dirbančius ūkininkų ūkiuose, bei atliekantys kari
nę tarnybą ar esantys įkalinimo įstaigose Dril 33.
Tačiau visiško sutapimo tarp termino žymėjimo formaliu rodikliu ir apibrėžties formulavimo nėra. Apibrėžtis gali būti suformuluojama ir netiesiogiai, ir tokiu atveju terminas neryškinamas, pavyzdžiui, netiesiogiai formuluojant termino grynieji mokesčiai apibrėžtį: Šis vadinamasis automatinis
stabilumas atsiranda todėl, kad realiai mūsų grynųjų mokesčių sistema (net tax
system) (grynieji mokesčiai yra lygūs mokesčiams T, atėmus iš jų transferinius
išmokėjimus ir subsidijas) yra tokia, jog grynųjų mokesčių pajamos kinta tie
siogiai su BNP kitimu Čieg 189. Kita vertus, terminas gali būti paryškintas,
bet jo apibrėžtis nesuformuluota: Gamybos procese svarbų vaidmenį vaidina
finansinis kapitalas, kuris skirstomas į pagrindinį ir nominalųjį (vertybiniai
popieriai) kapitalą Dav 12. Pirmenybė bus teikiama apibrėžiamiems terminams, taigi neparyškinti, bet apibrėžiami terminai bus analizuojami, o paryškinti, bet neapibrėžiami nebus įtraukiami. Tiesa, terminai vadovėliuose
gali būti ne tiek apibrėžiami, kiek aiškinami: Visiško užimtumo biudžetas
(full-employment budget) rodo, koks būtų biudžeto perteklius ar deficitas, jei
ekonomika funkcionuotų esant visiškam užimtumui Sn2 191. Aiškinamieji,
kaip ir apibrėžiamieji, terminai bus įtraukiami. Taigi, terminų vartojimo
tarptekstiniu lygmeniu analizė iš esmės turėtų išryškinti terminų žymėjimo
ĮF aiškinant sąvokas ir formuluojant apibrėžtis polinkius.
Atliekant ĮF vartojimo tarptekstiniu lygmeniu analizę, šaltinio puslapis
bus nurodomas tas, kuriame formuluojama apibrėžtis ar pateikiamas sąvokos aiškinimas. Pasitaiko atvejų, kai apibrėžtis formuluojama du kartus –
tokiu atveju bus nurodomi abu puslapiai.
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Įvardžiuotine forma žymimi terminai
Vienuose vadovėliuose apibrėžiamas terminas grynasis nacionalinis pro
duktas Luk 73, Jak1 155, Jak2 162, Čieg 73, kituose – grynasis vidaus
produktas Sn1 88, Sn2 93 arba apibrėžiami abu terminai (grynasis nacio
nalinis produktas Dav 235 ir grynasis vidaus produktas Dav 236), tačiau
kad ir kuris iš jų būtų įtraukiamas, abiejų terminų būdvardinis dėmuo
grynasis reiškiamas tik ĮF. Tik ĮF reiškiamas ir termino grynasis eksportas
Dav 234, Jak1 163, Jak2 160, Čieg 58 ar ilgojo varianto prekių ir paslaugų
grynasis eksportas Dril 13, Sn1 81, Sn2 85 būdvardinis dėmuo. Ne visuose vadovėliuose formuluojama termino grynieji mokesčiai apibrėžtis, tačiau
terminas grynieji mokesčiai Dril 82, Dav 251, Sn1 179, Sn2 165, Čieg 189
irgi žymimas ĮF, kaip ir terminas grynieji pinigai Dril 43, 92, Luk 154,
Dav 295, Jak1 209, Jak2 207, Sn1 199, Sn2 205, Čieg 218, nors pastarojo
apibrėžtis formuluojama tik keliuose vadovėliuose.
Kad makroekonomikos terminijoje ĮF linkstama žymėti būdvardžio gry
nas, -a vartojimo atvejus, patvirtina ir į vadovėlius įtraukiami terminai
asmeninės grynosios pajamos Luk 73 arba grynosios asmeninės pajamos Dav
237, grynosios vidaus pajamos (nacionalinės pajamos) Sn2 94, gamybos veiks
nių grynųjų pajamų srautas (grynųjų nuosavybės pajamų srautas) Sn2 67.
Kaip termino grynosios asmeninės pajamos sinonimas kai kuriuose vadovėliuose pateikiamas terminas disponuojamos pajamos Dril 59, Sn2 95,
Čieg 76, tačiau jo šalutinio dėmens ĮF nelinkstama reikšti, ir tai dar labiau
išryškina polinkį ĮF vartoti būdvardį grynas, -a.
Visuose vadovėliuose ĮF žymimas ir terminas bendrasis nacionalinis pro
duktas Dril 11, 18, Luk 65, Dav 231, Jak1 153, Jak2 152, Sn1 61, Sn2 67,
Čieg 51, taip pat bendrasis vidaus produktas Dav 232, Jak2 162, Sn1 38,
61, Sn2 67, Čieg 57 arba bendrasis vidinis produktas Dril 18, Luk 70,
bendrasis vidinis (tėvyninis) produktas Jak1 154. Būdvardis bendras, -a ĮF
vartojamas ir terminuose bendrosios pajamos Dav 25, Čieg 73, bendrosios
išlaidos Dav 25, Sn1 141, Sn2 126, bendrosios nacionalinės išlaidos Jak1
153, Jak2 160, Čieg 73, tik šie terminai apibrėžiami ir vartojami ne visuose vadovėliuose. Kai kuriuose pateikiamas terminas visuminės išlaidos
Čieg 62, Jak1 153. Terminai bendroji paklausa Dril 24, Sn1 141, Sn2 126
ir bendroji pasiūla Dril 25, Sn1 153, Sn2 141 irgi pateikiami tik kai kuriuose vadovėliuose, kituose vartojama visuminė paklausa Luk 99, Dav
244, Jak2 166, Čieg 87 ir visuminė pasiūla Dav 246, Jak2 172, Čieg 13,
tik kai kuriuose vadovėliuose vartojama ir bendroji pusiausvyra Dril 25,
Dav 243. Kai kuriuose vadovėliuose pateikiama tokių sinonimų kaip agre
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guota paklausa ir agreguota pasiūla Jak2 165, bet jų šalutinis dėmuo, nors
ir gali būti reiškiamas ĮF, yra reiškiamas paprastąja forma, o tai irgi rodo,
kad makroekonomikos terminijoje ĮF labiau linkstama reikšti būdvardinį
dėmenį bendrasis ar bendroji.
Ne visų vadovėlių apimtis vienoda, taigi ir juose pavartotų terminų
skaičius nesutampa, tačiau juose pateikiama nemažai terminų, kurių rūšinis dėmuo yra bendrasis ar bendroji, grynasis ar grynoji, ir visais atvejais
jis reiškiamas ĮF. Štai skiriamosios investicijų ar išlaidų rūšys įvardijamos
kaip bendrosios vidaus investicijos Luk 72, bendrosios privačios vidaus in
vestavimo išlaidos Čieg 59, bendrosios investicijos ir grynosios investicijos
Jak1 152, Jak2 159, Čieg 60, bendrosios vidinės investicijos Dril 12 ir gry
nosios investicijos Dril 13, kitur skiriamos bendrosios privačios vidaus in
vesticijos Sn1 79, Sn2 83 ir grynosios privačios vidaus investicijos Sn1 80,
Sn2 83, ir visais atvejais būdvardiniai dėmenys bendrosios ir grynosios
reiškiami ĮF, nors kaip šių sudėtinių terminų šalutinis dėmuo pavartojamas
būdvardis privatus, -i ĮF nereiškiamas.
Polinkiui ĮF šioje terminijoje vartoti būtent būdvardžius grynas, -a ir
bendras, -a neturi įtakos termino dėmenų skaičius: pateikiama ir grynasis
kapitalizmas Čieg 33, grynasis skolininkas Sn1 87, grynosios palūkanos Jak2
132, Čieg 75, bendrieji muitai Luk 143, ir bendroji pinigų paklausa Dav
345, Čieg 229, bendrosios paklausos kreivė Sn1 141, Sn2 126, bendrosios
pasiūlos kreivė Sn1 154, Sn2 141, autonominė bendroji paklausa Sn1 147,
Sn2 133, grynosios viešosios gėrybės Dav 219, grynoji ekonominė gerovė Sn1
92, Sn2 96, neigiamos grynosios investicijos Čieg 61, grynosios vidaus (na
cionalinės) pajamos Sn1 82, ir grynosios ekonominės gerovės rodiklis Čieg
71, grynasis užsienio valstybių kreditorius Sn1 87, Sn2 86, grynosios asme
ninės (disponuojamos) gyventojų pajamos Čieg 77, net trumpojo laikotarpio
bendrosios pasiūlos kreivė Sn1 155, 360, Sn2 142, ilgojo laikotarpio bendro
sios pasiūlos kreivė Sn1 155, Sn2 143, trumpojo laikotarpio bendrosios pasiū
los tiesė Sn2 328, grynasis mokėjimo balanso debeto ir kredito skirtumas Dav
367. Dėmenų pozicija, kaip matyti, irgi neturi reikšmės.
Iš pateiktų pavyzdžių aiškėja, kad ĮF žymimi ir terminai trumpasis lai
kotarpis, ilgasis laikotarpis. Iš tikrųjų jais reiškiamos sąvokos aiškinamos
ne makroekonomikos, o mikroekonomikos vadovėliuose arba ekonomikos
teorijos vadovėlių įvadiniuose skyriuose7, tačiau šie terminai pavartojami
7

Trumpasis gamybos laikotarpis apibūdinamas kaip laiko tarpas, per kurį neįmanoma pakeisti įmonės
gamybinių pajėgumų, t. y. pagrindinio kapitalo, o ilgasis gamybos laikotarpis – kaip toks laikotarpis, per
kurį gali būti pakeisti ir gamybiniai pajėgumai Dav 50–51.
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ir makroekonomikos vadovėliuose, ir kaip kitų terminų sudėtinė dalis
trumpasis laikotarpis ir ilgasis laikotarpis žymimi ĮF: ilgojo laikotarpio pini
gų neutralumas Čieg 320, trumpojo laikotarpio vartojimo funkcija ir ilgojo
laikotarpio vartojimo funkcija Sn1 112. Į kai kuriuos vadovėlius įtraukiamo
termino ilgosios bangos Jak1 179, Jak2 188, Sn1 413, Sn2 374, Čieg 175
būdvardinis dėmuo irgi reiškiamas ĮF.
ĮF žymimas ir septyniuose vadovėliuose apibrėžiamas terminas laisvoji
prekyba Dril 163, Luk 141, Dav 334, Jak1 246, Jak2 261, Sn1 575, Sn2
532. Jei pateikiama terminų laisvoji ekonominė zona Luk 142, laisvosios
prekybos zona Luk 141, Sn1 624, jų būdvardinis dėmuo irgi reiškiamas ĮF.
Aptariant pinigus ir pinigų rinką pateikiami terminai pinigai plačiąja
prasme Dril 92, Dav 299, Sn1 226, Čieg 219 ir pinigai siaurąja prasme Dav
299, Jak2 207, Sn1 221 irgi žymimi ĮF, kaip ir viename vadovėlyje pateikti terminai didieji ekonominiai ciklai Čieg 174 ir mažieji ekonominiai ciklai
Čieg 175. Viename vadovėlyje apibrėžiamas terminas viešosios korporaci
jos Čieg 40 ir dviejuose labiau aiškinamas viešosios gėrybės Čieg 38, Dav
217, bet abiejų terminų būdvardinis dėmuo reiškiamas ĮF. Vadovėliuose
ĮF žymimas terminas žmogiškasis kapitalas Luk 83, Dav 12, 405, Jak1 233,
Jak2 247, tik ne visuose vadovėliuose jis apibrėžiamas. Iš nelietuviškos
kilmės būdvardžių aptariamoje terminijoje kiek labiau ĮF linkstama vartoti specialusis ar specialioji: specialiosios skolinimosi teisės Dav 355 ar Spe
cialiosios skolinimosi teisės Jak1 270, „Specialiosios atsiskaitymo teisės“ Luk
171, taip pat specialieji muitai Luk 143, specialieji bankai Luk 157.
Tačiau ĮF reiškiami ne tik būdvardiniai, bet ir dalyviniai dėmenys. Tiesa, daugiausia tik tie, kuriais eina specialesnių reikšmių (paskirties ir tinkamumo, apibrėžiantys priemonės sąvoką) neveikiamieji dalyviai. Antai
ĮF žymimi terminai perkamoji galia Dril 170, Sn2 474, pinigų perkamoji
galia Luk 154, Dav 273, Čieg 318, perkamosios galios paritetas Dril 170,
Sn1 537, Sn2 474, perkamosios galios pariteto teorija Dav 365, Jak1 257,
Jak2 275, perkamosios galios pariteto (lygybės) kursas Sn1 537, Sn2 474,
didelės perkamosios galios pinigas Sn1 266, Sn2 238. Jei aptariama mokėjimų balanso sąskaita, vieną iš jos sudedamųjų dalių įvardijančio termino
dalyvinis dėmuo irgi pateikiamas tik ĮF: einamoji sąskaita Dril 159, Dav
366, Sn1 87, Sn2 91. ĮF šis terminas išlaiko ir įtrauktas į kitą terminą –
einamosios sąskaitos deficitas Dav 367, 368. Tik ĮF vartojamas neveikiamasis dalyvis pereinamasis, -oji: tradicinė pereinamoji ekonomika Sn1 37,
Sn2 32, naujo tipo pereinamoji ekonomika Sn1 37, Sn2 33. ĮF žymimas
terminas, apibrėžiamas aptariant tarptautinę prekybą: lyginamasis prana
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šumas Dav 42, Sn1 564 ar palyginamasis pranašumas Sn2 517. Taip pat ĮF
žymimi terminai lyginamojo pranašumo teorija Jak1 243, Jak2 258, lygina
mojo pranašumo dėsnis Sn1 564, palyginamojo pranašumo dėsnis Sn2 518,
lyginamųjų kaštų dėsnis Luk 138. Dar ĮF žymimi terminai dauginamasis
poveikis Dav 305, BVP dauginamasis koeficientas Dav 266, atvirkštinis
dauginamasis koeficientas Dav 266, koreguojamosios operacijos Dav 393,
atstatomosios investicijos Sn2 83 ar atkuriamosios investicijos Dav 13, 234,
aptarnaujamosios operacijos Luk 157. Jeigu skiriant nedarbo tipus vienas
jų įvardijamas kaip tekamasis nedarbas Dril 35, Luk 113, termino šalutinis
dėmuo irgi pateikiamas ĮF. Tačiau šiam terminui labai būdinga sinonimija, todėl vienas iš nedarbo tipų kaip tekamasis (frikcinis) nedarbas Dril 35
ar tekamasis arba frikcinis nedarbas Luk 113 įvardijamas tik dviejuose
vadovėliuose. Skiriamas dar ir paslėptasis nedarbas Luk 113, Dril 38, Čieg
120, prislėgtasis nedarbas Dril 38, Čieg 119.
Dviejuose vadovėliuose yra pateikta po kelis terminus, kurių šalutiniu
dėmeniu eina įvardžiuotinis dalyvis su priklausomais žodžiais: iš dalies
keičiamoji valiuta Luk 172, keičiamoji (konvertuojama) į bet kurias kitas
valiutas valiuta Luk 172, reguliuojamai plaukiojantieji valiutų kursai Jak1
261, netiesiogiai susijusieji valiutos kursai Jak1 261, krepšiu susijusieji valiu
tos kursai Jak1 261. Teikiant dabartines ĮF vartojimo normas toks ĮF vartojimas numatomas kaip vengtinas (KP 2002: 27), tačiau ir tokių terminų
pasitaiko tik tuose dviejuose vadovėliuose. Kituose, o ir tuose pačiuose,
vartojama NF: netiesiogiai susiję valiutos kursai Jak2 281, krepšeliu susiję
valiutos kursai Jak2 281, laisvai keičiama valiuta Dav 350, iš dalies keičiama
valiuta Dav 350, laisvai svyruojantis valiutos kursas Dav 352, griežtai fik
suota valiutų kursų sistema Luk 173, sąlyginai priskirta vertė Čieg 54, inf
liaciją sąlygojantis tarpsnis ir nuosmukį sąlygojantis tarpsnis Čieg 110, inf
liaciją sąlygojantis atotrūkis ir nuosmukį sąlygojantis atotrūkis Jak1 177,
pelno stumiama infliacija Čieg 326.
Įvardžiuotine forma nežymimi terminai
Ištyrusi įvardžiuotinių būdvardžių vartoseną, A. Valeckienė kaip vieną
iš trijų daiktų apibrėžimo rūšiniais įvardžiuotiniais būdvardžiais būdų nurodė tai, kad tokiais būdvardžiais daiktai gali būti apibrėžiami priešinant
skirtingas jų ypatybes (Valeckienė 1957: 184–485). Vis dėlto nemažos
dalies ypatybių priešinimo būdu sudarytų terminų būdvardiniai ar dalyviniai dėmenys vadovėliuose kaip tik pateikiami NF.
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Tik NF pateikiami terminai, sudaryti su būdvardžiu lankstus, -i ir dalyviu fiksuotas, -a, nors įvardijant valiutų kursus ir jų sistemas (režimus) jie
sudaro priešpriešą. Tiesa, terminas lankstus valiutos kursas nėra nusistovėjęs, vartojama ir su dalyviniais dėmenimis sudarytų terminų plaukiojantis
valiutos kursas, svyruojantis valiutos kursas, o ir termino fiksuotas valiutos
kursas sinonimų pasitaiko, tačiau visiems šiems terminams būdinga šalutinio dėmens raiška NF. Taigi, aptariami valiutų kursai ir jų sistemos įvardijami kaip lankstus valiutos kursas Dril 171, svyruojantis valiutų kursas
Luk 173, laisvai svyruojantis, arba lankstus, valiutos kursas Dav 352, plau
kiojantis valiutų kursas Luk 171, plaukiojantis keitimo kursas Sn2 469, plau
kiojančio kurso režimas Sn2 468, plaukiojančių valiutų kursų režimas Sn2 555,
lanksčių valiutų kursų sistema Jak1 255, Jak2 272, lankstaus arba laisvai
plaukiojančio valiutos kurso sistema Dril 171 ir fiksuoto valiutos kurso siste
ma Dav 352, fiksuotų valiutų kursų režimai Jak1 256, Jak2 273, Sn2 550,
fiksuoto arba nustatyto valiutos kurso sistema Dril 171, Dav 352, fiksuoto
valiutos kurso palaikymo sistema Luk 171, fiksuoto prisiderinimo kursas Dril
195, fiksuotas valiutos kursas Dav 352. Tik viename vadovėlyje mėginama
pateikti sinonimo ĮF: fiksuoto (nustatytojo) kurso režimas Sn2 468. Beje, šių
terminų apibrėžti nelinkstama, vadovėliuose jie labiau aiškinami, vartojami
aptariant valiutų kursų sistemų skirtumus ar sistemų raidą.
Tam tikrą porą paprastai turi ir su būdvardžiu privatus, -i sudaryti terminai: privačios investicinės išlaidos ir vyriausybės investicinės išlaidos Dril
12, privatus sektorius ir valstybinis sektorius Luk 107, privatus sektorius ir
viešasis sektorius Čieg 39. Vis dėlto šis būdvardis nei tokiais, nei kitokiais
atvejais ĮF nevartojamas. Apibrėžiant terminus bendrosios privačios vidaus
investavimo išlaidos Čieg 59, bendrosios privačios vidaus investicijos Sn1 79,
Sn2 79, grynosios privačios vidaus investicijos Sn1 80, Sn2 83, privatūs trans
feriniai išmokėjimai Čieg 61, Sn2 81, privačios pervedamosios išmokos Sn1
78 jis irgi vartojamas NF.
ĮF visiškai nevartojamas ir būdvardis absoliutus, -i, kuriuo įvardijama
viena iš priešinamų ypatybių: santykinis pranašumas ir absoliutus pranašu
mas Luk 137, lyginamasis pranašumas ir absoliutus pranašumas Dav 328,
palyginamasis pranašumas Sn2 517 ir absoliutus pranašumas Sn2 517, san
tykinė skurdo riba ir absoliuti skurdo riba Dav 229, sąlyginės konvergencijos
hipotezė ir absoliučios konvergencijos hipotezė Čieg 398.
Terminų pora tobula konkurencija ir netobula konkurencija vadovėliuose ĮF
irgi nežymima. Makroekonomikos vadovėliuose šie terminai neapibrėžiami,
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tik pavartojami (Luk 94, Dav 358, Čieg 26, 41, 42). Tačiau jie būna apibrėžti ar aptarti bendrųjų ekonomikos teorijos vadovėlių mikroekonomikos skyriuose, ir iš aptarimo matyti, kad tobula konkurencija yra ne konkurencijos
ypatybės pasakymo atvejis, o abstraktaus teorinio modelio, taikomo ekonominei tikrovei tirti, įvardijimas. Nurodant modelį turėtų būti vartojama ĮF,
tačiau net jį išsamiai aptariant vartojama NF, t. y. tobula konkurencija Jak2
74, 75, 76, 85, net jei šis modelis ir priešinamas kitam teoriniam modeliui,
įvardijamam terminu grynoji monopolija Jak2 85. Kitame vadovėlyje tobulos
konkurencijos rinka skiriama kaip viena iš keturių rinkos organizavimo
formų (tobulos konkurencijos rinka, monopolinės konkurencijos rinka,
oligopolinė rinka ir monopolinė rinka) ir ji, kaip kraštutinė rinkos organizavimo forma, priešinama monopolinei rinkai, bet ir tokiais atvejais terminas ĮF nežymimas – vartojama tobula konkurencija Dav 99.
Nelietuviškos kilmės būdvardis optimalus, -i terminuose irgi vartojamas
NF, t. y. optimalūs ekonominio augimo tempai Sn2 346, optimali teršimo
norma Jak2 313, tačiau su juo sudaryti terminai apibrėžiami retai. Tik
pavieniuose vadovėliuose formuluojamos terminų stabili ekonomikos bū
sena Čieg 395, stacionari būklė Čieg 363, pastovi laiko pirmenybių norma
Čieg 377, pastovi gamybos masto grąža Sn2 101 apibrėžtys, tačiau parinkta šių terminų raiška rodytų, kad ĮF terminijoje veikiausiai nelinkstama
vartoti ir būdvardžių stabilus, -i, stacionarus, -i, pastovus, -i.
Tik dviejuose vadovėliuose apibrėžiami terminai darnus vystymasis Čieg
371, darni plėtra Sn1 381, bet jų būdvardinis dėmuo pateiktas NF, kaip ir
pavieniuose vadovėliuose apibrėžiamų terminų stiprus darnumas Čieg 371,
silpnas darnumas Čieg 372, potenciali išeiga Čieg 121, neigiami ekonominio
augimo tempai Sn2 346, neutrali techninė pažanga Sn2 351, nesanti neutra
li techninė pažanga Sn2 351 ĮF galimi reikšti būdvardiniai dėmenys. Pasitaikančių terminų porų – pasyvi politika ir aktyvi politika Sn2 408, pasyvi
politika ir adaptyvi politika Čieg 325, pasyvi darbo rinkos politika Čieg 128
ir aktyvi darbo rinkos politika Čieg 129, ekstensyvus ekonominis augimas ir
intensyvus ekonominis augimas Čieg 345, ekstensyvus ekonomikos augimo
kelias Luk 81 ir intensyvus ekonomikos augimo kelias Luk 82, palankus
(teigiamas) prekybos balansas Luk 139 ir nepalankus (neigiamas) prekybos
balansas Luk 140 – būdvardiniai dėmenys ĮF irgi nereiškiami.
Aptariant apibrėžtumo opozicijos neutralizacijos atvejus, minima tai,
kad ĮF nelinkstama vartoti priesagos -iškas vedinių (Valeckienė 1986: 172;
DLKG 1997: 175). Analizuoti pasirinktų vadovėlių terminija tai patvirtinTerminologija | 2019 | 26
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tų: termino visiškas užimtumas Dril 27, 37, Dav 271, Jak1 217, Jak2 230,
Sn2 399, Čieg 121 šalutinis dėmuo vadovėliuose, išskyrus vieną, pateikiamas NF, kaip ir terminų visiško užimtumo biudžetas Dav 283, Čieg 193,
Sn2 191, savanoriškas nedarbas Sn2 388, 403, besąlygiškas slenkamumas
Čieg 327, vartotojiška paklausa Luk 99, vartotojiškas kreditas Sn2 117,
faktiškos investicijos Jak1 170, Jak2 180, faktiški augimo tempai Sn2 361,
faktiška realioji palūkanų norma Sn2 450 šalutiniai būdvardiniai dėmenys,
kuriais eina priesagos -iškas vedinys. Viename vadovėlyje pateikiamas
terminas skolintojas blogiausiu atveju Sn2 261 atitiktų kitą opozicijos neutralizacijos atvejį: įvardžiuotinis formantas nepridedamas prie aukščiausiojo laipsnio būdvardžio, nes tokie būdvardžiai, kaip aiškinama minint šį
neutralizacijos atvejį (DLKG 1997: 175), savo reikšme artimi įvardžiuotiniams būdvardžiams, išskiriantiems daiktus didžiausiu žymimosios ypatybės laipsniu. Trijuose vadovėliuose pateikiamas terminas paskutinis sko
lintojas Dav 394, Sn1 292, Čieg 236 jau atitiktų ne tik neutralizacijos
atvejį, bet ir kodifikuotosios normos numatomą išimtį – priesagos -utinis
vedinys yra neįvardžiuotinis.
Vadovėliuose linkstama nereikšti ĮF ir tam tikrų dalyvinių dėmenų, tik
tie dalyviai priemonės ir tinkamumo reikšmės ar kitų specialesnių reikšmių
neturi. Kaip jau minėta, ĮF nežymimi terminai disponuojamos pajamos,
fiksuotas valiutos kursas, plaukiojantis valiutos kursas, svyruojantis valiutos
kursas. Ypač būdinga NF pateikti dalyvį subalansuotas: subalansuotas au
gimas Čieg 391, subalansuoto augimo trajektorija Čieg 394, subalansuotas
biudžetas Dav 282, Jak2 197, nesubalansuotas biudžetas Dav 282, subalan
suoto biudžeto multiplikatorius Čieg 168, subalansuota plėtra Sn2 346. ĮF
nereiškiami terminų garantuotas augimo tempas Čieg 391 ar garantuoti
(užtikrinti) augimo tempai Sn2 561, nepageidautinų atsargų kaupimas Jak1
171, Jak2 180, nepageidautinas atsargų sumažėjimas Jak1 171, nepageidau
tina pusiausvyra Dril 27, suderintas vartotojų kainų indeksas Dav 392, su
keltas (priverstas) vartojimas Čieg 91, numatyta realioji palūkanų norma Sn2
449, supaprastintas ekonomikos modelis Čieg 29, materializuota techninė
pažanga Sn2 351, užimti gyventojai Dril 33, Sn1 39, Sn2 34, užimti žmonės
Luk 103, samdomi darbuotojai Luk 104 dalyviniai dėmenys. Pasitaikantys
veikiamieji dalyviai ĮF juolab nevartojami, net ir apibrėžiant terminus:
nusivylę darbuotojai Jak1 216, Jak2 228, padedantys šeimos nariai Luk 105,
plaukiojanti palūkanų norma Sn2 597, padidėjusio efektyvumo pinigai Dril
183. Tiesa, tokie terminai apibrėžiami tik pavieniuose vadovėliuose.
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Nors terminas subalansuotas biudžetas vadovėliuose beveik neapibrėžiamas, jo minėjimo kontekstas atskleidžia, kad tai yra vienas iš biudžeto
tipų, kaip ir deficitinis biudžetas ar perteklinis biudžetas Dav 282. Vis
dėlto net ir tipo įvardijimas neskatina rinktis ĮF. Nurodant investicijų tipus
ar rūšis, irgi pasirenkama NF: planuotos investicijos Jak1 171, pageidautinos
investicijos Jak1 171, Jak2 180, indukuotos investicijos Sn2 123, nenumatytos
investicijos Sn1 131. Kaip ir būdvardžiai, dalyviai ĮF dažnai nevartojami
tais atvejais, kai terminai yra sudaryti dviejų ypatybių priešinimo būdu:
sukurtas turtas ir nesukurtas turtas Luk 63, materialus nesukurtas turtas ir
nematerialus sukurtas turtas Luk 63, eksportuojamos produkcijos kainų in
deksas ir importuojamos produkcijos kainų indeksas Čieg 64, Sn1 72, Sn2
77, subalansuota infliacija ir nesubalansuota infliacija Luk 129.
Raiškos svyravimai
Tam tikriems terminams jau būdingi didesni ĮF vartojimo svyravimai.
Pasitaiko tokių atvejų, kai vienas iš terminų poros narių reiškiamas ĮF,
kitas – NF. Štai net dviejuose vadovėliuose pinigų politikos rūšys įvardijamos kaip skatinančioji (pigių) pinigų politika ir ribojanti (brangių) pinigų
politika Dril 114, Luk 159. Kitame vadovėlyje abiejų terminų dalyviniai
dėmenys reiškiami ĮF, t. y. pigių pinigų politika arba skatinančioji moneta
rinė politika ir brangių pinigų politika arba stabdančioji monetarinė politika
Čieg 258, tačiau, aiškinant šiuos terminus kitame skyriuje, jau vartojama
skatinanti (ekspansinė) fiskalinė politika Čieg 182 ir ribojanti (restrikcinė)
fiskalinė politika Čieg 183.
Aptariant infliaciją vadovėliuose irgi skiriamos dvi rūšys: šliaužianti inf
liacija ir šuoliuojanti infliacija Luk 125, 126, Dav 273, Jak1 220, Jak2 232,
Čieg 313. Tačiau dviejuose vadovėliuose šios rūšys įvardijamos kaip šliau
žiančioji infliacija ir šuoliuojančioji infliacija Sn1 462, Sn2 421. ĮF vartojimas
svyruoja ir infliaciją skirstant kitu požiūriu: numatyta infliacija Sn2 449 ir
netikėta infliacija Sn2 452, numatytoji infliacija Sn1 438 ir netikėtoji inflia
cija Sn1 452, numatytoji (laukiamoji) infliacija ir netikėtoji infliacija Jak2
313, Čieg 313, „laukiama“ ir „nelaukiama“ infliacija Luk 128.
Viename vadovėlyje ir pinigų paklausos bei pasiūlos rūšims įvardyti
parenkami skirtingos raiškos terminai: realioji pinigų pasiūla ir nominali
pinigų pasiūla Dril 42, realioji pinigų paklausa ir nominali pinigų paklausa
Dril 43. Tačiau bendrojo nacionalinio produkto rūšys jau įvardijamos
vienodai: realusis BNP ir nominalusis BNP Dril 15. Įvardijant bendrojo
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nacionalinio produkto arba bendrojo vidaus produkto rūšis, abiejų terminų būdvardiniai dėmenys ĮF reiškiami ir kituose vadovėliuose: nominalusis
bendrasis nacionalinis produktas ir realusis bendrasis nacionalinis produktas
Luk 66, 67, Dav 238, nominalusis BNP ir realusis BNP Čieg 63, nomina
lusis (arba piniginis) BNP ir realusis BNP Jak1 148, Jak2 154, nominalusis
BVP ir realusis BVP Sn1 70, Sn2 70. ĮF vartojama ir įvardijant valiutos
kurso rūšis: realusis valiutos kursas Jak1 257, Jak2 275, Sn1 536, Sn2 473
ir nominalusis valiutos kursas Jak1 257, Jak2 275, Sn1 528, Sn2 465. Tačiau
teikiant kitus terminus vartojama ir realusis (realusis turtas Sn1 253, Sn2
225, realioji kapitalo kaina Sn1 106, Sn2 105, realusis darbo užmokestis Sn1
104, Sn2 105, numatyta realioji palūkanų norma Sn2 449, realiųjų kasos
likučių poveikis Sn2 572, realiosios bendrosios paklausos kreivė Sn2 503), ir
realus (reali palūkanų norma Čieg 318, realaus ekonominio ciklo teorija Sn2
499, realūs gamtos ištekliai Jak1 278, Jak2 300). Apibrėžiant terminus su
būdvardžiu nominalus, -i, ĮF vartojimas irgi įvairuoja: nominali obligacijos
vertė Dril 105, nominali palūkanų norma Čieg 318 ir nominalusis kapitalas
Dav 12, nominalioji palūkanų norma Sn2 119. Vis dėlto ne visi su šiais
būdvardžiais sudaryti terminai apibrėžiami.
Svyruoja ĮF vartojimas ir tais atvejais, kai terminų poros šalutiniais dėmenimis eina lietuviškos kilmės būdvardžiai atviras, -a ir uždaras, -a. Jie
pasitelkiami ekonominės sistemos skirtumams įvardyti, nors kai kuriuose
vadovėliuose pavartojamas tik žodžių junginys atvira tarptautinė ekonomi
kos erdvė Luk 99 arba apibrėžiama tik atvira ekonomika Dril 198. Teikiant
du terminus, pateikiama atvira ekonominė sistema ir uždara ekonominė
sistema Jak2 157, atviros ekonomikos sistemos ir uždaros mišriosios ekono
mikos sistemos Čieg 29, bet viename 2008 m. išleistame vadovėlyje apibrėžiamas terminas atvirosios ekonomikos sistema Sn2 58, atvirosios ekono
mikos makroekonomika Sn2 465, bet uždaros mišriosios ekonomikos sistema,
uždara ekonomika Sn2 284. Pastarąjį vadovėlį rengusio kolektyvo parengtame 2005 m. laidos vadovėlyje apibrėžiamos sąvokos įvardijamos kaip
atvirosios ekonomikos sistema ir uždarosios mišriosios ekonomikos sistema
Sn1 65, tačiau šis vadovėlis apskritai išsiskiria ĮF vartojimo reguliarumu,
ir tai bus aptarta vėliau. Tik trijuose vadovėliuose viena iš pinigų politikos
priemonių įvardijama kaip atvirosios rinkos operacijos Jak2 217, Sn1 285,
Čieg 255, o kituose pasirenkama NF – atviros rinkos operacijos Dril 105,
Luk 159, Dav 309, Jak1 205, Sn2 255.
Akivaizdžios priešinamosios poros šioje terminijoje neturinčio būdvardžio potencialus juolab nelinkstama vartoti ĮF. Tačiau trijuose vadovėliuo120
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se suformuluojama termino potencialusis BVP Dav 240, potencialusis
(galimasis) bendrasis vidaus (nacionalinis) produktas Sn1 142, Sn2 142
apibrėžtis, ir juose šis terminas žymimas ĮF. Kito tokį būdvardinį dėmenį turinčio termino – potencialūs gamtos ištekliai Jak1 216, Jak2 300 – šalutinis dėmuo ĮF nereiškiamas.
Terminų natūralus nedarbas Čieg 121, natūralus nedarbo lygis Dril 37,
Jak1 218, Jak2 230, kaip ir pavieniuose vadovėliuose pateikiamų terminų
natūralus augimo tempas Čieg 392, Čieg 38, natūralūs (būtini) augimo tem
pai Sn1 319, 399, Sn2 361, natūralios monopolijos Čieg 39, ĮF nelinkstama
žymėti, tačiau trijuose vadovėliuose formuluojama apibrėžtis ir sąvoka pavadinama natūralusis nedarbo lygis Dav 271, Sn1 353, 441, Sn2 319.
Analizuoti pasirinktuose vadovėliuose nedaug tepateikiama terminų,
sudarytų su būdvardžiu mišrus, -i, tačiau pateiktieji irgi rodytų ĮF vartojimo svyravimą: mišrios paskolos Luk 176, mišrios pajamos Luk 72, Dav
219, mišri ekonomikos sistema Čieg 34, bet mišrioji ekonomika Dav 40,
mišrieji bankai Luk 157, Sn1 255, mišriosios gėrybės Dav 219.
Gerokai įvairuoja termino, kuriuo įvardijamos bankų privalomos laikyti atsargos ar tų atsargų norma, šalutinis dėmuo, o ir pagrindinis dėmuo
pateikiamas nevienodas: privalomosios atsargos Čieg 253, privalomasis re
zervas Jak2 216, būtinieji rezervai Dril 94, būtinųjų rezervų norma Dril 95,
102, būtinojo rezervo norma ar būtinųjų rezervų norma Luk 160, privalo
mųjų / reikalaujamųjų atsargų norma Sn1 259, 292, privalomųjų (reikalau
jamųjų) rezervų norma Sn2 232, 262, privalomųjų (reikalaujamų) atsargų
norma Čieg 246. Kaip matyti, šį terminą žymėti ĮF linkstama, tačiau yra
vadovėlių, kuriuose apibrėžiama sąvoka įvardijama kaip privalomas rezer
vas Dav 303, Jak1 206.
Ne visuose vadovėliuose apibrėžiami su dalyviu samdomas sudaryti terminai, bet jie irgi atskleidžia NF ir ĮF svyravimą: samdomi darbuotojai Luk
104, samdomieji darbuotojai Dav 271, algos samdomiesiems darbininkams
Dav 69, samdomasis darbas Dav 12.
Dėsningumai
Tarptekstinio lygmens analizė darkart patvirtina autorės jau ankstesniame straipsnyje konstatuotą faktą, kad ĮF vartojimas terminijoje neatitinka
kodifikuotosios normos. Iš makroekonomikos vadovėlių matyti, kad tam
tikrų normos numatomų išimčių paisoma, pavyzdžiui, mažai tepasitaiko
priklausomų žodžių turinčio dalyvio vartojimo ĮF atvejų, ĮF nereiškiamas
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termino paskutinis skolintojas šalutinis dėmuo, tačiau pagrindinio principo ĮF žymėti kiekvieną terminą nesilaikoma.
Vis dėlto bekontekstė terminų vartojimo aplinka daugiausia tėra pajėgi
atskleisti morfologinius, leksinius ar sintaksinius veiksnius, galinčius turėti įtakos termino žymėjimui ar nežymėjimui ĮF, o jais ĮF vartojimo ar
nevartojimo nėra kaip paaiškinti. Pavyzdžiui, lemiamas veiksnys nėra kalbos
dalis. Gana dažnai ĮF nevartojami dalyviai (subalansuotas, garantuotas, dis
ponuojamos, fiksuotas, plaukiojantis, svyruojantis, pageidautinos ar nepagei
dautinos, planuotos, nenumatytos), tačiau ĮF nevartojami ir būdvardžiai
(lankstus, tobulas, netobulas, privatus, absoliutus, pastovus, stabilus, stacio
narus). Kita vertus, ĮF vartojami ir būdvardžiai (bendrasis, grynasis, ilgasis,
trumpasis, platusis, siaurasis, laisvoji), ir dalyviai (perkamoji, einamoji, (pa)
lyginamasis, tekamasis, dauginamasis, koreguojamosios, atkuriamosios). Tarp
vienuose vadovėliuose ĮF reiškiamų, kituose – ĮF nereiškiamų terminų
rūšinių dėmenų irgi atsiduria tiek būdvardžiai (realus ir realusis, nominalus
ir nominalusis, atviras ir atvirasis, uždaras ir uždarasis, potencialus ir po
tencialusis, natūralus ir natūralusis, mišrus ir mišrusis), tiek ir dalyviai (šliau
žianti ir šliaužiančioji, šuoliuojanti ir šuoliuojančioji, skatinanti ir skatinan
čioji, numatyta ir numatytoji, netikėta ir netikėtoji, samdomi ir samdomieji).
Gal kiek daugiau šioje terminijoje ĮF nevartojama nelietuviškos kilmės
žodžių (privatus, absoliutus, stabilus, stacionarus, fiksuotas, subalansuotas,
garantuotas, disponuojamos), o vartojami lietuviškos šaknies žodžiai (ben
drasis, grynasis, negrynasis, ilgasis, trumpasis, platusis, siaurasis, laisvoji,
perkamoji, einamoji, (pa)lyginamasis, tekamasis, dauginamasis, pereinamoji),
tačiau ĮF nevartojami ir kai kurie lietuviškos kilmės būdvardžiai bei dalyviai (lankstus, tobulas, netobulas, atvira, uždara, nepageidautinos), o kai
kurie nelietuviškos kilmės žodžiai (specialiosios, ekstensyvusis, intensyvusis,
koreguojamosios) ĮF pavartojami.
Sintaksinis veiksnys, būtent termino dėmenų skaičius ar dėmens pozicija, sprendžiant iš vadovėliuose pateikiamų terminų, reikšmės irgi neturi. Jei ĮF vartoti linkstama, tai ši forma vartojama tiek iš dviejų, tiek iš
daugiau žodžių sudarytuose terminuose, esant skirtingai dėmenų tvarkai.
Ir atvirkščiai, jei kurio nors šalutinio dėmens, pavyzdžiui, privatus, ĮF
reikšti nelinkstama, tai jis ĮF nereiškiamas bet kokios sintaksinės sandaros
terminuose (privatus sektorius, privačios pervedamosios išmokos, bendrosios
privačios vidaus investavimo išlaidos, bendrosios privačios vidaus investicijos,
grynosios privačios vidaus investicijos).
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Kai kurie makroekonomikos terminų pateikimo vadovėliuose polinkiai
rodytų, kad ĮF vartojimas labiau atitinka ne kodifikuotąją normą, o išimtis,
kurios aptariant apibrėžiamąją reikšmę ar apibrėžtumą minimos kaip ĮF ir
NF opozicijos neutralizacijos atvejai. ĮF beveik nevartojami terminai, sudaryti su būdvardžiais visiškas, faktiškas, savanoriškas, vartotojiškas, tačiau
tokia neutralizacija būtų sunkiau paaiškinti reguliarų termino žmogiškasis
kapitalas šalutinio dėmens reiškimą ĮF. Kaip neutralizacijos atvejis minimas
polinkis ĮF nevartoti aukščiausiojo laipsnio būdvardžių (LKG 1965: 511;
Valeckienė 1986: 171; DLKG 1997: 175) terminijoje gali atsispindėti kaip
vengimas ĮF reikšti tuos terminų dėmenis, kuriais eina aukščiausią ypatybės laipsnį žymintys būdvardžiai (tobulas, absoliutus, optimalus).
Ryškėjantį polinkį ĮF nevartoti tik tam tikrų būdvardžių arba dalyvių
lyg ir būtų galima sieti su neutralizacijos atveju, tiesiogiai susijusiu su
rūšine reikšme. Tiek išsamiajame A. Valeckienės straipsnyje, tiek gramatikose aptariant rūšies žymėjimą nurodoma, kad kai kuriose tarmėse ĮF
nelinkstama vartoti specifinės reikšmės išskiriamųjų ar rūšinių pažyminių,
galinčių vien savo leksine reikšme išskirti daiktus (Valeckienė 1957: 303;
LKG 1965: 511; DLKG 1997: 175), beje, priduriant ir tai, kad tokie „nenuoseklaus reiškimo atvejai galėjo turėti įtakos ir prisidėti prie įvardžiuotinių formų prasidedančio nykimo bei jų pakeitimo paprastosiomis formomis“ (Valeckienė 1957: 303). Vis dėlto tokia neutralizacija būtų sunkoka
paaiškinti vadovėliuose ryškėjančius būdvardžių laisvas, -a ir atviras, -a
vartojimo ĮF skirtumus, juolab skirtingą su būdvardžiais atviras, -a ir už
daras, -a, realus, -i ir nominalus, -i sudarytų terminų rūšinių dėmenų
raišką, ypač tame pačiame vadovėlyje.
Tačiau ĮF vartojimas vadovėliuose nevisiškai atitinka ne tik rūšies žymėjimo ĮF išimtį, bet ir nurodomus dėsningumus. Antai A. Valeckienės
straipsnyje kaip vienas iš daiktų apibrėžimo rūšiniais pažyminiais būdų
minimas skirtingų ypatybių supriešinimas, tačiau aptartieji polinkiai atskleidžia, kad net ir priešinant ypatybes terminų būdvardiniai ar dalyviniai
dėmenys ĮF nevartojami (tobula konkurencija ir netobula konkurencija, atvi
ra ekonomika ir uždara ekonomika, lankstus valiutos kursas ir fiksuotas
valiutos kursas, absoliutus pranašumas ir lyginamasis pranašumas, privatus
sektorius ir valstybinis (viešasis) sektorius, šliaužianti infliacija ir šuoliuo
janti infliacija). Tiesa, tiek A. Valeckienės straipsnyje, tiek LKG aptariami
tik būdvardžiai, o ir toks priešinimas minimas tik kaip vienas iš rūšies
žymėjimo rūšiniais pažyminiais būdų, o ne kaip būtinasis principas. Kaip
Terminologija | 2019 | 26

123

dažniausias iš trijų rūšies žymėjimo įvardžiuotiniais būdvardžiais būdų yra
minimas daikto išskyrimas pagal individualią, specifinę ypatybę, ir aptartieji būdvardžių grynasis, -oji, bendrasis, -oji vartojimo polinkiai jį atitiktų, tačiau dalyvių, irgi išskiriančių daiktą pagal individualią, specifinę
ypatybę, ĮF nelinkstama reikšti, išskyrus neveikiamuosius specialesnių
reikšmių dalyvius.
Panagrinėjus pastaruosius paaiškėtų, kad pavartojus juos NF susidarytų žodžių junginys, pagal reikšmę gerokai besiskiriantis nuo termino
(perkama galia, einama sąskaita, tekamas nedarbas, pereinama ekonomika,
dauginamas multiplikatorius, koreguojamos operacijos). Reikšmė labai skirtųsi, jei NF būtų pavartoti ir ĮF visuose vadovėliuose žymimų terminų
būdvardiniai dėmenys (grynas nacionalinis produktas, grynas eksportas,
gryni mokesčiai, grynos investicijos, bendras nacionalinis produktas, bendra
pasiūla, bendra pusiausvyra). Priešingai, tiems terminams, kurių šalutiniai
dėmenys ĮF nereiškiami arba dėl jų reiškimo ĮF svyruojama, ĮF tokio
didelio reikšmės skirtumo nesuteiktų (lankstus kursas ir lankstusis kursas,
fiksuotas kursas ir fiksuotasis kursas, privatus sektorius ir privatusis sekto
rius, absoliutus pranašumas ir absoliutusis pranašumas, tobula konkurenci
ja ir tobuloji konkurencija, natūralus nedarbas ir natūralusis nedarbas, vi
siškas užimtumas ir visiškasis užimtumas, nominali palūkanų norma ir
nominalioji palūkanų norma, nepageidautina pusiausvyra ir nepageidautino
ji pusiausvyra). Kitaip tariant, ĮF nevartojimo priežastys gali būti susijusios su reikšmės veiksniu. Kartu iš tarptekstinio lygmens analizės matyti, kad daugelį ĮF linkstamų žymėti terminų vadovėliuose linkstama ir
apibrėžti, o ĮF nežymimų ar žymimų tik kai kuriuose vadovėliuose terminų apibrėžtys formuluojamos rečiau. Tačiau tiek reikšmės veiksnį, tiek
galimas sąsajas su apibrėžties formulavimu labiau atskleisti galėtų tik
platesnis kontekstas.
VA RT O J I M A S T E K S T O LY G M E N I U

Terminai vadovėliuose ne tik apibrėžiami, bet ir vartojami, o jų vartojimas tekste atskleidžia sąsajų su terminų vartojimo tarptekstiniu lygmeniu
analize. Tie terminai, kurie tarptekstiniu lygmeniu žymimi ĮF, šiuo rodikliu žymimi ir terminą vartojant tekstuose. Terminai, kurie nustatyti kaip
ĮF nežymimi, šiuo rodikliu nežymimi ir tekste. Labiausiai žymėjimas ĮF
tekste svyruoja tų terminų, kurių raiška nustatyta kaip tarptekstiniu lyg
meniu svyruojanti.
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Raiškos nuoseklumo atvejai
Terminai, kurie ĮF žymimi tarptekstiniu lygmeniu, taigi sąvokas aiškinant
ar formuluojant apibrėžtis, šiuo rodikliu žymimi ir terminus vartojant
tekstuose. Antai terminų grynasis nacionalinis produktas, grynasis vidaus
produktas, grynasis eksportas, grynieji mokesčiai, grynosios pajamos, gryno
sios palūkanos, grynosios investicijos, grynasis kapitalizmas, grynoji ekono
minė gerovė, grynųjų mokesčių sistema, bendrasis nacionalinis produktas,
bendrasis vidaus produktas, bendroji paklausa, bendroji pasiūla, bendrosios
paklausos kreivė ir pan. pavartojimo NF atvejų vadovėliuose visiškai nepasitaiko, kaip ir atvejų, kad ĮF tekstuose būtų nežymimi terminai perka
moji galia, perkamosios galios paritetas, einamoji sąskaita, tekamasis nedar
bas, lyginamasis ar palyginamasis pranašumas, pereinamoji ekonomika, dau
ginamasis poveikis, koreguojamosios operacijos. Būdvardis bendras, -a vadovėliuose pavartojamas, tačiau tie pavartojimo atvejai yra akivaizdūs ypatybės įvardijimo atvejai: Pastaruoju atveju turima omenyje visų rinkų, kaip
b e n d r o s visumos, pusiausvyra, t. y. bendroji pusiausvyra Dav 243; Bend
roji paklausa yra paklausų galutinėms prekėms b e n d r a suma Sn2 125.
Tų terminų, kurie tarptekstiniu lygmeniu ĮF nežymimi, tekste žymėti ĮF
irgi nelinkstama. Tik NF tekstuose vartojami terminų lankstus valiutos
kursas ir fiksuotas valiutos kursas šalutiniai ĮF galintys turėti dėmenys:
Panagrinėsime dvi kraštutines valiutos kurso sistemas: l a n k s t ų ir f i k s u o t ą
valiutos kursus Dril 171; Esant l a n k s č i a m valiutos kursui IS kreivės vai
dmuo yra pasyvus Dril 191; Svarbus l a n k s č i ų valiutų kursų šalininkų ar
gumentas – laisvė Jak1 255; L a n k s č i ų valiutos kursų sistemai alternatyva
yra f i k s u o t ų valiutos kursų sistema Jak2 273; Visai kita padėtis f i k s u o t ų
valiutų kursų atveju Dav 363. Kai kuriuose vadovėliuose vartojamas terminas plaukiojantis valiutos kursas irgi nežymimas ĮF: Čia apsiribosime dviem
kraštutiniais atvejais – fiksuotu ir p l a u k i o j a n č i u valiutos kursu Sn1 468;
Tačiau p l a u k i o j a n t y s valiutų kursai neišlaiko perkamosios galios pariteto
trumpuoju periodu Jak2 279. Tokie terminai apibrėžiami ne visuose vadovėliuose, tačiau net jei ir formuluojama apibrėžtis, terminas ĮF nežymimas:
P l a u k i o j a n č i o kurso režimas (flotating/flexible exchange rate regime) –
valiutos kurso reguliavimo metodas, kai valiutos kursas keičiasi priklausomai
nuo valiutos paklausos ar pasiūlos pokyčių, t. y. kai vyriausybė nesikiša į
valiutų rinką Sn2 469; F i k s u o t o arba n u s t a t y t o valiutos kurso sistema
(Fixed Exchange Rate System) – valiutos kurso reguliavimo metodas, kai vy
riausybė įsipareigoja palaikyti tam tikrą valiutos keitimo kursą Dril 171.
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Būdvardis privatus, -i vadovėliuose apskritai vartojamas tik NF, net kai
kontekstas rodo, kad juo reiškiama tam tikra rūšis ir ypatybės yra priešinamos: Vyksta užimtumo pokyčiai p r i v a č i a m e ir v a l s t y b i n i a m e sekto
riuose Luk 107; Šiuolaikinė ekonomika nebegali funkcionuoti remiantis tik
p r i v a č i o m i s išlaidomis (C, I). Jai būtinos ir v y r i a u s y b ė s išlaidos (G),
reikalingos kelių tiesimui, oro uostų ir mokyklų statybai, švietimui, sveikatos
apsaugai, socialiniam draudimui ir t. t. Iždo politika gali būti nukreipta prieš
p r i v a t ų (C, I) arba v y r i a u s y b ė s sektorių (G) Dril 86; Taigi kaip atskiras
atvejis čia išskirtinos v i e š o s i o s gėrybės (public goods). Jos, skirtingai nuo
p r i v a č i ų gėrybių, gali būti vartojamos atskiro asmens nemažinant galimybės
jas tuo pat metu vartoti ir kitiems asmenims Čieg 38. Tačiau dvižodžiai
terminai privatusis sektorius, privačios išlaidos, privačios investicijos, priva
čios gėrybės vadovėliuose neapibrėžiami. Bene vieninteliame vadovėlyje
apibrėžiamas terminas privačioji gėrybė, ir jo būdvardinis dėmuo vartojamas
ĮF: Grynosios viešosios gėrybės ir p r i v a č i o s i o s gėrybės yra ekonominių
gėrybių kraštutiniai atvejai Dav 219; Mišrioji gėrybė gali būti artimesnė arba
p r i v a č i a j a i , arba viešajai gėrybei Dav 219.
Tik NF tekstuose pateikiami vartojamų terminų tobula konkurencija ir
netobula konkurencija šalutiniai dėmenys: To b u l o s konkurencijos modelį
smarkiai kritikavo K. Marksas Čieg 33; To b u l o s konkurencijos rinkos
sąlygomis kainos juda pusiausvyros link, kuriai esant, paklausos ir pasiūlos
kiekiai sutampa Jak2 44; Daugelis gamintojų veikia n e t o b u l o s konkurenci
jos rinkoje, jų parduodamų produktų kainos yra kontroliuojamos Luk 94. Šie
terminai, kaip minėta, makroekonomikos vadovėliuose neapibrėžiami, o
mikroekonomikos skyriuje jų reiškiamas sąvokas labiau linkstama išsamiai
aiškinti, tačiau ir aiškinant ar net apibrėžiant termino būdvardinis dėmuo
reiškiamas NF: To b u l o s konkurencijos modelį, kaip savireguliacijos dėsniais
pagrįstą ekonominę sistemą, pradėjo kurti A. Smitas, 1776 m. parašęs savo
garsųjį „Tautų turtą“, nors tokios sąvokos ir nevartojo Jak1 72; Tuo tarpu
kitos rinkos yra n e t o b u l o s konkurencijos atmainos Dav 99; Skiriamos dvi
konkurencijos formos – t o b u l a ir n e t o b u l a konkurencija. To b u l a konku
rencija – tai konkurencija, kai rinkoje yra daug pirkėjų ir pardavėjų, o atski
ras pirkėjas arba pardavėjas neturi jokios įtakos rinkos kainai. N e t o b u l a
konkurencija – tai konkurencija, kai atskiras pirkėjas arba pardavėjas gali
paveikti rinkos kainą Dav 73.
Kai kuriuose vadovėliuose labiau aiškinamas nei apibrėžiamas terminas
visiškas užimtumas, tačiau tiek jį aiškinant ar apibrėžiant, tiek terminą
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vartojant tekste šalutinis dėmuo ĮF nežymimas: Toliau aptarkime v i s i š k ą
užimtumą (full employment). Taigi v i s i š k a s užimtumas nereiškia nulinio
nedarbo Čieg 121; Todėl ekonomikos teorijoje sąvoka v i s i š k a s užimtumas
nereiškia, kad nedarbo lygis yra 0 proc. V i s i š k a s užimtumas – tai užimtu
mas, kuris atitinka natūralųjį nedarbo lygį ir nesukelia nepriimtino infliacijos
didėjimo Dav 271; Ši pusiausvyros būsena atitiks v i s i š k ą užimtumą ir
didesnį nacionalinės valiutos kursą Dav 381.
Terminas absoliutus pranašumas kai kuriuose vadovėliuose apibrėžiamas,
tačiau vartojamo tekste termino šalutinis dėmuo, kitaip nei šalia vartojamo
termino (pa)lyginamasis pranašumas šalutinis dėmuo, ĮF nereiškiamas: Sa
koma, kad kiekviena šalis, gamindama atitinkamą produktą, turi a b s o l i u t ų
pranašumą Dav 329; Tada yra prasmė kiekvienai šaliai specializuotis gamin
ti tą produktą, kurį gamindama ji turi a b s o l i u t ų pranašumą, t. y. kurį ji
gali pagaminti mažesniais kaštais negu jos partnerė Dav 329; Vadinasi, JAV
turi a b s o l i u t ų pranašumą kompiuterių, automobilių, televizorių ir tekstilės
gaminių gamyboje, o Didžioji Britanija – batų ir stiklo gamyboje. Tačiau a b 
s o l i u t u s pranašumas vaidina netiesioginį vaidmenį analizėje Sn2 522.
Dalyviniai terminų dėmenys, kurių terminus apibrėžiant ar aiškinant
visiškai nelinkstama reikšti ĮF, terminus vartojant tekstuose ĮF irgi nereiškiami: Vienintelis žymesnis skirtumas tarp Solow ir Ramsey’aus–Casso–Ko
opmano modelių s u b a l a n s u o t o augimo trajektorijų yra tas, kad Ram
sey’aus–Casso–Koopmano modelyje negalima s u b a l a n s u o t o augimo tra
jektorija su kapitalo atsargomis, viršijančiomis auksinės taisyklės lygį Čieg
394; Tai vadinama s u b a l a n s u o t o biudžeto multiplikatoriumi (balansed
budget multiplier), kuris yra lygus 1 Čieg 168; Visišką šių pajėgumų panau
dojimą užtikrina g a r a n t u o t o augimo tempas GW (warranted rate of growth)
Čieg 391; D i s p o n u o j a m o s pajamos suskyla į vartojimo išlaidas ir asme
nines santaupas Dril 59; Gyventojai, gaudami didesnes d i s p o n u o j a m a s
pajamas, daugiau taupo Dril 64; Ją pavadinsime n e p a g e i d a u t i n a pusiaus
vyra Dril 27; Šioje temoje aptarsime BNP augimo veiksnius, ciklinį jo pobū
dį, bendrąją paklausą, bendrąją pasiūlą, bendrąją pusiausvyrą, n e p a g e i 
d a u t i n ą bendrąją pusiausvyrą bei pagrindines ekonominės teorijos (klasiki
nės, keinsistinės, monetaristinės ir pasiūlos) kryptis n e p a g e i d a u t i n a i pu
siausvyrai pašalinti Dril 21; Kai nacionalinio produkto kiekis susibalansuoja,
svarbu išskirti faktiškas ir p a g e i d a u t i n a s investicijas 179. Išimčių pasitaiko tik pavienių, pavyzdžiui, dviejuose tų pačių autorių rengtuose vadovėliuse pavartojama disponuojamosios pajamos Jak1 156, Jak2 163, 164.
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Tačiau dažnai tik apibrėžtis ir rodo, kad vienas ar kitas tekste vartojamas
žodžių junginys yra terminas: Nepageidautina pusiausvyra (Undesirable
Equilibrium Level of GNP) – tai bendrosios paklausos atitikimas bendrajai
pasiūlai, kai nėra pasiektas visiškas užimtumas Dril 27; Disponuojamos pa
jamos (YD – Disposable Income) – asmeninių pajamų dalis, likusi gyventojams
sumokėjus asmeninius (tiesioginius) mokesčius (pajamų, turto, paveldėjimo ir
pan.) Dril 59. Dar tai rodo tiesioginis vartojamo žodžių junginio kaip
termino ar sąvokos įvardijimas: Bet prieš apibūdindami t e r m i n ą „visiškas
užimtumas“ (full employment), pasiremdami vadinamąja „tradicine“ klasifi
kacija, apibrėšime keletą skirtingų nedarbo (unemployment) tipų Čieg 116;
Te r m i n a s „natūralus nedarbas“ visai nereiškia, kad ekonomika visada vei
kia natūralaus nedarbo lygyje ir realizuoja savo potencialią išeigą Čieg 121;
Todėl vietoj visiško užimtumo dažniausiai vartojama natūralaus nedarbo ly
gio s ą v o k a Dril 37; Todėl reikalinga tiksliai apibrėžti visiško užimtumo
s ą v o k ą Jak1 217. Kitus atvejus būtų galima vertinti tiek kaip terminus,
t. y. terminologinės reikšmės pasakymo atvejus, tiek kaip žodžių junginius,
kuriais pasakoma daikto kokybė ar ypatybė, ir tokių atvejų tekstuose gana daug: V i s i š k a s užimtumas – tai bet kurios šalies ekonominės politikos
tikslas Dav 33; Todėl bendroji pusiausvyra gali susidaryti ir ilgam išlikti
tokiame BNP gamybos lygyje, kuris neužtikrina v i s i š k o užimtumo Dril 27;
Su mažesnėmis darbo valandų sąnaudomis Lietuva turi a b s o l i u t ų prana
šumą abiejų prekių gamyboje Jak2 260; Tobulos konkurencijos rinka yra pa
grįsta t o b u l a konkurencija Dav 99; Tačiau dauguma išleidžia ne visus pi
nigus, dalis d i s p o n u o j a m ų pajamų atidedama vėlesniam vartojimui, t. y.
taupoma Dril 61; Rinkoje gali susidaryti ir n e p a g e i d a u t i n a bendroji pu
siausvyra (žr. 23 pav.) Dril 26; N e t i k ė t a infliacija perskirsto turtą: paima
iš skolintojų ir perduoda skolininkams Jak2 232; TVF narės gali pasirinkti
savo nuožiūra tiek f i k s u o t ą , tiek ir l a n k s t ų valiutos kursą arba jų mišrų
variantą Jak2 281. Nuo jų aiškiau galima skirti tik tuos atvejus, kai termino šalutiniu dėmeniu einantis būdvardis ar dalyvis eina tarinio pozicijoje:
Litas „pririštas“ prie JAV dolerio, t. y. jo keitimo kursas f i k s u o t a s : 4 litai
už 1 JAV dolerį arba 0,25 JAV centai už 1 litą Dril 173; Kitaip tariant, jei
biudžetas būtų s u b a l a n s u o t a s nuo pat pradžių, fiskalinė politika nuosmu
kio metu turėtų judėti vyriausybės biudžeto deficito kryptimi Jak2 232; Jeigu
valstybės pajamos lygios jos išlaidoms, biudžetas yra s u b a l a n s u o t a s , ir
biudžeto saldas lygus nuliui Sn2 159; Valstybės biudžetas yra s u b a l a n s u o 
t a s , jeigu išlaidos yra lygios pajamoms Sn1 34; 2.3 paveikslas rodo, kad
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bendroji pusiausvyra taške E – n e p a g e i d a u t i n a , nes ji susidaro, kai kainų
lygis – PE, o BNP gamybos apimtis – YE Dril 27. Kitaip tariant, riba tarp
termino ir kokybės ar ypatybės pasakymo atvejo, kurią siūloma brėžti
kodifikuotąja būtinojo termino žymėjimo ĮF norma, rišliame tekste, bent
jau tokiame kaip vadovėlis, kur dažnai minimi ne tik priešinant ar išskiriant
daikto ypatybes pavadinti daiktai, bet ir pačios ypatybės, ne visada yra
aiški. Būtent tai gali sudaryti sunkumų terminus žymėti ĮF ir dėl to NF
gali būti pasirenkama kaip patogus universalus atvejis. Kita vertus, NF
pasirenkama net ir formuluojant apibrėžtis, t. y. kur kas akivaizdžiau pasakant terminologinę reikšmę, o tai gali rodyti, kad bent jau tokio pobūdžio tekstuose riba gali būti ne tik neaiški, bet ir neryški – ĮF nepažymėtas terminas vadovėlyje, kuriame vartojami makroekonomikos terminiai,
gali būti atpažįstamas kaip terminas.
Įvairuojančios raiškos atvejai
Terminams, kurių šalutinio dėmens reiškimas ĮF tarptekstiniu lygmeniu
svyruoja, būdingi svyravimai ir teksto lygmeniu. Antai viename vadovėlyje apibrėžiant terminą p r i v a l o m a s i s rezervas vartojama NF: Centrali
zuotai nustatomas bankų rezervo dydis vadinamas p r i v a l o m u rezervu. Tai –
minimalus rezervų dydis, kurį bankai visada gali viršyti Dav 303. NF siekiama vartoti ir toliau: Jeigu p r i v a l o m ų rezervų norma yra 10 proc., tai
bankų sistemos dauginamasis poveikis lygus 4–5 Dav 305; Bankų p r i v a 
l o m i rezervai formuojami kaip šių bankų indėliai centriniame banke. Gali
būti nustatomos skirtingos atskirų sąskaitų rūšių p r i v a l o m ų rezervų normos
Dav 309. Tačiau tekste pavartojama ir ĮF: Taip mažinant p r i v a l o m u o s i u s
rezervus daugėja pinigų, ir atvirkščiai Dav 309. Kitame vadovėlyje pateikiamas termino sinonimas, turintis ĮF: Privalomųjų ( r e i k a l a u j a m ų j ų )
rezervų norma (required reserve ratio) – minimalus grynų pinigų kiekis, kurį
centrinis bankas nustato procentais nuo visų KB indėlių sumos, ir bankams
būtinas kaip rezervas Sn2 262. Tačiau čia pat sinonimo vartojama ir NF,
ir ĮF: CB atsargoje gali laikyti ir daugiau pinigų, bet ne mažiau kaip r e i k a 
l a u j a m a s rezervas. Paseksime, kaip r e i k a l a u j a m o j o rezervo normos
kitimas veikia pinigų pasiūlą Sn2 262.
Tekste įvairuoja ir kitų terminų, dėl kurių raiškos formuluojant apibrėžtis tarptekstiniu lygmeniu neapsisprendžiama, vartojimas. Antai viename
vadovėlyje kaip apibrėžiamą sąvoką žymintis terminas parenkamas natū
ralusis nedarbo lygis: Tam tikras nedarbo lygis, pavyzdžiui, susijęs su prie
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žastimis, sukuriančiomis paprastąjį ir struktūrinį nedarbą, šiuolaikinėje rinkos
ekonomikoje yra neišvengiamas ir vadinamas n a t ū r a l i u o j u nedarbo lygiu
Dav 271. Tačiau toliau vartojama ir NF: Faktinė ir laukiamoji infliacija
sutampa, o nedarbas priartėja prie n a t ū r a l a u s nedarbo lygio Dav 275–276;
Ši kreivė rodo, kad esant n a t ū r a l i a m nedarbo lygiui ekonomika gali pasi
rinkti pusiausvyrą esant bet kokiam infliacijos lygiui Dav 276. Kitame vadovėlyje tik vieno iš apibrėžiamų terminų poros dalyvinis dėmuo reiškiamas ĮF – skatinančioji (pigių) pinigų politika ir ribojanti (brangių) pinigų
politika Dril 114, bet tekste ĮF pavartojami abiejų terminų šalutiniais dėmenimis einantys dalyviai: Jei palūkanų norma šalyje aukšta – tinkamesnė
s k a t i n a n č i o j i pinigų politika, jei žema – r i b o j a n č i o j i iždo politika, nes
padidina palūkanų normą Dril 139.
Ypač ĮF ir NF svyravimai būdingi terminams, sudarytiems su būdvardžiais
realus, -i ir nominalus, -i. Įvardžiuotinę šių būdvardžių formą labiau linkstama rinktis tik apibrėžiant terminus realusis bendrasis nacionalinis produk
tas ir nominalusis bendrasis nacionalinis produktas, bet ir juos vartojant
tekste pasitaiko raiškos NF: Ekonomikos augimas – tai procesas, pasireiškian
tis r e a l a u s BNP didėjimu Luk 81; Įsibėgėjusi infliacija sustabdo r e a l a u s
nacionalinio produkto augimą, o vėliau sukelia ir jo mažėjimą Luk 98. Kitame
vadovėlyje apibrėžiamas terminas realusis BVP, bet tekste irgi pavartojama
NF: Kartu kis pusiausvyros taškas ir jį atitinkantis r e a l a u s BVP dydis. Taip
nustatomas kainų ir r e a l a u s BVP dydžio ryšys, t. y. visuminės paklausos
kreivė (12.16 pav.) Dav 263. Įvairavimo pasitaiko net ir toje pačioje pastraipoje: Apskaičiuojant baigtinių prekių ir paslaugų apimtį faktinėmis kaino
mis, nustatomas nominalusis (arba piniginis) BNP, apskaičiuojant sugretina
mosiomis kainomis – r e a l u s i s BNP. R e a l a u s bendrojo nacionalinio pro
dukto padidėjimas per tam tikrą laikotarpį vadinamas ekonominiu augimu Jak1
148. Apibrėžus terminą nominalusis BVP Čieg 63, tekste irgi pavartojama
NF: N o m i n a l a u s ir realaus BNP sampratų skirtumai leidžia sukurti šalia
vartojimo prekių (vartotojų) kainų indekso VKI ir gamintojų kainų indekso
GKI labai plačiai naudojamą kitą infliacijos (inflation) rodiklį – implicitinį
BNP defliatorių (arba BNP kainų indeksą) Čieg 65.
Kitais atvejais būdvardžius realus, -i ir nominalus, -i dar labiau linkstama
vartoti NF: Ekonomika lieka visiško užimtumo būsenoje, tačiau su aukštes
nėmis kainomis ir n o m i n a l i a i s atlyginimais Dril 45; Pavyzdžiui, po 1981–
1982 metų nuosmukio, n o m i n a l a u s darbo užmokesčio dydis tepasiekė iki
krizinį lygį Luk 97; Investicijos – tai ūkinė veikla, kurios metu ištekliai nau
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dojami kuriant naują r e a l ų kapitalą Luk 100; Biudžetinės linijos poslinkiai
rodo ir r e a l i ų vartotojų pajamų kitimą Jak1 53. Tačiau šių terminų apibrėžčių vadovėliuose dažnai neformuluojama, o viename vadovėlyje pateikiamas paaiškinimas atskleistų ir tam tikrą priežastį – į realiuosius ir
nominaliuosius galima suskirstyti visus ekonominius dydžius: Kalbant apie
BNP, reikia skirti nominalųjį BNP ir realųjį BNP. Bet prieš juos aptariant į
nominalių ir realių dydžių problemą pažiūrėsime atidžiau. Dar XIX a. žymus
filosofas D. Hume’as (1711–1776) ir jo amžininkai iškėlė prielaidą, kad visus
ekonominius dydžius reikia suskirstyti į dvi grupes. Pirmąją grupę sudaro
nominalūs kintamieji, t. y. dydžiai, matuojami piniginiais vienetais, o antrąją –
realūs kintamieji, t. y. dydžiai, matuojami fiziniais vienetais. Pvz., kviečių
kaina bus priskirta nominaliems kintamiesiems, nes matuojama litais, eurais
ar doleriais, o kviečių derliaus dydis – realiems kintamiesiems, nes matuojamas
centneriais ar tonomis Čieg 62. Tokia galimybė vadovėlių autorius veikiausiai ir skatina būdvardžius realus, -i ir nominalus, -i vartoti labiau kaip
ypatybių įvardijimo atvejus. Kita vertus, šiais atvejais pavadinami ekonominiai dydžiai, kaip ir realusis BNP ar nominalusis BNP, ir turbūt tai kitų
ar net tų pačių vadovėlių autorius skatina rinktis ĮF: Išaugus pragyvenimo
kaštams, atitinkamai turi padidėti n o m i n a l i o s i o s vartotojų pajamos Dril
52; R e a l i o s i o s palūkanų normos augimas mažina r e a l i o s i o s pinigų pa
klausos kiekį, nes didėja r e a l i ų j ų pinigų laikymo kaštai Dril 43.
Tačiau dviejuose vadovėliuose kai kurios iš šių sąvokų apibrėžiamos, ir
apibrėžiamai sąvokai įvardyti parenkama ĮF: realusis darbo užmokestis Sn1
104, Sn2 105. Apibrėžtas terminas nuosekliai vartojamas ir tekste: Primin
sime, kad nedarbo lygį ir r e a l ų j į darbo užmokestį sieja atvirkštinė priklau
somybė Sn2 446; Numatyto r e a l i o j o darbo užmokesčio ir pusiausvyros
r e a l i o j o darbo užmokesčio sutapimas arba nesutapimas priklauso nuo inf
liacijos prognozių tikslumo Sn2 446. Tai skatintų kelti prielaidą, kad ĮF ir
NF įvairuoja dėl nepakankamai nusistovėjusio ar nepakankamai aiškaus
žodžių junginio kaip termino statuso ir kad tam statusui aiškėjant arba
nusistovint ilgainiui ĮF vartojimo svyravimų turėtų būti mažiau.
Tokią prielaidą lyg ir patvirtintų kitų terminų vartojimo polinkiai. Antai būdvardžio potencialus, -i nevartoti ĮF labiau linkstama tuose vadovėliuose, kuriuose termino potencialusis bendrasis nacionalinis produktas
(BNP) apibrėžtis neformuluojama: Natūralus nedarbo lygis yra toks nedar
bo lygis, kuris susidaro esant g a l i m a m ( p o t e n c i a l i a m ) BNP ir apima
migracinį bei struktūrinį nedarbą Jak1 230; Natūralus nedarbo lygis (NUR –
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Natural Rate of Unemployment) – nedarbas, susidarantis pasiekus p o t e n 
c i a l ų BNP, kai tekamasis ir struktūrinis nedarbas neviršija leistinų ribų
Dril 37. O vadovėlyje, kuriame ji suformuluojama, ne tik pateikiant
apibrėžtį, bet ir terminą vartojant tekste tas būdvardis jau vartojamas ĮF:
Po t e n c i a l u s i s (galimasis) bendrasis vidaus (nacionalinis) produktas (Yp –
potencial gross domestic (national) product) – didžiausias tikrosios produk
cijos apimties lygis, kurį šalies ūkis geba pagaminti per tam tikrą laiką vi
siškai panaudojant visus turimus gamybos veiksnius Sn2 142; Kad gamyba
pasiektų p o t e n c i a l i o j o nacionalinio produkto lygį, pažymėtą tašku B,
turi padidėti bendrosios išlaidos Sn2 153; Gamyba nepasieks p o t e n c i a l i o 
j o nacionalinio produkto lygio, pažymėto tašku A, liks nepanaudota darbo
jėga Sn2 153. Termino laisvoji prekyba, kurio apibrėžtis formuluojama
septyniuose vadovėliuose, vartosena irgi nuoseklesnė – tiek terminą apibrėžiant, tiek vartojant pateikiama ĮF: L a i s v o j i prekyba (Free Trade) –
tarptautinė prekyba be jokių muitų mokesčių ir suvaržymų Dril 163; Labiau
siai paplitusios l a i s v o s i o s prekybos formos yra l a i s v o s i o s prekybos
zonos (regionai), muitų sąjungos, laisvosios ekonominės zonos Luk 141;
L a i s v o j i prekyba, be privalumų, turi daug trūkumų, todėl valstybių užsie
nio prekybos politika vyksta protekcionizmo kryptimi Jak1 246. Terminas
laisvoji rinka vadovėliuose neapibrėžiamas, taigi ir jo šalutiniu dėmeniu
einantis toks pat būdvardis pavartojamas ir ĮF, ir NF: Pasaulinis patyrimas
galiausiai įrodė, kad efektyviausia yra tokia mišri ekonomikos sistema, ku
rioje vyrauja ne komandiniai, o l a i s v o s i o s rinkos santykiai Čieg 34; Miš
rioje ekonomikos sistemoje ir valstybė, ir privatus sektorius (įmonės ir var
totojai) vaidina svarbų vaidmenį skirstant gamybos veiksnius, formuojant
paskirstymo ir vartojimo struktūrą, dalijant ekonomiką į du sektorius: l a i s 
v ą rinką ir valstybinį reguliavimą Čieg 34.
Visa tai tarsi rodytų, kad ĮF ir NF turėtų svyruoti, kol žodžių junginys
labiau traktuojamas kaip ypatybės ar kokybės žymėjimo atvejis ir nėra
įgijęs aiškaus termino statuso, o tam statusui aiškėjant ir nusistovint turėtų įsigalėti ĮF. Vis dėlto tuo skatina abejoti bent jau dvi aplinkybės.
Viena, kaip jau paaiškėjo, yra terminų, kurių būdvardinis ar dalyvinis
dėmuo ĮF nereiškiamas net ir formuluojant apibrėžtį, t. y. žodžių junginiui
tikrai įgyjant termino statusą. Taigi, ĮF ir NF svyravimo baigtis gali būti
nebūtinai ĮF žymimo termino įsigalėjimas. Antra, nors vadovėliais ir apimamas palyginti neilgas laikotarpis, iš jų matyti, kad vėlesnė vadovėlio
laida nebūtinai rodo ĮF įsigalėjimą ar svyravimų mažėjimą.
132

Ramunė Vaskelaitė		Įvardžiuotinės formos makroekonomikos terminijoje:
				
vartojimo dėsningumai ir svyravimų priežastys

T E K S T O PA R E N G I M O V E I K S N Y S

Makroekonomikos ar ekonomikos teorijos vadovėlių leidimai yra skirtingi, o tai leidžia nesunkiai patikrinti, ar ĮF vartojimas priklauso nuo
vadovėlio laidos. Tokiai analizei atlikti pasirinkta po dvi vadovėlių laidas,
kurias skiria palyginti nedidelis laiko tarpas.
Vienas trylikos Kauno technologijos universiteto dėstytojų V. Snieškos,
V. Baumilienės, D. Bernatonytės ir kt. parengtas vadovėlis Makroekono
mika yra išleistas 2005 m., o kitas, parengtas irgi iš esmės to paties autorių kolektyvo (vienas autorius kitas) ir pateiktas kaip trečiasis pataisytas
bei papildytas leidimas, – 2008 m. Abu vadovėlius yra išleidusi ta pati
leidykla, bet kalbos redaktorės nurodomos skirtingos. 2005 m. laidos vadovėlis didesnės apimties, nes jo kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos
išvados, savikontrolės užduotys, skaitytinos literatūros sąrašas. Tekstų lyginimas rodo, kad tekstai dažnai tesiskiria kalbos taisymais.
2005 m. laidos vadovėlyje (Sn1) apibrėžiami beveik visi pagrindines makroekonomikos sąvokas žymintys terminai, ir beveik visų jų būdvardinis
dėmuo žymimas ĮF: atvirosios rinkos operacijos 285, absoliutusis pranašumas
564, absoliučiųjų pajamų hipotezė 113, tobulasis kapitalo judrumas 538, ne
tobulosios informacijos modelis 506, natūralusis nedarbo lygis 440, nomina
lioji palūkanų norma 125, realioji palūkanų norma 125, nominalioji pinigų
pasiūla 225, realioji pinigų pasiūla 225, nominalioji pinigų paklausa 235,
realioji pinigų paklausa 225, svyruojančiojo kurso režimas 531, fiksuotojo
(nustatytojo) kurso režimas 530, skatinančioji monetarinė politika ir stabdan
čioji monetarinė politika 295, garantuotasis augimo tempas 407, indukuotosios
investicijos 128, nenumatytosios investicijos 145, numatytoji infliacija 483,
netikėtoji infliacija 486, numatytoji realioji palūkanų norma 484, šliaužian
čioji infliacija ir šuoliuojančioji infliacija 462, privalomųjų (reikalaujamųjų)
atsargų norma 259. ĮF pateikiami net priesagos -iškas būdvardžiai: visiška
sis užimtumas 440, visiškojo užimtumo biudžetas 203, faktiškosios kainos 65,
faktiškasis augimo tempas 407, faktiškoji realioji palūkanų norma 484.
Formuluojant apibrėžtis daugelio šių terminų šalutinis dėmuo ĮF pateikiamas ir 2008 m. laidos vadovėlyje (Sn2). Vis dėlto nors jo laida vėlesnė,
ĮF nevartojimo atvejų čia daugiau: NF pateikiami tiek dvižodžių terminų
absoliutus pranašumas 517, nenumatytos investicijos 131, indukuotos inves
ticijos 123, numatyta infliacija 449, netikėta infliacija 452 šalutiniai dėmenys,
tiek keliažodžių terminų atviros rinkos operacijos 255, garantuoti (užtikrin
ti) augimo tempai 361, plaukiojančio kurso režimas 468, realaus ekonominio
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ciklo teorija 499, plaukiojanti palūkanų norma 597 ĮF galimi reikšti dėmenys.
ĮF nežymimi ir terminų dėmenys, kuriais eina priesagos -iškas, -a vediniai:
visiškas užimtumas 399, visiško užimtumo biudžetas 191, faktiškos kainos
70, faktiški augimo tempai 361, faktiška realioji palūkanų norma 450.
Atitinkamai skiriasi ir ĮF vartojimas tekste. 2005 m. laidos vadovėlyje
visi išvardyti terminai ir tekste vartojami ĮF: Tačiau FRS nekontroliuoja
diskonto politikos taip, kaip ji kontroliuoja a t v i r o s i o s rinkos operacijas, ir
diskonto politiką pakeisti yra daug sunkiau nei vykdyti a t v i r o s i o s rinkos
operacijas Sn1 292; Kiekviena šalis specializuojasi tiekti tą produktą, kurio
gamybos a b s o l i u t ų j į pranašumą ji turi Sn1 564; 4.2 pav. n e n u m a t y t o 
s i o s investicijos parodytos stačiomis rodyklėmis Sn1 145; Kadangi f i k s u o 
t o j o valiutos kurso sistema negalėjo susidoroti su nominaliosiomis ir realio
siomis pasaulinio ūkio deformacijomis, ji buvo pakeista s v y r u o j a n č i o j o
valiutos kurso sistema Sn1 607; Aišku, kad f i k s u o t o j o n o m i n a l i o j o
kurso sistemoje telieka antrasis būdas, o esant s v y r u o j a n č i a j a m kursui –
abu Sn1 546; Ieškant kriterijaus, kuris padėtų įvertinti vyriausybės vykdomos
fiskalinės politikos pagrįstumą, buvo sukurta v i s i š k o j o užimtumo biudžeto
koncepcija Sn1 203. 2008 m. laidos vadovėlyje formuluojant apibrėžtis ĮF
nežymimi terminai ir tekste vartojami NF: Tačiau FRS nekontroliuoja dis
konto politikos apskritai, kaip ji kontroliuoja a t v i r o s rinkos operacijas, ir
diskonto politikos pakeitimas yra daug sunkesnis nei atviros rinkos operacijos
Sn2 262; Kiekviena šalis specializuojasi tiekti tą produktą, kurio gamyboje ji
turi a b s o l i u t ų pranašumą Sn2 517 ir t. t.
2005 m. laidos vadovėlyje ĮF žymimi ir tie terminai, kurių apibrėžtys
nepateikiamos: S u b a l a n s u o t o j o biudžeto multiplikatorius yra lygus vie
netui 196; Todėl n e s u b a l a n s u o t a s i s biudžetas visai pateisinamas, jei
vyriausybė vykdo atitinkamą fiskalinę politiką 203; Daugelis ekonomistų
pajuto, kad būtent vyriausybė, o ne p r i v a t u s i s sektorius tapo ekonominiu
nestabilumo šaltiniu 340; R e a l i o s i o s pajamos taip pat svarbus kapitalo
apimtį sąlygojantis veiksnys 131; Bendras vyriausybės išlaidų ir p r o p o r c i n 
g ų j ų mokesčių poveikis pusiausvyros nacionalinėms pajamoms parodytas
5.17 pav. 198. 2008 m. laidos vadovėlyje visais šiais atvejais vartojama NF:
S u b a l a n s u o t o biudžeto multiplikatorius yra lygus vienetui 183 ir t. t.
2005 m. laidos vadovėlyje net ir aptariant visų kintamųjų skirstymo į
realiuosius ir nominaliuosius galimybę pasirenkama vartoti ĮF: Dar XVIII a.
D. Hiumas, žymus škotų filosofas, tvirtino, kad pinigų kiekis šalyje neturi
poveikio realiam jos turtui, ir, pritaręs kiekybinei pinigų teorijai, iškėlė pasiū
134

Ramunė Vaskelaitė		Įvardžiuotinės formos makroekonomikos terminijoje:
				
vartojimo dėsningumai ir svyravimų priežastys

lymą visus ekonominius kintamuosius suskirstyti į dvi grupes: n o m i n a l i u o 
s i u s kintamuosius, dydžius, nustatomus vertine išraiška; r e a l i u o s i u s kin
tamuosius, dydžius, nustatomus fiziniais, natūriniais vienetais. Pavyzdžiui,
pomidorų ar obuolių kaina yra n o m i n a l u s i s kintamasis, nes įvertinamas
litais arba kitais piniginiais vienetais, tuo tarpu daržovių ar vaisių derliaus
dydis – r e a l u s i s kintamasis, nes nustatomas tonomis arba centneriais 505.
2008 m. laidos vadovėlyje pasirenkama nei neutralizacijos atvejais, nei
kodifikuotosios normos numatomomis išimtimis ar kitokiais dėsningumais
negalima paaiškinti išeitis ĮF vartoti tik būdvardį realusis (realusis kinta
masis, realieji kintamieji), o nominalus pateikti NF (nominalus dydis, nomi
nalūs kintamieji) Sn2 499–500.
Skiriasi ĮF vartojimas ir dviejuose kitų autorių parengtuose vadovėliuose – 2000 m. išleistame A. Jakučio, V. Petraškevičiaus, A. Stepanovo,
L. Šečkutės ir S. Zaicevo Ekonomikos teorijos pagrindai ir 2007 m. išėjusiame tų pačių autorių parengto vadovėlio Ekonomikos teorija šeštajame
pataisytame ir papildytame leidime. 2007 m. išleistas vadovėlis yra pildytas ar tikslintas leidimas, tačiau jame pastebima ir kalbos taisymų, nors
kalbos redaktorė nurodyta ir 2000 m. išėjusiame vadovėlyje. Antai vietoj
termino atstatymo investicijos Jak1 152 jau pateiktas kalbos normų požiūriu teiktinesnis atnaujinimo investicijos Jak2 159, vietoj neatstatomieji ište
kliai Jak1 233 – neatkuriamieji ištekliai Jak2 247. Vietoj veikiamųjų dalyvių
(apribojanti fiskalinė politika Jak1 193, orientuojančiosios sekos Jak1 185)
terminuose pavartoti terminijai priimtinesni neveikiamieji dalyviai (apri
bojamoji fiskalinė politika Jak2 203, orientuojamosios sekos Jak2 194). Prieveiksmį ar linksnį prisijungusių dalyvių ĮF pakeista į NF, taigi terminai
reguliuojamai plaukiojantieji valiutos kursai Jak1 260, netiesiogiai susijusieji
valiutos kursai Jak1 261, krepšiu susijusieji valiutos kursai Jak1 262 jau teikiami kaip reguliuojamai plaukiojantys valiutos kursai Jak2 280, netiesiogiai
susiję valiutos kursai Jak2 281, krepšeliu susiję valiutos kursai Jak2 281.
Kalbos taisymai apima ir ĮF vartojimą. Antai 2000 m. vadovėlyje ĮF
nežymėti terminai atviros rinkos operacijos Jak1 206, privalomas rezervas
Jak1 206, varžanti (restrikcinė) monetarinė politika Jak1 219 jau pateikiami
kaip atvirosios rinkos operacijos Jak2 217, privalomasis rezervas Jak2 216,
varžančioji (restrikcinė) monetarinė politika Jak2 219. Tekste terminai irgi
vartojami šiek tiek nuosekliau. Štai 2000 m. leidime apibrėžus terminą
realusis BNP čia pat vartota NF: R e a l a u s bendrojo nacionalinio produkto
padidėjimas per tam tikrą laikotarpį vadinamas ekonominiu augimu Jak1
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148. 2007 m. leidime šiuo atveju jau vartojama ĮF: R e a l i o j o bendrojo
nacionalinio produkto padidėjimas per tam tikrą laikotarpį vadinamas eko
nominiu augimu Jak2 148. Tačiau daug apibrėžiamų, aiškinamų ir vartojamų terminų ir 2007 m. laidos vadovėlyje, kitaip nei aptartame ĮF vartojimo reguliarumu išsiskiriančiame kitų autorių parengtame 2005 m.
laidos vadovėlyje, ĮF nežymimi: atvira ekonominė sistema ir uždara eko
nominė sistema Jak2 157, šliaužianti infliacija, šuoliuojanti infliacija Jak2
232, netikėta infliacija Jak2 232, lankstus valiutos kursas Jak2 271, lanksčių
valiutų kursų sistema Jak2 272, fiksuotas valiutos kursas Jak2 273, natūra
lus nedarbo lygis Jak2 230, faktiškos investicijos Jak2 180, pageidautinos
investicijos Jak2 180, nepageidautinų atsargų kaupimas Jak2 180, nepagei
dautinas atsargų sumažėjimas Jak2 180, subalansuotas biudžetas Jak2 197,
nusivylę darbuotojai Jak2 228, realūs gamtos ištekliai ir potencialūs gamtos
ištekliai Jak2 300 ir kt. O tai rodytų ne tik skirtingą vadovėlių rengimo
kalbiniu požiūriu lygį, bet ir tai, kad jis gali daug lemti tolesnę ĮF vartojimo terminijoje raidą.
I Š VA D O S

Makroekonomikos terminų pateikimas ir vartojimas aukštosioms mokykloms skirtuose vadovėliuose atskleidžia nemažus šalutinio dėmens
reiškimo ĮF svyravimus ir kartu rodo, kad būtinojo termino žymėjimo
ĮF principo, kurį numato kodifikuotoji norma, nelinkstama laikytis. ĮF
nuosekliai linkstama žymėti tik tuos terminus, kuriuos nuo daikto kokybę ar ypatybę reiškiančių žodžių junginių skiria akivaizdus termininės
reikšmės skirtumas. Kitais atvejais tokio aiškaus ir ryškaus skirtumo nėra, ir ĮF vartojimą svyruoti skatina tiek jo nebuvimas, tiek neaiškus žodžių
junginio kaip termino statusas. Vis dėlto aiškesni to statuso nusistovėjimo atvejai rodo, kad svyravimo tarp įvardžiuotinės ir paprastosios formos
baigtis nebūtinai būna termino reiškimas ĮF. Tam tikrų terminų įsigali ir
NF, ir jų nesieja nei morfologinių, nei leksinių ar sintaksinių ypatybių
bendrumas. Taigi, terminijoje daromos ĮF vartojimo išimtys nereguliarios.
Daryti išvados, kad ĮF terminijoje nyksta, kaip linkstama teigti apie ĮF
vartojimą apskritai, neleistų makroekonomikos vadovėliai, kuriuose ĮF
vartojamos nuosekliau ar bent jau daromos reguliaresnės išimtys. Taigi,
tolesnis ĮF likimas terminijoje gali daug priklausyti ne tik nuo objektyvių
veiksnių, bet ir nuo subjektyvaus veiksnio – tekstų rengimo kalbiniu požiūriu lygio.
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Pronominal Forms in the Terminology of Macroeconomics:
Usage Patterns and Reasons for Fluctuations

Summary

The article investigates the usage of pronominal forms (hereinafter referred to as
PF) in terminology on the basis of the terminology of macroeconomics, which is a
component of economic theory. It is aimed at establishing usage patterns and reasons
for fluctuations by selecting a wide context material, i.e. macroeconomics textbooks
for higher schools. After establishing how PFs tend to be used on the intertextual
level, the PF usage is investigated on the textual level. A certain compliance is determined: those terms, which have a tendency to be defined by using only a pronominal
or non-pronominal form in the subordinate component in all textbooks, are accordingly used within the text, i.e. the subordinate component of the term is regularly expressed by using a pronominal or non-pronominal form, while those terms, which
have a tendency to be defined in the textbooks by using a PF in the secondary component in a fluctuant manner, are expressed within the text by irregular PF usage.
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When studying such cases of irregular usage, it is established that the boundary between denoting a specific meaning and denoting a peculiarity is often insignificant
and unclear; consequently, a non-pronominal form is selected as a universal one, and
the uncertainty of this boundary is thus reflected. In these cases, PFs do not perform
as obvious distinctive function as they do in the cases of regular usage. These might
be the factors determining fluctuations of the PF usage in the terminology. However,
the comparison of different editions of the textbooks prepared by the same authors
allows a conclusion that regularity or irregularity of PFs usage is significantly influenced by the quality of text preparation in linguistic terms. Consequently, the further
destiny of PFs usage in the terminology will mostly depend not only on objective
factors, but also on the level of textbook preparation in linguistic terms.
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Hibridiniai statybos terminijos dūriniai
su klasikiniais prepoziciniais sietiniais
kamienais
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A n o ta c i ja
Viena ryškiausių dabartinės statybos terminijos tendencijų yra tarptautinių
iš graikų ir lotynų kalbų kilusių sietinių kamienų, tokių kaip aero-, makro-,
mikro-, nano- ir pan., naudojimas naujiems terminams kurti. Tačiau lietuvių
terminologijoje nėra vieno požiūrio į šių tarptautinių elementų morfeminį statusą. Straipsnyje aptariama požiūrių įvairovė, siūloma nagrinėjamų tarptautinių
elementų nelaikyti afiksoidais (prefiksoidais ir sufiksoidais) – šiuo atveju tinkamesnis sietinio kamieno terminas. Remiantis iš statybos srities mokslinės literatūros surinkta medžiaga, straipsnyje nagrinėjama hibridinių statybos terminų su
klasikiniais sietiniais kamienais raida, įvertinamos priežastys, turėjusios didžiausią įtaką šių dūrinių plitimui statybos terminijoje, nagrinėjami šių hibridinių
dūrinių darybos polinkiai.
ESMINIAI ŽODŽIAI:

dūrinys, gimininis terminas, klasikinis sietinis kamienas, netikrasis dūri-

nys, statyba.
A bstract
One of the most prominent tendencies in the contemporary terminology of
construction is the usage of international bound stems coming from Greek and
Latin languages, such as aero-, makro-, mikro-, nano-, vibro-, etc., for the formation of neologisms. However, a single approach towards the morphemic status of these international elements is lacking in Lithuanian terminology.
Therefore, the article discusses the diversity of opinions and proposes to dissociate affixoids (prefixoids and suffixoids) from bound stems – in this case a
term of bound stems is more applicable. Based on the material collected from
scientific literature in the field of construction, the article addresses the development of hybrid terms of construction with classical bound stems and evaluates the reasons which had major influence on the spread of these compounds
in the terminology of construction. The article analyses the tendencies of for140

Lina Rutkienė			 Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais
				 prepoziciniais sietiniais kamienais

mation of these hybrid compound terms and discusses the attempts to form
compound terms with classical bound stems as proper compounds.
KEYWORDS: compound, generic term, classical bound stem, improper compound, construction.

Į VA D I N Ė S PA S TA B O S

Nors lotynų kalba ir yra praradusi tarptautinės mokslo kalbos pozicijas,
jos svarbą mokslui, taip pat ir terminologijai, liudija ne tik iš jos ir per
ją iš graikų kalbos atėję skolinti žodžiai, tapę tarptautiniais terminais, bet
ir tam tikri žodžių elementai, kurių gausu ir lietuvių terminijoje. Nemaža šių tarptautinių elementų dalis yra sietiniai prepoziciniai kamienai,
tokie kaip audio-, makro-, mikro-, nano-, pseudo-, video- ir kt., sudarantys dūrinių sandus. Užsienio kalbotyroje dėmesys į šiuos dūrinius, kurie
dar vadinami kvazikompozitais, pusiau dūriniais, samplaikomis ir pan.,
atkreiptas jau seniai, tačiau diskusijos dėl tokių dūrinių ir jų sandų tebevyksta. Diskutuojama dėl sąvokų, esminių požymių, kalbama apie poreikį sukurti hierarchinę sandų klasifikaciją, išsiaiškinti semantinius ryšius
su pirmine morfema, tirti jų reguliarumą ir produktyvumą.
Šio straipsnio tikslas – aptarus nevienareikšmišką kalbininkų požiūrį į
morfeminį klasikinių (kilusių iš graikų ir lotynų kalbų) elementų statusą,
išnagrinėti hibridinius gimininius statybos terminus dūrinius su klasikiniais
prepoziciniais sietiniais kamienais (toliau – KPSK) raidos ir darybos aspektais. Medžiaga straipsniui rinkta iš 207 šaltinių: statybos srities vadovėlių, mokomųjų knygų, terminų žodynų, žinynų, daktaro disertacijų,
publikacijų, apimančių daugiau kaip 100 metų laikotarpį (1910–2018 m.).
Dėl nemažo šaltinių kiekio straipsnio pabaigoje esančiame šaltinių sąraše
pateikiami tik tie šaltiniai, kuriuose buvo rasta gimininių statybos terminų dūrinių su KPSK. Pavyzdžiui, iš 1918–1940 m. laikotarpio pateikiami
tik du šaltiniai, nes tik juose buvo vartojama straipsniui aktualių dūrinių
(48 šaltiniai į šaltinių sąrašą neįtraukiami, tačiau juose vartotų gimininių
statybos terminų dūrinių duomenys naudojami hibridinių dūrinių su KPSK
ir dūrinių su laisvaisiais (savarankiškais) kamienais kiekybiniam santykiui
atskleisti). Apie hibridinius gimininius statybos terminus dūrinius su postpoziciniais klasikiniais sietiniais kamienais šiame straipsnyje nekalbama,
nes surinkta medžiaga rodo, kad statybos sričiai tokie dūriniai nėra aktualūs (rastas tik vienas toks dūrinys – įlinkiografas MTS 1981: 321).
Pagrindinis darbo metodas – analitinis aprašomasis, su juo derinami
sintezės, darybinės analizės ir morfeminės analizės metodai.
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KLASIKINIAI SIETINIAI KAMIENAI
K A L B O T Y RO S T E O R I J O J E : P O Ž I Ū R I Ų Į VA I RO V Ė

Užsienio ir lietuvių kalbininkų darbuose klasikiniai sietiniai kamienai
vadinami įvairiais terminais: pusiau afiksai (Keinys 1999: 74; Козулина et
al. 2009: 3), sietinės šaknys ar radiksoidai (Земская 1973: 51–55; Рыженкова
2002; Копелиович 2003), neoklasikiniai dėmenys (Lasserre 2013; Inčiuraitė-Noreikienė 2015), neoklasikiniai elementai (Harastani et al. 2012) ir
kt. Bene labiausiai kalbotyros specialistų darbuose įsitvirtinęs bendras
afiksoidų terminas (Шанский 1970; Keinys 1999: 74; Гущина 2003;
Козулина et al. 2009; Vounchev 2019) ir aptariamieji sietiniai kamienai
dažnai priskiriami afiksoidams (prefiksoidams ar sufiksoidams). Tokia terminijos įvairovė neretai lemia painiavą: vieni autoriai tam tikrus terminus
vartoja sinonimiškai (kaip leksinius dubletus), laikydamiesi požiūrio, kad
jais įvardijamos tos pačios sąvokos, kiti sąvokas atskiria, ir tie patys terminai, pirmųjų autorių tekstuose buvę sinonimai, antrųjų autorių tekstuose įvardija visiškai kitokius dalykus. Dieterio Kastovsky’io nuomone,
didžiulė problema yra ta, kad net Nacionaliniame anglų kalbos žodyne šie
elementai nėra aiškiai apibrėžti ir nėra nustatytų aiškių kriterijų, pagal
kuriuos vienus elementus būtų galima atskirti nuo kitų (Kastovsky 2009: 1).
Vieną išsamesnių tyrimų, kaip atskirti klasikinius prefiksus, prefiksoidus
ir sietinius kamienus, vadinamuosius radiksoidus1, atliko Galina Ryženkova. Kaip matyti iš klasikinių elementų klasifikacijos, autorė vartoja
radiksoido (lot. radix – šaknis) terminą, įeinantį į morfeminį žodžių elementų statusą įvardijančių tarptautinių terminų mikrosistemą. Autorė
pirmiausia remiasi leksinės reikšmės kriterijumi, t. y. tuo, kiek skolinta
morfema yra išlaikiusi savo leksinę reikšmę. Mokslininkės nuomone,
pavyzdžiui, neo- negalima laikyti nei prefiksoidu, nei radiksoidu (sietiniu
kamienu), nes elemento reikšmė nuosekliai blėsta, jis ima atlikti tik darybinę, modifikacinę funkciją, konkretina leksinę po jo einančios šaknies
reikšmę (t. y. atlieka priešdėlio funkciją). O, pavyzdžiui, hidro- nėra nei
priešdėlis, nei prefiksoidas – tai radiksoidas (sietinis kamienas), vienas
dūrinio sandų, turintis aiškią leksinę reikšmę, be to, šis sietinis kamienas
gali jungtis ne tik su kitomis šaknimis, bet ir su afiksais (plg.: rus. гидри
рование, liet. hidrinimas) (Рыженкова 2002).
1

Verčiant pažodžiui, reikėtų vartoti sietinės šaknies terminą, tačiau šį terminą, kuris populiarus rusų kalbotyroje, kritikavo V. Urbutis (žr. Urbutis 2009: 144). Sietinės šaknies terminas šiame straipsnyje nebus
vartojamas ir siekiant išvengti per didelės terminų įvairovės.
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Lietuvių kalbotyroje ilgą laiką dūrinių su klasikiniais sietiniais kamienais
tema buvo laikoma periferine. Klasikiniai sietiniai kamienai paprastai būdavo įtraukiami į tarptautinių žodžių žodynus greta kitų tarptautinių žodžių,
bet ilgą laiką nuodugniau nebuvo tiriami. Teigta, kad jų padėtis izoliuota,
periferinė. Tačiau pastaruoju metu, padaugėjus ir toliau sparčiai daugėjant
darinių su klasikiniais sietiniais kamienais, ši tema sulaukia nemažai ir
lietuvių kalbininkų dėmesio. Į šią temą gilinosi Adelė Valeckienė (1968),
Kazimieras Gaivenis (2014 [1994], [1998], [1995]), Stasys Keinys (2005
[1979]), Vida Rudaitienė (2001), Lina Inčiuraitė-Noreikienė (2015, 2017),
Palmira Zemlevičiūtė (2018), Alvydas Umbrasas (2018) ir kt.
Lietuvių kalboje klasikinių sietinių kamienų morfeminis statusas nėra
vienareikšmiškas. Net ir laikantis sutarimo, kad šiuos kamienus reikėtų
priskirti afiksoidams, išryškėja dvejopa pozicija: vieni kalbininkai juos
nagrinėja kaip dūrinių sandus, kiti – kaip vedinių morfemas: prefiksoidus
aptaria su priešdėliais, o sufiksoidus – su priesagomis. Pavyzdžiui, A. Umbrasas, tyręs informatikos ir kompiuterijos terminus naujadarus, kurių
dalį sudaro terminai su KPSK, teigia, kad „[s]emantiškai jie [prefiksoidai – aut. past.] artimi sudurtinių žodžių dėmenims, o funkciškai – priešdėliams, nes prie kitų žodžių dedami sistemiškai ir kaip savarankiški
žodžiai lietuvių kalboje nėra vartojami (tiesa, kartais parašomi anglų kalbos pavyzdžiu kaip atskiri žodžiai ar atskirti brūkšneliu, bet tai laikoma
rašybos klaidomis). <…> Panašumas į afiksus skatina šiuos tarptautinius
elementus aptarti kartu su priešdėliais“ (Umbrasas 2018: 136). P. Zemlevičiūtė analizuojamus darinius nagrinėja kaip sudurtinius terminus. Terminologė renkasi vartoti ne prefiksoido, o talpesnį tarptautinio elemento
terminą: jos teigimu, „[š]is terminas gali apimti ir sąvoką tarptautinis
priešdėlis, ir tarptautinis dėmuo, ir tarptautinis prefiksoidas ir kt.“ (Zemlevičiūtė 2018: 217). L. Inčiuraitės disertacijoje aptariamieji klasikiniai
elementai vadinami (neo)klasikinio dėmens ir sietinio kamieno terminais
ir dariniai su šiais kamienais analizuojami kaip dūriniai (Inčiuraitė 2017).
Atkreiptinas dėmesys, kad terminologai K. Gaivenis ir St. Keinys Kalbo
tyros terminų žodyne pristatydami afiksoidus (prefiksoidus ir sufiksoidus)
remiasi tik lietuvių kalbos pavyzdžiais (pusbernis, pusdalyvis, pusmaišis,
šunkelis, šundaktaris; maišigalis, vaikigalis) (Gaivenis, Keinys 1990: 13, 155),
o savo straipsniuose tokias klasikinių kalbų morfemas, kaip audio-, makro-,
mikro-, nano-, pseudo-, video- ir pan., vadina tarptautiniais dėmenimis (Gaivenis 2014 [1994]: 392; 2014 [1998]: 401; 2014 [1995]: 636), tarptautiniais
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terminų elementais (Keinys 2005 [1979]: 196)2. Tad kyla klausimas: galbūt
tarp afiksoidų ir klasikinių kamienų esti tam tikrų skirtumų ir ne visada
klasikinius sietinius kamienus reikėtų priskirti afiksoidams?
Lietuvių kalbotyroje afiksoidai, remiantis KTŽ, suprantami kaip dūrinių
sandai, turintys apibendrintą reikšmę ir dėl to šiek tiek panašūs į afiksą
(Gaivenis, Keinys 1990: 13). Taigi afiksoidų leksinė reikšmė, palyginti su
žodžiu, iš kurio jie atsirado, yra išblėsusi, tapusi labiau apibendrinta, abstraktesnė. O sietiniai kamienai turi gana aiškią leksinę reikšmę. Ši reikšmė
gali būti aktualizuojama termino apibrėžtyje, pvz., Mikroužpildai yra smul
kūs mineraliniai milteliai, gaunami iš gamtinių mineralinių uolienų ir mine
ralinių pramonės atliekų StM 2012: 135, kartais – kontekste arba sinonimiškai vartojamo sudėtinio termino rūšiniu dėmeniu, pvz., vibrosija BDT
1976: 58 – vibracinė sija BDT 1976: 66.
Kitas svarbus skirtumas – afiksoidai kalboje gali (arba dar gali) funkcio
nuoti ir kaip savarankiški žodžiai su savo gramatine charakteristika. Į tai
dėmesį yra atkreipęs Darius Jarmalavičius, tyręs vokiečių kalbos afiksoidus
(Jarmalavičius 2014: 31). Apie tai rašė Geertas Evertas Booijus ir Matthias
Hüningas: pavyzdžiui, vokiečių kalbos būdvardis frei (liet. laisvas), kaip ir
anglų kalbos free ir olandų kalbos vrij, yra savarankiškas žodis. Tačiau
dūriniuose tai jau yra afiksoidas, turintis bendresnę, labiau afiksinę, reikšmę: „neturintis to, kas žymima pagrindiniu žodžiu“, pvz.: alcohol-frei,
sugar-free (Booij, Hüning 2014: 78). Šis G. E. Booijaus ir M. Hüningo
pateikiamų dūrinių sando free afiksoidiškumas pagal reikšmę akivaizdus
iš vertimo į lietuvių kalbą: bealkoholis, becukris. Kad žodžiai, iš kurių kilo afiksoidai, kalboje vartojami ir kaip savarankiški, turintys konkrečią
leksinę reikšmę, matyti ir iš KTŽ pateikiamų pavyzdžių: šunkelis, maiši
galis, vaikigalis ir t. t. O sietiniai kamienai kalboje vartojami tik susijusio
pavidalo, jiems trūksta gramatinių požymių. Taigi šiame straipsnyje iš
klasikinių graikų ir lotynų kalbų kilę tarptautiniai elementai, tokie kaip
audio-, makro-, mikro-, nano-, pseudo-, video- ir pan., bus laikomi sietiniais
kamienais, o dūriniai su jais – netikraisiais dūriniais (apie netikruosius
dūrinius plačiau kalbama šio straipsnio skyrelyje „Gimininių statybos terminų dūrinių su klasikiniais sietiniais kamienais darybos bruožai“). Vadinasi, galima būtų pritarti G. Ryženkovos ir kitų panašiai manančių autorių
2

Tiesa, St. Keinys Bendrinės lietuvių kalbos žodžių daryboje aptariamuosius klasikinius elementus jau laiko
afiksoidais (Keinys 1999: 111).
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pozicijai dėl tokios morfeminį statusą nurodančių terminų eilutės: priešdėliai (prefiksai) – prefiksoidai (afiksoidų dalis) – sietiniai kamienai (radiksoidai) – laisvieji (savarankiški) kamienai.
Iš klasikinių graikų ir lotynų kalbų kilusių priešdėlių ir sietinių kamienų
skirtumus, remdamasi Tvrtko Prćiću, yra aptarusi L. Inčiuraitė (žr. Inčiuraitė 2017: 43–47). Mokslininkė savo disertacijoje klasikinius elementus
super-, anti-, kontr(a)-, eks-, meta-, sub-, hiper-, pro-, ultra-, vice-, inter-/
intra-, arachi-, infra-, terto-, para-, ekstra-, post-, di-, trans-, bi-, epi- priskiria priešdėliams, o pseudo-, mikro-, auto-, tele-, video-, euro-, bio-, makro-,
elektro-, hidro-, kvazi-, moto-, aero-, avia-, termo-, mega-, mono-, polit-,
agro-, audio-, techno-, stereo-, nano-, radio-, vibro-, eko-, proto-, kiber-,
neo-, multi-, pneumo-, seks-, geo-, kosmo-, mezo-, neuro-, amino-, narko-,
nitro-, turbo-, zoo- laiko sietiniais kamienais. Dauguma L. Inčiuraitės nurodytų tarptautinių priešdėlių pateikti ir DLKG, priešdėlių vedinių skyriuje (DLKG 2005: 150), tačiau šią grupę mokslininkė papildė keliais tarptautiniais priešdėliais. Vadinamieji klasikiniai sietiniai kamienai DLKG
(2005) neaptariami nei prie priešdėlių, nei prie dūrinių sandų.
Susisteminus įvairių autorių išsakytas mintis apie klasikinius sietinius
kamienus, galima išskirti tokius šių kamienų požymius:
1. Klasikiniai sietiniai kamienai būdingi daugeliui kalbų. Tai patvirtina daugelis kalbininkų (Gaivenis 2014 [1995]: 636; Клобуков,
Гудилова 2001; Земская 2011: 51), o Valentīna Skujiņa kalba
apie terminologijos plėtojimą tarptautiniu mastu, laipsnišką terminų struktūrinių modelių derinimą, kiek tai leidžia įvairios kalbų
sistemos (Skujiņa 1999: 3).
2. Klasikiniai sietiniai kamienai labai produktyvūs. Dūrinių su tais
pačiais klasikiniais sietiniais kamienais gausu ir įvairių sričių lietuvių terminijoje.
3. Klasikiniams sietiniams kamienams būdinga gana konkreti, leksinė, reikšmė; teigiama, kad jie turi labiau šaknies, o ne afikso turinį. Evanthia Petropoulou (2009: 41) vartoja semantinio tankio terminą, mokslininkės nuomone, klasikiniams sietiniams kamienams,
palyginti su afiksais, būdingas didesnis semantinis tankis.
4. Paprastai žodis, iš kurio klasikinis elementas kilo, būna daugiareikšmis, o sietinis kamienas paveldi ne visas jo reikšmes, o tik
tas, kurios būtinos vartosenai (Kозулина et al. 2009: 5).
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5. Klasikiniai sietiniai kamienai būna priklausomieji dūrinių sandai
(nesudaro sudedamųjų dūrinių, o tik apibrėžiamuosius), jie apibrėžia antrąjį sandą, susiaurina jo reikšmę.
6. Klasikiniai sietiniai kamienai, užimantys prepozicinę padėtį šaknies
atžvilgiu, dažniausiai baigiasi balsiu (Kazio Borutos ir kt. Tarptau
tinių žodžių žodyne (TŽŽ 1936) klasikiniai sietiniai kamienai dar
pateikiami ir be balsio ar su kitokiu balsiu: aer..., aero...; hidr...,
hidro...; fibri..., fibro...; vibr..., vibro...). Kai kurie užsienio autoriai
mano, kad šis balsis yra jungiamasis. Vasilijus Nemčenko teigia,
kad ryškiu formaliu požymiu, klasikinius elementus priartinančiu
prie šakninių morfemų, reikėtų laikyti jungiamuosius balsius. Būtent pagal šį požymį afiksoidai formaliai atskiriami nuo afiksų, nes
jungiamieji balsiai būdingi tik dūriniams tarp šaknų arba kamienų
ir nepasitaiko tarp šaknų ir afiksų (Немченко 1994: 65).
Toliau straipsnyje bus nagrinėjamas vienos konkrečios – statybos – srities hibridinių gimininių terminų dūrinių su KPSK posistemis, analizuojami šių kalbamųjų dūrinių darybos polinkiai.
G I M I N I N I Ų H I B R I D I N I Ų S TAT Y B O S T E R M I N Ų D Ū R I N I Ų
K L A S I K I N I Ų S I E T I N I Ų K A M I E N Ų P O S I S T E M I S I R J O R A I DA

Statybos terminijoje yra nemažai hibridinių dūrinių su iš graikų ir lotynų kalbų kilusiais sietiniais prepoziciniais kamienais. Kaip rodo atliktas
tyrimas, gimininių statybos terminų KPSK posistemį sudaro 20 narių:
aero-, auto-, azo-, bio-, eko-, fero-, fibro-, foto-, geo-, hidro-, makro-, mezo-,
mikro-, nano-, nitro-, pneumo-, tenzo-, termo-, turbo-, vibro-. Šie KPSK yra
tie patys, kaip ir daugelio kitų mokslo bei technikos sričių terminų, –
statybos terminijos KPSK posistemis tėra bendros lietuvių terminijos klasikinių sietinių kamienų sistemos dalis. Dūriniai su aptariamaisiais kamienais yra arba statybos terminijos naujadarai, arba naujažodžiai, į statybos
terminiją atėję iš kitų sričių.
Ne visais laikotarpiais statybos terminijoje tokių dūrinių buvo gausu.
Skaitant šaltinius, rasta, kad statybos srities tekstuose gimininiai statybos
terminai dūriniai su KPSK pradėti vartoti pirmuoju Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu. Tačiau tai buvo tik du gimininiai terminai su auto-:
auto-pastogė MT 1929: 11 (rašoma su brūkšneliu) ir autovežimis LPMK
1931: 5, 36, vartoti kelių tiesybos ir tiltų statybos vadovėliuose. Pažymė146
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tina, kad auto tuo laikotarpiu vartotas ir kaip savarankiškas žodis. Pavyzdžiui, Leono Tuskenio knygoje Lietuvos plentai ir moderniškosios konstruk
cijos vardijamos auto rūšys: autobusai, krovininiai automobiliai, lengvieji
automobiliai, motociklai LPMK 1931: 36. Šiuo laikotarpiu išleistame Tech
niko žodynėlyje (TŽ 1920) ir TŽŽ 1936 auto taip pat pateikiamas kaip
savarankiškas, automobilį reiškiantis žodis. Beje, kaip savarankiškas žodis
TŽŽ 1936 teikiamas ir mikro, tačiau, kad šis skolinys būtų vartojamas kaip
savarankiškas žodis ar kaip sietinis kamienas statybos srities moksliniuose
tekstuose, nebuvo pastebėta.
Kelias kalbamiesiems kamienams į lietuvių kalbos terminiją (taip pat ir
statybos terminiją) ypač plačiai atsivėrė sovietmečiu, rusų kalbai tapus ne
tik svarbiausiu skolinių šaltiniu, bet ir sustiprėjus jos, kaip kalbos tarpininkės, pozicijoms. St. Keinys atkreipia dėmesį į istorinį faktą – 1957 m. švęstą Rusijos Spalio revoliucijos keturiasdešimtmetį: ta proga oficialiai buvo
paskelbtas ir bandytas įteisinti vertinių iš rusų kalbos darymas kaip svarbus
lietuvių terminų kūrimo būdas (Keinys 2005 [2003]: 239). Iš tikrųjų, kaip
matyti iš toliau pateikiamų pavyzdžių šaltinių, beveik visi dūriniai su iki
tol nevartotais KPSK rasti statybos srities mokslinėje literatūroje, išleistoje
jau po šio įvykio. Tuomet plūstelėjo visas būrys statybos sričiai naujų sietinių kamienų: aero-, azo-, fero-, fibro-, foto-, hidro-, mikro-, nitro-, pneumo-,
termo-, turbo-, vibro-. Su jais buvo padaryta nemažai antžeminės (pastatų
ir kitų statinių statybos, kelių tiesybos, tiltų statybos) ir požeminės (vandentiekio, kanalizacijos, pamatų įrengimo) statybos gimininių hibridinių
terminų, pvz.: aeronuotrauka ALKS 1972: 39, azodažalai RLKP 1959: 12,
ferolydinys SMG 1974: 58, fibroužpildas MK 1956: 23, fotoapskaita SOV3
1974: 24, hidromazgas RLKP 1959: 68, makrokietumas MMB 1962: 67,
mikroputokšlis JTŽ 1982: 15, mikroužpildas MTPM 1976: 141, nitrodažai
KSŽ 1988: 84, nitroglaistas SMG 1974: 306, pneumovelenėlis JDŽ 1981:
140, termoįdėklas RLKP 1959: 37. Ir toliau statybos hibridiniai dūriniai
buvo daromi su sietiniu kamienu auto- (autokelias APKS 1964: 3, auto
krautuvas RLKP 1959: 11, autovežimėlis RLKP 1959: 11), tačiau didžiausiu
produktyvumu išsiskyrė sietinis kamienas vibro-: su juo sovietmečiu padarytas didelis pluoštas statybos terminų: vibrobuožė BDT 1976: 58, vibro
maišytuvas SM 1966: 195, vibromalūnas MK 1956: 21, vibroplūkimas SMG
1974: 201, vibropriekrova SMG 1974: 227, vibrosietas JDŽ 1981: 59, vibro
sija BDT 1976: 58, vibrosiurblys BDT 1976: 27, vibrostalas SMG 1974:
227, vibrostrypas BDT 1976: 58, vibrovelenas SMG 1974: 201, vibrotanki
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nimas SM 1966: 198, vibrovolas APKS 1964: 42. Iš 574 gimininių statybos
terminų dūrinių, vartotų sovietmečio statybos srities mokslinėje literatūroje, 61 (10,63 proc.) yra hibridinis dūrinys su KPSK.
Didelę įtaką atsirasti tokiems terminams turėjo dvikalbiai rusų–lietuvių
kalbų žodynai, kuriuose buvo kopijuota rusų kalbos terminų daryba.
Daugumą sovietmečiu padarytų terminų su KPSK reikėtų laikyti pusvertiniais, pvz.: aeronuotrauka – аэроснимок RLKP 1959: 19, ferolydiniai –
ферросплавы TRLT 1949: 117, motorvežys – мотовоз RLKP 1959: 204,
turbogrąžtas – турбобур RLKP 1959: 445. Kaip pastebi Zigmas Zinkevičius, sovietmečiu „[l]abai padaugėjo sudurtinių žodžių, kurie irgi buvo
daromi nusižiūrint į rusiškus atitikmenis <…>. Ypač įsigalėjo dūriniai su
bendra- (общe-, co-), daugia-  (много-), sava-, savi-  (само-), smulkia- 
(мелко-), visa-  (все-). <…> Net lotyniški (graikiški) dėmenys paprastai
būdavo ten, kur juos vartodavo rusai“ (Zinkevičius 1994: 210–211).
Nagrinėjamuoju laikotarpiu KPSK nevengta jungti ne tik su vienakamieniais žodžiais, bet ir su savakilmiais bei hibridiniais dūriniais (autobeton
maišė BDT 1976: 23, autocementovežis PSAD 1978: 13, autosavivartis BGD
1978: 25, turboorapūtė RLKP 1959: 445), taip pat su dūriniais, jau turinčiais
klasikinį sietinį kamieną (aerofotovaizdas, aerofotonuotrauka RLKP 1959:
19, mikrofotonuotrauka RLKP 1959: 197, autohidrokeltuvas JDŽ 1981: 127).
Taigi sovietmečiu vartota gana gremėzdiškų trikamienių hibridinių dūrinių,
kurių statybos literatūroje, išleistoje 1990–2018 m., nebeliko.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, statybos tobulėjimas ir plėtra imami
sieti su Vakarų pažangiąja patirtimi. Integruojantis mokslams, vienų sričių
pasiekimai taikomi kitose srityse – statybos sritis ne išimtis, pavyzdžiui,
nano- ir biotechnologijos pradedamos taikyti statybinėms medžiagoms
tobulinti. Statybos terminijai tampa aktualios naujos sąvokos, neretai apimančios skirtingų mokslo ir technikos šakų dalykus, ir jas įvardijantys
terminai. Tad klasikiniai sietiniai kamienai, bendri įvairių sričių terminijai, ir šiuo laikotarpiu yra labai aktualūs. Jiems populiarėti nemažą įtaką
turi anglų kalba, lyderiaujanti tiek kaip kalba šaltinis, tiek kaip kalba
tarpininkė. 1990–2018 m. išleistoje statybos srities mokslinėje literatūroje vėl randame nemažai (76 skirtingus terminus) hibridinių giminių statybos terminų dūrinių su KPSK: aero- (aeronuotrauka ST 1992: 17, SKAE
2010: 24, aerosija CPK 1992: 178, aerouostas RLSTŽ 1992: 292), auto(autokelias SKPP 2008: 51, autokrautuvas SBPK 1995: 83, autovilkikas
ALLA 1993: 349), bio- (biodujos SIS 2011: 11, biointarpas SSMS 1994: 7,
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biokuras VCKUA 2016: 14), eko- (ekonašumas SIŽ 2004: 822), fero- (fe
rolydiniai SP 2008: 25), fibro- (fibrosluoksnis ŠSDV 2015: 17), foto- (fo
totamprumas RLSTŽ 1992: 456), geo- (geokorys SIŽ 2004: 124, geotinklas
SIŽ 2004: 124, PKSŽ 2009: 156, GAG 2018: 59), hidro- (hidrosąvarta
ALLA 1993: 17, hidrostiprintuvas ALLA 1993: 40, hidrožėrutis PKSŽ 2009:
302, SKTR 1990: 36), makro- (makrolygmuo KABK 2012: 65, makroplau
šas KABK 2012: 16, makroplyšys KABK 2012: 41, SP 2008: 22, SK 2002:
26, makrotūris SKKS 1998: 12), mezo- (mezolygmuo KABK 2012: 66,
mezoaplinka MLA 2011: 1), mikro-, nano- (nanodalelės RNS 2012: 79,
nanovamzdeliai KMMT 2006: 89), tenzo- (tenzodaviklis SKKS 1999: 24,
RLSTŽ 1992: 414, SK 1995: 65, SK 1991: 90, ALLA 1993: 159, STŽ 2002:
638, tenzojutiklis S5 2000: 318, tenzotinklas RLSTŽ 1992: 414), termo(termonuotrauka BG 2002: 74, termopavara ŠVOK 2019: 91), vibro-. Pastarasis sietinis kamienas ir toliau lieka produktyvus ir aktyvus: su juo, kaip
ir sovietmečiu, padaryta nemažai statybos terminijos naujadarų: vibroaikš
telė SMD 1992: 44, vibrogramzdinimas VLGN 2013: 1, vibrogramzdintuvas
VLGN 2013: 6, vibroįkalamumas VLGN 2013: 5, vibroplūktuvas RLSTŽ
1992: 484, vibrotašelis RLSTŽ 1992: 484 ir kt. Tačiau aptariamuoju laikotarpiu didžiausiu produktyvumu ir aktyvumu pasižymi KPSK mikro- – su
juo padaryta 20 naujų gimininių statybos terminų, pvz.: mikro(su)irimas
RLSTŽ 1992: 188, mikroanga PKSŽ 2009: 397, mikroburbulas ŠVOK 2019:
126, mikrodulkės MPPB 2018: 20, BG 2002: 77, mikroįtrūkis VCKUA
2016: 34, mikrokietumas KABK 2012: 67, mikroplaušas KABK 2012: 16,
mikroplyšys SP 2008: 22, mikroužpildas GKPE 2007:10, mikrovėdinimas
SRR 2000: 291. Dūriniai su mikro- iš visų kitų išsiskiria ir didžiausiu
vartojamumu statybos srities moksliniuose tekstuose. Be to, greta dažnai
vartojamo termino mikroplyšys atsiranda ir makroplyšys SK 2002: 26, SP
2008: 22. Aplinka pradedama skirstyti į mikro-, mezo- ir makroaplinką
MLA 2011: 1. Tarp terminų su mikro- ir makro- susiklosto antoniminiai
santykiai, susiję su šių klasikinių sietinių kamienų antonimiškumu.
Kaip galima matyti iš pavyzdžių, ne visi sietiniai kamienai, su kuriais
buvo daromi dūriniai sovietmečiu, liko produktyvūs ir aktyvūs. 1990–
2018 m. nepadaryta (nerasta) nė vieno naujo termino su KPSK azo-, nitro-,
pneumo-, turbo-. Tačiau statybos terminijos KPSK posistemį papildė 7 šiai
sričiai nauji sietiniai kamienai, naudojami hibridiniams terminams daryti:
bio-, eko-, geo-, makro-, mezo-, nano-, tenzo-. Reikėtų atkreipti dėmesį į
tai, kad svarbiausiame šio laikotarpio statybos terminijai darbe – Statybos
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terminų žodyne (STŽ 2002) – iš 377 giminių terminų dūrinių tik penki yra
hibridiniai dūriniai su KPSK (1, 59 proc.): aerouostas STŽ 2002: 13, hi
drosąvarta STŽ 2002: 182, mikroplyšys STŽ 2002: 339, mikroužpildas STŽ
2002: 339, tenzodaviklis STŽ 2002: 638. Be to, greta mikroplyšio teikiamas
lietuviškas sudėtinis terminas plaukiškasis plyšys, o greta mikroužpildo –
trumpas vienažodis lietuviškas terminas smulkmė (tačiau nė viename skaitytame statybos srities moksliniame tekste vartojamų šių lietuviškų terminų nepastebėta). Vadinasi, STŽ 2002 negalėjo turėti didelio poveikio hibridinių statybos terminų dūrinių su KPSK skvarbai į kitus mokslinius
tekstus, kaip kad buvo galima pastebėti sovietmečiu leistų žodynų atveju.
Peržiūrėjus šaltinius, išleistus 1990–2018 m., pastebėta, kad daugiausia
hibridinių gimininių statybos terminų dūrinių vartojama vadovėliuose ir
disertacijose. Iš šio laikotarpio 598 gimininių statybos terminų dūrinių 76
yra su klasikiniais sietiniais kamienais, t. y. 12,71 proc. Gimininių statybos
terminų dūrinių su KPSK ir su laisvaisiais (savarankiškais) kamienais santykis skirtingais istoriniais laikotarpiais pavaizduotas 1 paveiksle.
1 pav. Gimininių hibridinių statybos terminų dūrinių su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais
ir su laisvaisiais (savarankiškais) kamienais santykis: 1) 1918–1940 m., 2) 1941–1989 m., 3) 1990–2018 m.

Kaip matyti iš 1 paveikslo, statybos terminijai būdinga hibridinių dūrinių su KPSK gausėjimo tendencija. Nors svarbiausia priežastimi tokiems
dūriniams atsirasti ir populiarėti statybos terminijoje, kaip ir kitose mokslo srityse, reikėtų laikyti istoriškai susiklosčiusius ryšius su rusų kalba, yra
nemažai ir kitų priežasčių, lemiančių tokių dūrinių populiarumą. Kaip
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nurodo Valerija Danilenko, dauguma tokių klasikinių tarptautinių kamienų yra vienareikšmiai, o tai ypač svarbu terminijai. Be to, termino su
tokiu kamienu reikšmė lengvai iššifruojama: pamačius, pavyzdžiui, terminą геофон (liet. geofonas), galima pagal sandų reikšmę suprasti, kad tai yra
prietaisas žemės garsams įrašyti, nereikia reikšmės tikrinti terminų žodyne (Даниленко 1977: 35). Be to, tokie vienažodžiai terminai ekonomiški,
patogūs vartoti. Labai svarbi priežastis, lemianti naujų hibridinių dūrinių
su klasikiniais sietiniais kamienais atsiradimą vienos ar kitos srities terminijoje, – daryba pagal analogiją. Angelės Kaulakienės nuomone, „[d]arybine analogija remiasi beveik visa terminijos naujadarų (vedinių ir dūrinių)
daryba“ (Kaulakienė 2014 [1988]: 169). Valentina Novodranova atkreipia
dėmesį į klasikinių sietinių kamienų tarpdiscipliniškumą: šiais elementais,
kurie priklauso bendram Europos kalbų tarptautinių morfemų fondui,
naudojasi skirtingi mokslai ir skirtingos šių mokslų disciplinos, todėl,
mokslininkės teigimu, galima kalbėti apie tai, kad mokslo kalboje jie
sudaro ypatingą sluoksnį su aiškiai išreikštais tarpmoksliniais ir tarpdisciplininiais ryšiais (Новодранова 2008: 277). Integruojantis mokslams, šio
sluoksnio vienetai ypač patogūs naujiems terminams daryti – tai parodė
ir statybos hibridinių gimininių terminų raidos tyrimas.
G I M I N I N I Ų S TAT Y B O S T E R M I N Ų D Ū R I N I Ų
SU KLASIKINIAIS PREPOZICINIAIS SIETINIAIS
K A M I E N A I S DA RY B O S B RU O Ž A I

Net ir išsiaiškinus klasikinių elementų morfeminį statusą ir atskyrus
sietinius kamienus nuo kitų morfemų, kyla nemažai probleminių klausimų.
Vienas jų susijęs su terminų, turinčių KPSK, daryba. Jevgenijus Klobukovas ir Svetlana Gudilova kelia klausimą, ar žodžius su KPSK (autoriai
vartoja aptartąjį radiksoido terminą) iš viso galima laikyti dūriniais. Mokslininkai, įvertinę tokių darinių požymius, skiria tikruosius dūrinius ir
kvazidūrinius. Pagrindinis skirtumas, J. Klobukovo ir S. Gudilovos nuomone, yra šakninių morfemų darumas. Tikrųjų dūrinių šaknys dalyvauja
daryboje, įeidamos į dvi skirtingos darybos bendrašaknių žodžių eilutes,
pvz.: лесостепь (liet. miškastepė): 1) лес, лесник, лесистый (liet. miškas,
miškinis, miškingas); 2) степь, степной, степняк (liet. stepė, stepiškas,
stepinis („stepės gyventojas“)). O tokios morfemos, kaip makro-, lieka
darybos užribyje. Mokslininkai mano, kad dūrinių su radiksoidais negalima laikyti tikraisiais dūriniais, o tik kvazidūriniais, kuriems „ne vieta
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gramatikų ir vadovėlių žodžių darybos skyriuose; jie yra ne žodžių darybos, o morfemikos – mokslo apie morfeminę žodžio struktūrą – dalis“
(Клобуков, Гудилова, 2001: 18–21).
Vincas Urbutis, nors Žodžių darybos teorijoje daugiau remiasi lietuviškais
sietiniais kamienais, taip pat laikosi požiūrio, kad dvikamieniai žodžiai,
kurių vienas kamienas sietinis, neturėtų būti laikomi tikraisiais dūriniais,
nes „[š]itokiems žodžiams dar trūksta daugelio dūriniams būdingų požymių“ (Urbutis 2009: 153). Mokslininkas pabrėžia, kad darybos opozicija,
kuri, kaip ir darybos motyvacija, yra svarbus darinio bruožas, yra ne ka
mienų, o žodžių (pabraukta aut.) opozicija. Be to, žodžių daryboje labai
svarbu, kokių kalbos dalių yra pamatiniai žodžiai (Urbutis 2009: 104–105).
Šiuo atveju mes kalbame ne apie žodžius, o apie kamienus, kuriems trūksta gramatinės charakteristikos. V. Urbučio teorijoje, kaip ir J. Klobukovo
bei S. Gudilovos įžvalgose, matome tą pačią idėją apie dūrinių su sietiniais
kamienais nelaikymą tikraisiais dūriniais. Taigi, remiantis minėtų autorių
pastebėjimais, žodžių darybos požiūriu dūrinius būtų galima skirstyti į
tikruosius ir netikruosius – antriesiems, stokojantiems dūriniams būdingų
požymių, ir priklausytų dūriniai su sietiniais kamienais.
Daugeliu atvejų tokiems netikriesiems hibridiniams dūriniams, einantiems statybos gimininiais terminais, būdinga, kad KPSK jungiamas su
ištisu žodžiu – daiktavardžiu, ir šio žodžio gramatinė charakteristika nekeičiama, kirtį ir kirčiuotę taip pat išlaiko žodis, su kuriuo jungiamas
klasikinis sietinis kamienas. Be to, netikrųjų dūrinių su KPSK daryba
skiriasi ir pagal lietuviško pamatinio kamieno darybinį skaidumą. Lietuvių
bendrinės kalbos dūrinius įprasta daryti iš darybiškai neskaidžių pamatinių
kamienų (Jakaitienė et al. 1976: 15). „Sandai, kurių pamatiniai žodžiai
turi ryškesnių priesagų <...>, priešdėlių ar patys yra sudurtiniai, tebėra
gan retas dalykas ir laikytini išimtimis“, – rašo St. Keinys (1999: 72). Tačiau kitur, kalbėdamas apie terminus, kalbininkas teigia, kad „gana dažnai
pamatiniai žodžiai terminų daryboje yra sudėtingesnės sandaros, negu
įprasta apskritai bendrinėje ir ypač liaudies žodžių daryboje“ (Keinys 2005
[1974]: 189), ir tai terminologas sieja su terminų reikšmės tikslumo siekimu. Kalbant apie hibridinius gimininius statybos terminus dūrinius su
KPSK, pasakytina, kad darant šiuos netikruosius dūrinius neretai remiamasi dar sudėtingesnės sandaros lietuviškais pamatiniais žodžiais3.
3

Šiame straipsnyje, kalbant apie pamatinius žodžius, be abejo, omenyje turimas lietuviškas žodis – klasikinio sietinio kamieno žodžiu, juo labiau pamatiniu, vadinti neišeitų.
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Apskritai KPSK, sudarant gimininius statybos terminus, jungiami su
bet kokios sandaros žodžiu. Būdinga, kad antrasis žodis yra ne paprastasis,
o darinys. Jau pirmojo Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio statybos
srities tekstuose rastų netikrųjų statybos terminų dūrinių auto-pastogė ir
autovežimis pamatiniai žodžiai yra pirmojo laipsnio dariniai (auto + pas
togė ← stogas, auto + vežimas ← vežė).
Dauguma sovietmečio statybos terminijos netikrųjų dūrinių taip pat
padaryti sietinį kamieną jungiant su pirmojo ir antrojo laipsnio dariniais,
dažniausiai priesaginės darybos, pvz.: autokrautuvas RLKP 1959: 11 (au
to + krautuvas ← krauti), autovežimėlis RLKP 1959: 11 (auto + vežimėlis ←
vežimas ← vežė), makrokietumas MMB 1962: 67 (makro + kietumas ←
kietas), mikrobandinys MMB 1962: 20 (mikro + bandinys ← bandė), mi
krojudesys SOV3 1974: 33 (mikro + judesys ← judėjo), nitrojunginys RLKP
1959: 227 (nitro + junginys ← jungė), turbogrąžtas RLKP 1959: 445
(turbo + grąžtas ← gręžti), vibrosiurblys BDT 1976: 27 (vibro + siurblys ←
siurbti), vibroplūkimas SMG 1974: 201 (vibro + plūkimas ← plūkė).
Kai kurių netikrųjų dūrinių su KPSK pamatinis žodis turi priešdėlį,
įgytą vienoje ar kitoje darybos pakopoje, tačiau netikrojo dūrinio pamatinis žodis yra galūninės darybos: autoįvykis MTS 1981: 220 (auto + įvy
kis ← įvyko ← vyko), fibroužpildas GMKP 1969: 39 (fibro + užpildas ←
užpildė ← pildė), vibropriekrova SMG 1974: 227 (vibro + priekrova ←
prikrovė ← krovė). Kaip jau buvo minėta, KPSK jungiami ir su dūriniais
(autobetonmaišė BGD 1978: 25, autocementovežis PSAD 1978: 13, autosa
vivartis BGD 1978: 25).
Mažosios dalies netikrųjų dūrinių pamatinis žodis yra paprastasis, pvz.:
vibrosija BDT 1976: 58, vibrovolas APKS 1964: 42.
Pavyzdžių analizė rodo, kad bėgant laikui pamatinio lietuviško žodžio
struktūra pagal darybą sudėtingėja. 1990–2018 m. statybos srities mokslinėje literatūroje tarp statybos terminijos dūrinių naujadarų (ar naujažodžių)
su KPSK vyrauja dūriniai, kuriems kaip pamatinis žodis imamas antrojo
laipsnio darinys: fototamprumas RLSTŽ 1992: 456 (foto + tamprumas ←
tamprus ← tempti), hidrosąvarta STŽ 2002: 182 (hidro + sąvarta ← suver
tė ← vertė), hidrostiprintuvas ALLA 1993: 40 (hidro + stiprintuvas ← stip
rinti ← stiprus), vibroištraukimas VLGN 2013: 16 (vibro + ištraukimas ←
ištraukti ← traukti). Tarp šiuo laikotarpiu fiksuotų statybos terminų dūrinių
su KPSK kur kas mažiau tų, kurių pamatinis žodis paremtas pirmojo laipsnio dariniu: makroplyšys KABK 2012: 41 (makro + plyšys ← plyšo), mi
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krotrūkis SGY 2012: 81 (mikro + trūkis ← trūko). Taip pat nedaug kalbamųjų dūrinių, kurių pamatinis sandas yra paprastasis žodis: biodujos SIS
2011: 11, geokorys SIŽ 2004: 124, mikroanga PKSŽ 2009: 397.
Ne visi paskutinio šimtmečio statybos srities tekstuose vartotų hibridinių dūrinių su KPSK yra netikrieji. Tyrimas rodo, kad būta bandymų su
KPSK daryti tikruosius dūrinius, klasikinius sietinius kamienus labiau
pritaikyti prie lietuvių kalbos sistemos. Jau vienas iš pirmųjų statybos
leidinyje vartotų dūrinių autovežimis LPMK 1931: 36 padarytas kaip tikrasis dūrinys: pakeista galūnė, kirtis veikiausiai krenta ant ilgojo jungiamojo balsio o, kuris pakeitė skolintą trumpąjį o. Gali būti, kad termino
autovežimis sistemišką darybą lėmė tai, jog, kaip jau buvo minėta, auto
aptariamuoju laikotarpiu vartotas ir kaip savarankiškas žodis, turintis konkrečią – automobilio – reikšmę. Autovežimis fiksuotas ir vėlesniuose statybos srities tekstuose, o 1956 m. K. Ulvydas siūlė skolinį auto gramatinti, teigdamas, kad žodį visiškai lengva linksniuoti: áutas, áuto, áutui ir t. t.
(Ulvydas 1967). Vadinasi, tokio auto negalėtume laikyti sietiniu kamienu –
tai savarankiškas žodis, daiktavardis, nors ir stokojantis tam tikrų gramatinių požymių (tokių nesugramatintų žodžių lietuvių kalboje ir dabar yra
ne vienas), dalyvaujantis žodžių daryboje ir sudarantis tikrąjį dūrinį. Nors,
kita vertus, tokia daryba, kai kaip pamatinis žodis imamas nesugramatintas skolinys, lietuvių kalbai taip pat nėra būdinga.
Tikriesiems dūriniams artimų terminų su KPSK bandyta daryti ir daugiau. Nors klasikiniai sietiniai kamienai, darant gimininius terminus, paprastai jungiami su daiktavardžiais, sovietmečiu, sekant rusų kalbos dūrybos polinkiais, bandyta juos jungti ir su veiksmažodžiais, pvz., motovežys –
мотовоз RLKP 1959: 204. St. Keinys 1979 m., aptardamas autolėkis,
autoskrydis, fleksorašis, motovežys tipo terminus, kėlė mintį apie „dar
vieno naujo terminų darybos tipo užuomazg[as]“ ir teigė, kad kol kas
neaišku, „[a]r jis pasidarys darus“ (Keinys 2005 [1979]: 2000). Praėjus
pusei amžiaus, galima teigti, kad tokia daryba, bent jau statybos srityje,
nebuvo produktyvi, šie terminai skaitytuose leidiniuose vėliau nebuvo
vartojami. Viename sovietmečio vadovėlyje rasti ir du hibridiniai veiksmažodžiai su KPSK: vibrovalcuoti SMG 1974: 184 ir vibroštampuoti SMG
1974: 184. Neaišku, ar kaip šių veiksmažodžių pamatiniai žodžiai imti
dvikamieniai skoliniai vibrovalcas ir vibroštampas, ar prie hibridinių veiksmažodžių valcuoti ir štampuoti prijungtas sietinis kamienas vibro-. Bet
kuriuo atveju tai visiškai netipiniai pavyzdžiai.
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Akivaizdu, kad KPSK į lietuvių kalbą vieni neatėjo – kartu buvo pasiskolintas ir darybos modelis, pagal kurį sietinis kamienas tiesiog pritraukiamas prie antro viso žodžio, nebandant jo morfonologiškai integruoti į
lietuvių kalbos sistemą.
Terminų su KPSK darybą pagal užsienio kalbų pavyzdį ypač kritikavo
Vytautas Pranciškus Būda. Netikruosius hibridinius statybos terminus
dūrinius, kurių, kaip minėta, lietuvių terminijoje be saiko pradėjo rastis
sovietmečiu, kalbininkas siūlė taisyti ne tik todėl, kad jie, autoriaus manymu, nedera prie lietuvių kalbos darybos sistemos, bet ir todėl, kad,
laikydamiesi tokios darybos, pasiduodame svetimųjų įtakai, „užmirštame
tai, kas padaryta praeityje, prieš įsigalint Lietuvoje „didžiojo“ Stalino ir
apskritai bolševikmečio kalbos „mokslo“ teorijos ir praktikos užmačioms“
(Būda 1994: 33). Mokslininkas netikruosius dūrinius su KPSK siūlė keisti arba, jo manymu, taisyklingais dūriniais: benzódažiai (ne benzodažai),
mikróplyšis (ne mikroplyšys), mikrókietis (ne mikrokietumas), mikrónuo
traukė (ne mikronuotrauka), arba žodžių junginiais: žemės ūkio gamyba (ne
agrogamyba), motorinis įrankis (ne motoįrankis), automobilizmo mėgėjas (ne
automėgėjas) (Būda 1994: 33–34).
Dabartinėje terminologijoje tokie V. P. Būdos siūlyti gimininiai terminai
su KPSK nelaikomi norminiais. Priešingai, norminiu laikomas darybos
būdas, kai KPSK prijungiami prie lietuviškų žodžių, nekeičiant jų gramatinės charakteristikos. Daug tokių terminų teikiama Lietuvos Respublikos
terminų banke (LRTB), pvz.: mikrodarinys, mikrodauginimas, mikroįverti
nimas, mikropriežastingumas. Tačiau ne visuose kalbotyros šaltiniuose pritariama tokiems dūriniams. Pavyzdžiui, leidinyje Administracinės kalbos
aktualijos (AKA) teigiama, kad mikro- iš viso vengtina jungti prie lietuviškų žodžių, pvz.: mikroįmonė (– labai maža įmonė), o dūrinys mikromo
kėjimas, kurio pamatinis lietuviškas žodis yra veiksmažodžio abstraktas,
laikomas netaisyklingu: mikromokėjimas (= mažasis mokėjimas) (AKA
2014). Be abejo, kodifikuojant terminus, kurie padaryti suduriant KSPK
su lietuviškais žodžiais, atsižvelgiama į įvairius terminams keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, kažin ar kodifikuotas galėtų būti gana naujas terminas ekonašumas SIŽ 2004: 822, nes jis visų pirma yra dviprasmiškas:
neaišku, ar kalbama apie ekologinį, ar apie ekonominį našumą. St. Keinys
atkreipia dėmesį, kad darant terminus su KPSK turi būti paisoma saiko
(Keinys 2005 [1967]: 211), o K. Gaivenis pabrėžia, kad nereikalingi naujadarai su KPSK, kurie iš vartosenos stumia jau įsigalėjusius ir visuotinai
paplitusius žodžius ir žodžių junginius (Gaivenis 2014 [1991]: 624).
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I Š VA D O S

1. Iš graikų ir lotynų kalbų kilę klasikiniai prepoziciniai sietiniai kamienai, tokie kaip audio-, makro-, mikro-, nano-, pseudo-, video- ir kt., aktyviai naudojami naujiems terminams daryti, vis dar yra kalbininkų diskusijų objektas. Nors kai kurie kalbininkai juos priskiria afiksoidams (laiko
prefiksoidais), manytina, kad tikslumo dėlei afiksoidų ir sietinių kamienų
sąvokas būtų galima atskirti. Sietiniai kamienai nevartojami kaip savarankiški žodžiai, neturi gramatinės charakteristikos, tačiau dauguma jų turi
gana konkrečią leksinę reikšmę, o afiksoidai kalboje gali būti vartojami
kaip savarankiški žodžiai, tačiau tų savarankiškų žodžių leksinė reikšmė
jau nebesutampa su afiksoido, kuris yra dūrinio sandas, reikšme (ji yra
abstraktesnė), afiksoidas atlieka labiau modifikacinę funkciją.
2. Vertinant hibridinių gimininių statybos terminų dūrinių klasikinių
sietinių kamienų raidą, galima teigti, kad ji ne tik išreiškia naujausias
mokslo pasiekimų ir mokslų integracijos tendencijas, bet ir atspindi lietuvių terminijos ryšius su kitų kalbų, su kuriomis kontaktai nulemti istoriškai, terminija. Klasikinių sietinių kamienų skolinimasis nebuvo izoliuotas, pavienis reiškinys – skolinantis šiuos kamienus kartu buvo perimtas
ir terminų darybos modelis.
3. Statybos terminijos klasikinių prepozicinių sietinių kamienų posistemis apima 20 aptariamų kamienų (aero-, auto-, azo-, bio-, eko-, fero-,
fibro-, foto-, geo-, hidro-, makro-, mezo-, mikro-, nano-, nitro-, pneumo-,
tenzo-, termo-, turbo-, vibro-), iš kurių didžiausiu produktyvumu ir aktyvumu pasižymi mikro- ir vibro-. Kiekybiniai duomenys rodo, kad hibridiniai gimininiai statybos terminai dūriniai su klasikiniais prepoziciniais
sietiniais kamienais nebeužima izoliuotos, periferinės pozicijos statybos
terminijoje, o yra svarbi jos dalis.
4. Pirmojo Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio statybos srities moksliniuose tekstuose aptikti tik du hibridiniai gimininiai statybos terminai
dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais ir tai sudaro
0,78 proc. visų užfiksuotų to laikotarpio gimininių statybos terminų dūrinių.
Sovietmečio šaltiniuose rasti hibridiniai dūriniai su klasikiniais prepoziciniais
sietiniais kamienais sudaro 10,63 proc. visų gimininių statybos terminų dūrinių, o 1990–2018 m. statybos srities mokslinėje literatūroje rasti tokie
dūriniai jau sudaro 12,71 proc. visų dūrinių. Tyrimas rodo, kad hibridinių
dūrinių su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais gausėjimas yra gana ryški XX a. antrosios pusės–XXI a. statybos terminijos tendencija.
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5. Darybos požiūriu dūrinius su klasikiniais sietiniais kamienais reikėtų
laikyti netikraisiais dūriniais, nes jiems trūksta tikriesiems dūriniams būdingų požymių. Pirmasis dūrinio sandas paremtas ne sinchroniškai kalboje esančiu žodžiu, o tik kamienu, kuris neturi gramatinės charakteristikos. Dauguma hibridinių gimininių statybos terminų dūrinių su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais padaryti sietinį kamieną jungiant
su ištisu žodžiu (daiktavardžiu), nekeičiant šio žodžio galūnės, kirčio vietos ir kirčiuotės. Antrasis, lietuviškas, žodis, prie kurio jungiamas klasikinis sietinis kamienas, dažniausiai yra pirmojo ar antrojo laipsnio darinys.
Tyrimas rodo, kad būta bandymų klasikinius sietinius kamienus labiau
pritaikyti prie lietuvių kalbos sistemos, keisti pamatinio žodžio – daiktavardžio – galūnę ir kirtį, taip pat sietinius kamienus jungti su veiksmažodžiais. Tačiau tokia daryba statybos terminijoje produktyvumu nepasižymi.
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Hybrid Compounds with Cl assic al Prepositive Bound Stems in the Terminology of Construction

Summary

The major theoretical problem addressed in the article is the ambiguous approach
of Lithuanian and foreign linguists to the morphemic status of classical elements.
Though some linguists attribute them to affixoids, for the sake of accuracy, the present article proposes to distinguish between the concepts of affixoids and bound stems.
Bound stems, as the classical elements under analysis are called, are not used as independent words; they do not have grammatical characteristics, but most of them have a
rather specific lexical meaning. By contrast, affixoids can be used as independent
words in the language, but the lexical meaning of those independent words does not
match the meaning of the affixoid comprising the component of the compound (it is
more abstract); the affixoid plays a more modifying function.
The sub-system of classical bound stems in the terminology of construction is
made of 20 members: aero-, auto-, azo-, bio-, eco-, fero-, fibro-, foto-, geo-, hidro-,
makro-, mezo-, mikro-, nano-, nitro-, pneumo-, tenzo-, termo-, turbo-, vibro-. The terminology of the field in question demonstrates the gradual growth in hybrid compounds with classical prepositive bound stems. During the first period of Lithuania’s
independence very few compounds with classical bound stems were used in the terminology of construction. The road for classical bound stems to the terminology of
construction was widely opened during the Soviet period when Russian did not only
become the major source of loanwords but its role as the intermediary language increased. After Lithuania’s independence was restored, the improvement and development of construction were already associated with the progressive experience of the
West. The integration of sciences takes place; the innovations coming from other scientific fields are applied in construction; they determine the origin of new classical
bound stems in the terminology of construction.
Concerning the formation of the compounds with classical bound stems in the terminology of construction, it should be noted that a bound stem is combined with a
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full word, i.e. a noun, and the grammatical characteristics of this word are not
changed; the stress and accentual paradigm are also retained by the word which is
combined with a classical bound stem. It is also typical that the Lithuanian base word
is not a simple word but a formation. Most of the compounds which can be found in
the Soviet terminology of construction were formed by combining a bound stem and
the formations of the first and second degree; they are usually formed with suffixes.
As time is passing by, the structure of the Lithuanian base word is becoming more
complex. In the period of 1991–2018, the terminology of construction was dominated
by the compounds with the formations of the second degree used as the base word.
The research shows that attempts have been made to make classical bound stems more
adapted to the system of the Lithuanian language, to combine bound stems with verbs,
as well as to change the ending and stress of the noun used as the base word.
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Terminologija Lietuvių kalbos žodyne
ALV Y D A S U M B R A S A S

Lietuvių kalbos institutas
A n o ta c i ja
Straipsnyje nagrinėjami iš Lietuvių kalbos žodyno (LKŽ) surinkti terminologijos
mokslo ir praktikos duomenys. Tai bandymas skaityti žodyną kiek kitaip. Šaknį
termin- laikant signalizuojančia tam tikrą terminologinio pobūdžio informaciją, iš
LKŽ buvo surinkti šią šaknį turintys žodžiai, taip pat reikšmių aiškinimai, iliustraciniai pavyzdžiai su tokiais žodžiais. Sukaupta medžiaga leidžia į LKŽ žiūrėti ne tik
kaip į bendro pobūdžio žodyną, bet ir kaip į dalykinės informacijos šaltinį. Tam
ypač pasitarnauja iliustraciniai pavyzdžiai. Per juos galima susipažinti su terminologijos teorija ir praktika, terminologijos darbo sunkumais, terminų raida ir pan.
ESMINIAI ŽODŽIAI: Lietuvių kalbos žodynas, terminologinė informacija, iliustracinis pavyzdys,
terminas, terminologija.

A bstract
The article analyses terminological data collected from the Dictionary of the
Lithuanian language (Lietuvių kalbos žodynas – LKŽ). It is an effort to read the
dictionary in a slightly different way. Considering that the root termin- is conveying a certain form of terminological information, words with this root, as
well as meaning interpretations, illustrative examples with such words were collected from the LKŽ. The gathered information allows to consider the LKŽ not
only as a dictionary of general type but also as a source of expertise information. Illustrative examples are particularly helpful since they provide an insight
into the theory and practice of terminology, challenges in terminological work,
the development of terms, etc.
KEYWORDS: Lietuvių kalbos žodynas, The Dictionary of the Lithuanian Language, terminological information, illustrative sentence, term, terminology.

D

idžiuoju vadinamas Lietuvių kalbos žodynas (LKŽ) yra išskirtinis
lietuvių leksikografijos kūrinys. Jo išskirtinumą sudaro tiek apimtis, tiek pobūdis, tiek rengimo trukmė, tiek kūrėjų visuma.
Kelių kartų žmonės per 100 metų surinko ir į 20 tomų sudėjo per kelis
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pastaruosius šimtmečius vartotus žodžius – nuo senųjų raštų iki XX a.
tekstų, nuo tarmių iki bendrinės kalbos, nuo liaudies iki mokslo terminijos. Tezauro tipo žodynas aprėpia tiek šnekamąją, tiek rašomąją kalbą.
Pasak Viktorijos Daujotytės, tai pamatinis lietuvių kultūros tekstas, kurio
autorius yra tauta. Užbaigtas, bet neužbaigiamas. „Visi esame (arba būsime) jame surašyti, mirę ir gyvi, ir tie, kurie dar ateis į šį pasaulį kaip
lietuviai“ (Daujotytė 2002: 35–36).
Kaip nurodoma elektroninės žodyno versijos apraše, žodžius jam rinko
keli tūkstančiai žodžių rinkėjų, žodyno tekstą rašė 70 rašytojų, redagavo
23 redaktoriai. Maždaug 22 tūkstančiuose puslapių aprašyta apie 0,5 milijono antraštinių ir paantraštinių žodžių, jų variantų, frazeologizmų, pateikta apie milijoną iliustracinių pavyzdžių. Iš viso tekste pavartota daugiau
kaip 11 milijonų žodžių. Į tokios apimties tekstą su gausybe pavyzdžių
galima žiūrėti ne tik tradiciškai kaip į žodyną, bet ir kaip į savitą tekstyną,
kuriame koncentruotai pateikiamos įvairios žodžių vartojimo situacijos,
atskleidžiančios tiek žodžių gramatines formas, tiek jų junglumą ir semantiką. Ypač įdomu vertinti tekstą turinio aspektu, juk pavyzdžiuose glūdi
tam tikra informacija apie esamą ar buvusią realybę, fiksuojamos tiek
žodyno medžiagos teikėjų, tiek žodyno rašytojų vertybinės nuostatos,
pasaulio matymas ir kt. Kitaip sakant, žodyną galima bandyti skaityti kaip
tam tikrą kultūrinį tekstą, per kurį galima pažinti mus pačius. Žodyno
rašymo laikmečiai (didžioji jo dalis parašyta sovietmečiu) paliko tekste
savo ženklų. Nors anuomet būtinai turėjo būti socialistinei sąmonei ugdyti skirtų pavyzdžių1, „mokslui buvo svarbiausi tarmių ir senųjų tekstų
faktai, gyvi sakiniai, ryškinę tautos gyvenimą, mąstymą, kūrybingumą,
gudrumą ir šaunumą, niekingumo pasmerkimą“ (Vitkauskas 2002: 11).
Ilgą laiką LKŽ buvo pagalbinė priemonė kitiems tyrimams, bet dabar jis
kartu pats tampa tyrimo objektu, imama kalbėti apie kitokį žodyno skaitymą
(Zabarskaitė 2012: 241), į jo leksikografinį straipsnį bandoma žiūrėti kaip į
diskursą, kuriame galima išryškinti veikėjus, situacijas ir pan. (Zabarskaitė
2010: 136; 2012: 249). Jolanta Zabarskaitė daro prielaidą, kad LKŽ dėl savo
ypatingo sukūrimo būdo yra lietuviškos pasaulėjautos atspindys, lietuviško
pasaulio modelis iki XX a. pirmosios pusės2. Leksikografinio straipsnio diskurse atsispindi kalbinės, socialinės, ideologinės, psichologinės nuostatos.
1

Rengiant elektroninę LKŽ versiją „atsisakyta kai kurių žodžių apibrėžimuose buvusio sovietinio vertinimo“ (Naktinienė 2012: 93).

2

Dauguma LKŽ iliustracinių pavyzdžių surinkta maždaug iki XX a. vidurio (Zabarskaitė 2012: 247).
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Kadangi žodyno autorius yra kolektyvinis, tai duomenims suteikia objektyvumo (Zabarskaitė 2010: 128; 2012: 247). Remiantis LKŽ pateiktais pavyzdžiais jau atliktas ne vienas tyrimas, kuriuose kreiptas dėmesys į LKŽ užfiksuotas verčių sistemas, vaizdinius – pagal valstybės, valdžios ir įstatymo leksikografinius straipsnius nagrinėtas mūsų politinis pasaulėvaizdis (Zabarskaitė 2010), pagal LKŽ pateiktą Adalberto Bezzenbergerio medžiagą aprašytos
marios, pamarys ir pamariškis (Zabarskaitė 2012), išsamiai atskleistas šermukšnio vaizdinys, apimant tiek praktinius, biologinius, tiek tautosakinius,
mitologinius aspektus (Gritėnienė 2016), remiantis aptariamu žodynu nag
rinėta paties žodyno sąvoka, jo vaizdinys (Gritėnienė 2017).
Žodyno vaizdinį LKŽ tyrusi Aurelija Gritėnienė sako, kad jos „tyrime
parodytas konkretus žodyno vaizdinys yra susidaręs kalbotyros specialistų – leksikografų, gramatikų, dialektologų ir kitų kalbos mokslo sričių
tyrėjų, taip pat jiems artimų kultūros veikėjų ir grožinės literatūros kūrėjų sąmonėje“ (Gritėnienė 2017: 14). Suprantama, taip teigiama turint
omenyje LKŽ kūrėjus ir į LKŽ atrinktų iliustracinių pavyzdžių, kuriuose
minimas žodynas, autorius. LKŽ, kaip leksikografinio šaltinio, įvairiapusiškumas pagrįstai leidžia tikėtis pamatinės leksikografijos sąvokos žodynas
atsiskleidimo. Vertikaliai ir horizontaliai skaitant žodyno tekstą galima
sukaupti įdomios medžiagos įvairiems tyrimams. A. Gritėnienės tyrimas
tapo akstinu žvilgtelėti į LKŽ terminologijos aspektu.
Straipsnio tyrimo objektas – LKŽ pateikti su terminu terminas, jo vediniais, sinonimais susiję terminologiniai duomenys (atsiribota nuo kitų
termino reikšmių, kuriomis įvardijama ne terminologijos sąvoka). Visame
žodyno tekste ieškota žodžių su šaknimi termin- – tiek paties termino, tiek
terminologijos, terminijos ir pan., t. y. iš esmės termino vedinių, taip pat
kitų žodžių, kuriais įvardijama termino sąvoka. Daroma prielaida, kad ten,
kur minima šaknis termin-, galima rasti tam tikros terminologinės informacijos. Tyrimo tikslas – analizuojant šaknį termin- turinčius LKŽ antraštinius žodžius, taip pat reikšmių aiškinimus ir ypač iliustracinius pavyzdžius
su tokiais žodžiais parodyti, kokie terminologijos mokslo ir praktikos duomenys užfiksuoti LKŽ. Daugiausia analitiniu aprašomuoju metodu norima
ištirti ne tik, kas kaip pateikta (tai daugiau leksikografinis požiūris), bet
ir kokia informacija atrinkta žodynui, ką sako iliustraciniai pavyzdžiai
terminologijos klausimais. Atliekant tyrimą naudotasi tiek popieriniu LKŽ,
tiek elektronine jo versija. Į juos žiūrima iš esmės kaip į vieną šaltinį
(kartais atkreipiant dėmesį į skirtumus). Prireikus pasinaudota ir Skaitme
nine Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka (toliau – LKŽPK).
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ANTRAŠTINIAI ŽODŽIAI

LKŽ pateikti3 keli šaknį termin- turintys daiktavardžiai, kuriais įvardijamos vienos iš svarbiausių terminologijos mokslo sąvokų:
• terminas DŽ, DŽ1, KlK19,71; L, Š, Rtr nj. „1. KŽ, TŽŽ lingv. tiksliai kurią nors mokslo, technikos, meno sąvoką reiškiantis žodis ar
junginys“;
• terminija DŽ, NdŽ, LTEXI273, TŽŽ lingv. „terminų visuma“;
• terminologija TrpŽ, KŽ, LTEXI274; LL254, L, Rtr „1. DŽ, NdŽ
terminų mokslas“, „2. DŽ, NdŽ žr. terminija“;
• terminologas NdŽ; KlbXVIII33 „terminologijos specialistas“;
• terminologizacija TŽŽ „virtimas ir vertimas terminu“.
Reikšmės aiškinamos lakoniškai, bet bendrajam žodynui to pakanka. Ne
ką išsamiau šios sąvokos aiškinamos ir specialiuosiuose žodynuose (plg.
KTŽ 1990; MTŽ 20054).
LKŽ taip pat teikiama keletas iš minėtų terminų išvestų būdvardžių,
veiksmažodžių:
• termininis BŽ22, NdŽ, KŽ „1. terminijai priklausantis“, „2. būdingas terminui“;
• terminologinis NdŽ „susijęs su terminologija“;
• terminologiškas KŽ; L, Rtr „žr. terminologinis“;
• termininti „žr. terminologizuoti“;
• sutermininti5 rš „paversti terminu“;
• terminologizuoti „panaudoti terminijai“.
Turint omenyje, kad LKŽ tarptautinių žodžių ir jų vedinių šiaip jau
daug neteikė6, sąrašas palyginti netrumpas (pavyzdžiui, į plačiąją vartose3

Straipsnyje žodžių ir pavyzdžių šaltinių santrumpos atitinka pateiktas LKŽ.

4

KTŽ 1990 yra tik terminas, terminija, terminologija. Šie terminai yra ir MTŽ 2005, tik jame teikiama ne
terminologizacija, o terminizavimas. Tai mūsų terminologijoje konkuruojantys terminai, pavyzdžiui,
K. Gaivenis ilgainiui pasirinko vartoti terminologizacija (Gaivenis 2002: 18), o J. Klimavičius palaiko ter
minizaciją (Klimavičius: 2002: 131). Terminologo terminologijos žodynuose nėra, bet jis pagrįstai ten galėtų būti (žr. Umbrasas 2018: 107–108).

5

LKŽPK fiksuojama ir suterminti: Panašiai yra atsitikę ir su pirmininku bei viršininku, jie s u t e r m i n t i iš
pirmąjį barą vedančio piovėjo (paprastai senajame dvare) ir vyresniojo kerdžiaus, tvarkančio kaimo piemenis
LEXXXI81 (kalba netaisyta). Tokia forma retkarčiais pasitaiko ir dabartinėje vartosenoje, pavyzdžiui,
s u t e r m i n t i bendrieji žodžiai (Didjurgienė, Grigonienė 2010: 31). Dėl bendrašaknių terminų sistemiškumo haplologijos šiuo atveju nereikėtų pateisinti, nes vedinį vis dėlto darome iš terminas, o ne termas.

6

Juozas Balčikonis, 1930 m. tapęs rengiamo LKŽ vadovu, į žodyną planavo dėti tik tuos tarptautinius
žodžius, kurie vartojami gyvojoje kalboje, t. y. tarmėse (Vitkauskas 2002: 9).
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ną labiau orientuotas DLKŽ7 teikia tik terminas, terminija, terminologija,
terminologas be jokių vedinių).
Dabartiniame terminologijos moksle yra gerokai daugiau terminų su
šaknimi termin-, daug jų yra aptarusi Regina Kvašytė, lygindama lietuvių
ir latvių terminologijos terminijos sistemas. Pavyzdžiui, dar vartojama
determinizavimas, reterminizavimas, transterminizavimas, terminografija,
terminotyra, terminoidas, kvaziterminas, terminynas (Kvašytė 2013: 130).
Suprantama, LKŽ jų nėra.
Dabartinėje vartosenoje prigijusių lietuviškų sinonimų7 terminas neturi.
Antano Vireliūno įvardas lyg turėjo galimybių konkuruoti su terminu, bet
neprigijo. Regis, jam koją galėjo pakišti asociacijos su vardas, teko girdėti
nepagrįstų kaltinimų dėl netinkamos darybos, nors, kaip tinkamai yra pastebėjęs Jonas Klimavičius, jo daryba – iš įvardyti – yra nepriekaištinga
(Klimavičius 2002: 132), motyvacija – aiški. LKŽ fiksuojama: įvardas Š,
BŽ265, NdŽ „pavadinimas, įvardijimas; terminas“ (Ryžausi privačiai iš
spausdinti tuos įvardus, kurie jau perėję per „Švietimo darbo“ lapus Vr.); įvar
dynas Ser „terminologijos žodynas“ (Šiame įvardyne tėra tie įvardai, kurie
yra išspausdinti „Švietimo darbe“ Vr.). Įvardotyra (Klimavičius 2003: 12),
regis, pasitaikė tik lietuvių išeivių8 vartosenoje, todėl į LKŽ nepateko. Vis
dėlto LKŽ galima rasti mažai žinomų termino sinonimų. Su Antano Baranausko sakiniu teikiama sakmuo (neol.) „2. terminas, žodis“: Norėdamas
reiškiai sakyt pamokslus, tegul nededa pamokslan s a k m e n ų , po mokslinyčias
tesakomų A.Baran. Tiesa, čia ne visai aišku, ar sakmuo nevartotas tiesiog
žodžio9 reikšme. Iš Jurgio Pabrėžos tekstų LKŽ fiksuojama neįprasta žen
klinsena „terminija“: Stipresnioj ž e n k l i n s e n o j ankštara vadinas, kad il
gybė jos keletą kartų praeit savo losną platybę P. Vedinio iš ženklinti motyva7

Tarptautinius terminus dubletas, profesionalizmas J. Klimavičius mini kaip terminologijoje esamus termino
sinonimus (Klimavičius 2002: 132), bet vis dėlto tie terminai funkciškai nėra visai tapatūs terminui.

8

Čikagos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (Lithuanian Research and Studies Center) interneto svetainėje (http://www.lithuanianresearch.org) galima rasti, kad jų Adomo Varno archyve yra prof. A. Varno
straipsnis „Gyvenimiškosios į va rd o t y r o s reikalu“ (apie 1961 m.).

9

Terminas taip pat kartais pavartojamas „žodžio“ reikšme, ypač kitose kalbose (Klimavičius 2002: 132).
LKŽ prie lelioti „barti, plūsti, uiti, rieti“ kaip reikšmės atspalvis pateiktas pavyzdys Leliojamas terminas
K.Būg turbūt labiau orientuoja į „žodžio“ reikšmę. LKŽPK yra kortelių su Zigmo Zinkevičiaus tekstų
sakiniais, kuriuose net ir vietovardžiai apibūdinami su žodžiu terminas (raiška netaisyta): Terminas Balta
rusia yra naujas; Terminas Vilniaus kraštas, arba Vilnija (Wileńszczyzna), atsirado po I pas. karo, Lenkijai
ėmus reikšti pretenzijas į rytinę Lietuvos dalį. Asta Mitkevičienė taip pat yra atkreipusi dėmesį į šiuos
LKŽPK pavyzdžius – ne visai aišku, ar čia termino reikšmė praplėsta, ar jis determinizuotas, t. y. paverstas paprastu žodžiu (Mitkevičienė 2016: 76–77).
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cija gana skaidri, o ir termino prigimtis, pasak Kazimiero Gaivenio, yra
ženkliška (Gaivenis 2002: 10). Taip pat J. Pabrėžos sakiniu R e i š k i a i (terminai) apei vairingą padalyseną P. iliustruojamas žodis padalysena „padalijimas“. Iš į iliustraciją įterpto aiškinamojo komentaro10 matyti, kad „terminų“ reikšme pavartota reiškiai. Vienaskaita, matyt, būtų reiškis (vedinys iš
reikšti). Žodis kažkodėl nėra pateiktas LKŽ kaip antraštinis, galbūt abejota
dėl jo interpretacijos ar tiesiog liko pamirštas. Vis dėlto matyti, kad žinomas
naujadarų kūrėjas J. Pabrėža (nemažai jo naujadarų išliko biologijos vardyne11) bandė prisidėti ir prie esminio terminologijos termino raiškos.
Minėtina, kad LKŽ taip pat yra pateiktas žodis nomenklatūra „1. TrpŽ
„kurios nors mokslo ar veiklos srities terminų visuma“. Pateikiamas pavyzdys Geografijos nomenklatūra DŽ. Iš pateikto aiškinimo nematyti no
menklatūros ir terminijos skirtumų. Iš tiesų nomenklatūra paprastai vartojama kalbant tik apie tam tikros srities objektų, realijų pavadinimus (KTŽ
1990: 134; MTŽ 2005: 41), pavyzdžiui, mūsų terminologų dažniausiai
nagrinėjama biologijos nomenklatūra (augalų ir gyvūnų vardai), anatomijos nomenklatūra (organų pavadinimai) ir kt. Apie nomenklatūros santykį su terminija, skirtingas nomenklatūros sampratas dar žr. Шелов 2006.
REIKŠMIŲ AIŠKINIMAI

Suprantama, kad LKŽ aiškinant žodžius pasitelkiami logiškai susiję bendrašakniai žodžiai, t. y. terminija, termininis, sutermininti aiškinama vartojant
žodį terminas, asmenį įvardijantis terminologas aiškinant siejamas su termi
nologija ir pan. (žr. ankstesnį skyrelį). Taip pat suprantama, kad, pavyzdžiui,
įvardas, įvardynas aiškinami sinonimais, t. y. pasitelkiami žodžiai terminas,
terminologija. Tos pačios mikrosistemos žodžiai grindžiami vieni kitais. Ne
šios mikrosistemos žodžių aiškinimuose LKŽ žodžiai su šaknimi terminneminimi, išskyrus terminą terminas. Yra vos keletas kitų žodžių aiškinimų,
kuriuose terminas minimas, pavyzdžiui, transkripcija – „2. LTEXI379 lingv.
kitų kalbų tikrinių vardų ir mokslo t e r m i n ų perraša savo kalbos raidėmis“.
Aiškinama žodžio terminologinė vartosena: lielis – „3. sudėtiniuose t e r m i n u o s e apie augalą su liežuvio pavidalo lapais“: Vėdrynas lielis (Ranun
culus lingua) LBŽ. Švatykas lielis P.; nykštukas – „ǁ vartojamas kaip sudėtinio t e r m i n o dalis, žymint ką nors labai mažą“: Šikšnosparnis nykštukas –
10

LKŽe elementas, pavadintas „aiškinantis komentaras iliustracijoje“, rašomas kursyvu (pati iliustracija stačiu šriftu).

11

Kartais jo naujadarai atgaivinami dabar norminant biologijos vardyną (Auksoriūtė 2015: 64).
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vienas mažiausių mūsų šikšnosparnių rš. Pamiškėje garbanojasi nykštukai
beržai J.Marc. Žvaigždžių nykštukų spektrai EncV1243. Prie vieno kito žodžio aiškinimo skliaustuose pridedamas komentaras12, kuriame pasakoma,
kurios srities tai terminas: įlaiškis „laiško pradžia, įžanga (prekybinės korespondencijos t e r m i n a s 13)“, kargenis „žmogus, kuris stumia kartį po vandeniu tolyn (žvejų t e r m i n a s )“, kulninė „tam tikras14 geležinis įrankis;
verstuvė (klumpdirbių t e r m i n a s )“, nugimdyti „pašalinti vaisių (senovinis
teisinis t e r m i n a s )“. Žodis grūdukas apskritai nepaaiškintas, tik pasakyta,
kad tai „1. audimo t e r m i n a s “: Austa aštuoniom nytim, verta po porą grū
dukų suvartai KzR. Iš esmės tai toks pat metakomentaras kaip prieš tai
minėtieji (skliaustuose).
I L I U S T R A C I N I A I PAV Y Z D Ž I A I

Iliustraciniai pavyzdžiai (paprastai tai išplėtoti sakiniai, bet būna ir sakinio pavidalu pateiktų nominatyvinio pobūdžio žodžių junginių) yra,
galima sakyti, įdomiausia LKŽ dalis. Jie teikia ne tik lingvistinę, gramatinę15 informaciją, bet kartu ir tam tikrą dalykinį turinį. Iš viso LKŽ yra
pateikta per 10016 pavyzdžių, kuriuose yra žodžių su šaknimi termin-.
Juose galima rasti įvairios terminologinės informacijos.
Terminų požymiai ir tipologija
Kaip jau minėta, terminas LKŽ aiškinamas „tiksliai kurią nors mokslo,
technikos, meno sąvoką reiškiantis žodis ar junginys“. Daugiau informacijos apie terminus galima sužinoti iš įvairiuose straipsniuose pateiktų
pavyzdžių (tų straipsnių antraštiniai žodžiai su terminologija gali būti
visai nesusiję). Kai kurie pavyzdžiai vaizdingai atskleidžia termino esmę –
Terminai tai specialiosios, dalykinės kalbos šerdis rš17 (šerdis18). Nuo ne
12

LKŽe nurodoma, kad skliaustuose yra „aiškinantis komentaras reikšmės apibrėžime“. Popieriniame žodyne tai rašoma smulkesniu stačiu šriftu (greta reikšmės aiškinimo kursyvu).

13

LKŽe komentaras pašalintas, yra „verslo laiško pradžia, įžanga“.

14

LKŽe pakeista į „toks geležinis įrankis, verstuvė (klumpdirbių terminas)“.

15

A. Mitkevičienė iš iliustracinių pavyzdžių, kuriais LKŽe ir LKŽPK aiškinamas terminas, yra išskyrusi
atributinių, objektinių ir subjektinių junginių su žodžiu terminas (Mitkevičienė 2016: 75–77).

16

Žodžių straipsnių, kuriuose pateikti tie pavyzdžiai, yra šiek tiek mažiau nei 100, nes kartais viename
straipsnyje būna daugiau nei vienas aktualus pavyzdys.

17

Santrumpos trš (tarybiniai raštai) ir rš (raštai) žodyno elektroninėje versijoje (LKŽe) suvienodintos, rašoma rš, atitinkamai prie šio ir dar poros pavyzdžių pakeista ir straipsnyje.

18

Čia ir toliau skliaustuose po šaltinio santrumpos nurodoma, kokio žodžio straipsnyje yra tas pavyzdys.
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specialiųjų žodžių terminai skiriasi savo reikšme, jos apibrėžtumu, tačiau
tuo pačiu terminu įvardijamų sąvokų aprėptis gali skirtis: Termininė reikš
mė rš (termininis); Deminutyvų terminas čia suprantamas plačiąja prasme
KlK12,47 (prasmė). Svarbi terminų pasireiškimo erdvė – mokslas, terminų poreikis ypač iškyla atsirandant naujoms realijoms: Moksliški terminai
ir naujų išradinių vardai rš (išradinys). Moksle neretai kuriamos abstrakčių
terminų sistemos, kurioms suprasti reikia tinkamo dalykinio pasirengimo:
Meno elementai abstraktiniais terminais yra labai sunkiai sąvokojami rš (sąvokoti
„suprasti, suvokti“);
Atsajus terminas kartais sunkiai suprantamas FT (atsajus „atitrauktas, atsietas,
abstraktus“).

Lietuvių terminologijoje terminais paprastai laikomi ir terminų žodynuose teikiami daiktavardžiai ir jų junginiai:
Nominatyvinę funkciją geriausiai atlieka ir standartizacijai bei terminologizacijai leng
viausiai pasiduoda daiktavardžiai ir jų konstrukcijos KlK25,9 (terminologizacija);
Specializuojami, terminologizuojami ir abstraktinami ne tik mokslinio stiliaus žo
džiai, bet ir žodžių junginiai KlK25,5 (terminologizuoti).

Termino požymiai, jam keliami reikalavimai matyti iš šių pavyzdžių:
Terminai nuo paprastų žodžių ar jų junginių skiriasi vienareikšmiškumu, sistemiš
kumu, stilistiniu neutralumu MLTEIII542 (sistemiškumas);
Sistemiška, tiksli, suvienodinta, taisyklinga terminija rš (suvienodinti);
Terminų daryboje laikytis vien tik trumpumo kriterijaus negalima KlK21,10 (trum
pumas).

Tiek kalbos, tiek logikos atžvilgiu tikslumas yra vienas iš svarbiausių
termino kokybės kriterijų:
Terminų tikslumas rš (tikslumas);
Tiksliu vadiname tokį terminą, kuris išreiškia esminius nurodomosios sąvokos po
žymius KlK42,37 (tikslus);
Iš nomenklatūrinių ir termininių pavadinimų reikalaujama didžiausio tkslumo19
K.Daukš (termininis).

Tikslumas paprastai siejamas su vienareikšmiškumu, reikšmės apibrėžtumu ir motyvacija, tačiau, kaip teisingai pastebi K. Gaivenis, praktikoje
šie dalykai nelengvai pasiekiami ir terminų tvarkytojų ar tyrėjų nebūtinai
19

Žodyne korektūros klaida, turėtų būti tikslumo.
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vienodai suprantami. Apskritai visuotinis vienodas terminų supratimas
turbūt yra neįmanomas, užkertantis kelią mokslo pažangai. Jei vienareikšmiškumas kartais pasiekiamas, tai tik „per nuolatinę nuomonių kovą“
(Gaivenis 2002: 38–39). Šie LKŽ pavyzdžiai iš esmės rodo tik teorinį
idealą, kurį reikėtų traktuoti ne kaip reikalavimą, o kaip pageidavimą apsiribojant tik viena sritimi ar terminų mikrosistema (Keinys 2013: 50):
Vienareikšmis terminas rš (vienareikšmis);
Vienas svarbiausių reikalaujamų termino bruožų yra vienareikšmiškumas rš (viena
reikšmiškumas);
Daugiau negu vienos reikšmės turėjimas paprastai laikomas termino yda rš (turėjimas);
Tobulai sutvarkytoje terminologijoje kiekvienai sąvokai turėtų būti atskiras terminas
rš (sutvarkyti).

Terminai gali būti skirstomi įvairiais aspektais. Lingvistinėje terminologijoje skirstymo pagrindu dažnai imama termino sandara – Galima skirti
vienažodžius terminus ir sudėtinius terminus rš (vienažodis). Yra nuomonių,
kad kaip s u d ė t i n i o termino opozicija sistemiškesnis yra v i e n t i s i n i s
terminas (MTŽ 2005: 74), bet lietuvių terminologų vartosenoje iš tradicijos vyrauja LKŽ minimas v i e n a ž o d i s terminas. Skirstymo pagrindas
yra žodžių skaičius20. Į sandarą taip pat žiūrima vieno žodžio lygmeniu:
Sudurtinis terminas rš (sudurtinis), Sutrauktiniai terminai rš (sutrauktinis).
Dalykiniu aspektu pirmiausia kyla poreikis skirstyti terminus pagal sritis
(tai pagrindinis terminų atrankos žodynuose pagrindas). Terminijos sričių
įvairovė matyti ir iš LKŽ pavyzdžių:
Te c h n i k o s t e r m i n a s DŽ (terminas);
Vidaus reikalų ministras turėjo teisę nustatinėti m e d ž i o k l ė s t e r m i n u s rš (nu
statinėti);
Lietuvių, latvių ir prūsų tėvynė, kaip rodo m e d ž i o j i m o t e r m i n a i , ieškotina yra
giriotame krašte K.Būg (giriotas);
G i m i n y s t ė s t e r m i n a i , susiję su žmonos šeimos linija, indoeuropiečių kalbose
labiau įvairuoja ir yra vėlesnės kilmės rš (terminas);
Etimologizuojamos tematinės žodžių grupės (ž u v ų , p a u k š č i ų , g i m i n y s t ė s
t e r m i n ų p a v a d i n i m a i ir pan.) BIV145 (tematinis);
20

Terminus klasifikuoti galima ne pagal žodžių, bet pagal šaknų skaičių. Lietuvos standarte (ISO standarto
vertime) Terminologijos darbas pateikti terminai v i e n a š a k n i s terminas (angl. simple term) ir d a u g i a 
š a k n i s terminas (angl. complex term) (LST ISO 1087-1:2005). Vis dėlto lietuvių terminologijai toks
skirstymas nebūdingas, tai yra pasakyta ir Lietuvos standarto pastaboje.
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Kaipgi f a r m a c e u t a i , norėdami sutaisyti savotišką t e r m i n o l o g i j ą , galės be b o 
t a n i k o s apsieiti? LTII432 (sutaisyti);
Dažniausiai g n o s e o l o g i j o s t e r m i n a s žymi mokslą, nagrinėjantį pažinimo gali
mumo būtinas sąlygas EncIX207 (žymėti);
Žmonės paveldėjo kalbos dvasios padavą labai gražių, vaizdžių, visiškai tinkamų
g e o g r a f i j o s t e r m i n ų LTII160 (vaizdus).

Lietuvių terminologų dažnai kreipiamas dėmesys į terminų kilmę, daroma lietuviškų ir skolintų terminų takoskyra:
Kiekviena kalba bet kurioje terminijos šakoje turi ir savų, ir tarptautinių terminų
KlK25,14 (terminija);
Dauguma iš kitų kalbų skolintų terminų yra vadinamieji tarptautiniai, arba inter
nacionaliniai, terminai rš (terminas).

Skolinimosi kontekste dažnai kalbama apie apskritai savos, unikalios
terminijos turėjimą:
Kiekviena kalba turi nuosavią terminiją rš (nuosavus);
Nacionalinė istoriografija negalėjo sėkmingai plėtotis be savos lietuviškos terminijos rš
(terminija).

Skolinių vengimo principas lietuvių terminologijoje buvo diegiamas jau
pirmojo mūsų terminologijos teoretiko Stasio Šalkauskio: „<...> svetimų
žodžių skolinimasis terminijos reikalui pateisinamas yra visų pirma tada,
kai reikiamas terminas negali būti gautas nei paprastos žmonių kalbos
pritaikymu, nei naujo termino sudarymu durstymo arba išvadžiojimo būdais“ (Šalkauskis 1991: 39). Lietuviška galūnė prie nelietuviško, kad ir
tarptautinio, termino nebūtinai yra išeitis – Prie kai kurių tarptautinių ter
minų atrodys be reikalo prisegiotos lietuviškos galūnės KlK25,21 (prisegioti).
Greta skolinių neretai minimi ir vertiniai. Jie turi svetimumo požymių,
todėl kartais pavadinami slaptaisiais skoliniais (Gaivenis 2002: 58; Kaulakienė 2014 [1981]: 233). Lietuvių terminologijoje dažniausiai kalbama
apie darybinius ir semantinius vertinius, juos daugiausia tyrė Angelė Kaulakienė (dėl sampratų žr. Kaulakienė 2014 [1979]: 194; 2014 [1981]: 234).
Šiuos dalykus fiksuoja ir LKŽ:
Dažniausiai vertiniai visų pirma pasirodo verstinėje mokslinėje literatūroje, versti
niuose terminų žodynuose ir yra vertėjo naujadarai KlK27,32 (verstinis);
Semantinių vertinių kiekvienoje terminologijos šakoje yra daug KlbXXV(1)41 		
(vertinys).
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Terminų kūrimas ir tvarkyba
Terminologijos srityje aktualūs keli veiksmai – Terminų darymas, jų tvar
kymas, sisteminimas ir vartojimas rš (tvarkymas); Terminologijos tvarkyba
rš (tvarkyba). Veiksmo atlikėjas – Terminų tvarkytojas rš (tvarkytojas). Yra
svarbu tinkamai vartoti terminus – Negana turėt tinkamą terminą, dar rei
kia mokėt juo verstis KlbXVIII22 (versti), bet vis dėlto pirmiausia terminus
reikia turėti. Jų kūrimas ir tvarkymas yra nelengvas darbas, visada buvo
ir tebėra sričių, kurių terminija nesutvarkyta, jaučiamas terminų trūkumas – Mūsų terminologija šioje srityje dar neišdirbta A.Janul (išdirbti).
Bendrinės lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis buvo aiškiai apsisprendęs dėl bendrinės kalbos šaltinių ir vadovavosi gyvąja žmonių kalba (Piročkinas 1986: 7). Tuos pačius principus jis taikė ir terminijai, tuo vadovavosi J. Jablonskio sekėjai:
Ir terminai turi būti dirbami taip, kaip yra žmonių dirbami paprastieji kalbos žodžiai
J.Jabl (dirbti);
Tarp Jauniaus terminų yra nemaža tokių, kurie sunku, bent man, išteisinti žmonių
kalbos dėsniais J.Jabl (išteisinti);
Jie nukala terminus ne palug ypatingystes lietuviškos kalbos Mt (palug).

S. Šalkauskis taip pat daug dėmesio skyrė „žmonių kalbos žodžių pritaikymui terminijos reikalui“ (Šalkauskis 1991: 24), viena iš jo suformuluotų senovės taisyklių teigia, kad „neprivalu nei gamintis naujas terminas,
nei skolintis svetimas, jei yra galima visai patenkinamai pritaikyti patirtam
mokslo reikalui paprastos žmonių kalbos žodis“ (Šalkauskis 1991: 55).
Paprastos kalbos šaltinių gali būti įvairių, net ir tautosaka – „Gatavų jau
terminų“ užeisi pasakose, jas sklaidydamas LTII160 (sklaidyti). Paprasta
žmonių kalba dar vadinama liaudies kalba, nemažai žodžių iš jos pateko į
terminų žodynus (žr. 1 pav. iš LKŽPK).
Nors viešojoje erdvėje dabar kartais girdime, kad gimtakalbių kalbos
mokyti nereikia, bendrinė kalba ir ypač jos terminija nėra savaiminė duotybė, jos žinių bagažas kaupiamas palaipsniui nuo mažų dienų – Visi
paaugliukai ir jaunyliai išmoko mūsų terminus rš (jaunylis). J. Jablonskis
pačios kalbos mokymą laikė net svarbesniu dalyku už terminų apie kalbą
mokymą:
Turime mokyti ne tiek gramatikos terminų, kiek gyvųjų kalbos dalykų J.Jabl (gyvas);
Turime mokyti mokykloje ne tiek gramatikos terminų ir įvairių kalbos painiavų,
kiek gyvųjų kalbos dalykų J.Jabl (painiava).
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1 pav. LKŽPK pavyzdys apie liaudies kalbos žodžių vertimą terminais

Terminologai vertina J. Jablonskio indėlį, jis „dėjo dabartinės bendrinės
mūsų kalbos terminologijos pamatus, tiek sudarydamas iš esmės iki šiol
nepakitusį supratimą, kokia turi būti terminologija, kaip ji kurtina, iš kur
imtina, kaip darytina, tiek plėtodamas, tvarkydamas, prireikus pats darydamas įvairių sričių terminus ir padėdamas tai daryti kitiems“ (Keinys
2010: 83). Iš įvairių LKŽ pavyzdžių matyti J. Jablonskio nuopelnai terminijai, pvz.:
J. Jablonskis… ėmėsi tenkinti tą didį poreikį – … aptvarkytos, apvienodintos termi
nologijos poreikį KlbV18 (apvienodinti);
[J. Jablonskis] ne vienai mokslo sričiai padėjo nustatyti terminus KlbV62(J.Balč)
(nustatyti);
J. Jablonskis iškėlė ir terminologijos standartinimo reikalą KlbXVIII24 (standarti
nimas);
Jablonskis nebuvo šalininkas griežto, beatodairiško visų terminų lietuvinimo Z.Žem
(lietuvinimas);
Čia jis (J. Jablonskis) … prisidėjo prie matematikos ir kitų mokslo šakų terminų
sudarymo KlbV60(J.Balč) (šaka);
Sutarėme, kad mes, matematikai ir fizikai, projektuosime mūsų specialybių termi
nus, ir po to Jablonskis perleis juos pro kalbos rėtį (kalbiškai apdoros) Z.Žem
(perleisti);
Jo (J. Jablonskio) sudaryti … proporcingumo teorijos terminai – triskaitė, daugiaskaitė taisyklė, proporcingoji dalyba KlK29,8 (triskaitis).

Iki J. Jablonskio mūsų terminija beveik nebuvo tvarkoma, tai liudija ir
šie XIX a. Vinco Kudirkos rašyti sakiniai (panašių ar sutrumpintų tų pačių
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sakinių kartotinis teikimas LKŽ, matyt, rodo jų, juose esamos informacijos svarbą):
[Lietuviška] terminiologija da beveik neapsklambyta V.Kudir (apsklambyti);
Lietuviška gi terminoliogija vos tik spėja išeiti iš skridulio kasdieninės kalbos, tuo
jaus pasirodo, kad ji da beveik neapsklambyta V.Kudir (skridulys);
Reikia da daug laiko ir darbo, kol [lietuviška terminologija] apsitašys, apsidailins
V.Kudir (apdailinti);
Reikia da daug laiko ir darbo, kol [terminologija] apsitašys, apsidailins, gaus toly
dinį paveikslą V.Kudir (aptašyti).

Terminų tvarkyba yra lėtas ir sunkus darbas, kuris iš esmės niekada
nesustoja: Terminai svarstyti, ypač taisyti ir nauji daryti, yra labai gaišli
byla Vr (byla); Susiformavusi terminologija yra toliau tvarkoma, tikslinama
ir tobulinama rš (tvarkyti). Darbas turi būti dirbamas nuosekliai ir apgalvotai – Imantis terminologijos tvarkybos, pirmiausia išsiaiškinta, kas
verta ir būtina termininti KlK37,45–46 (termininti). Geriau, kai Terminai
vartojami įprastiniai J.Jabl (įprastinis). Pastovumo21 principas terminologijoje svarbus, nors į tradicijų laikymąsi, kaip ir į kokį užsispyrimą,
gali būti žvelgiama įvairiai: Jie teip žabalai turiasi terminų, jau išdirbtų Mt
(žabalas); Tačiau tai yra siauras tikslas, ir tik jo siekdami taip [terminus]
taisaliotume be galo KlK47,14 (taisalioti). Pastovumas siejamas su terminijos branda, tačiau terminų raida, pažanga yra natūralus dalykas, kurį
lemia tiek sąvokų pokyčiai, tiek konkuruojančių terminų formų mažinimo siekiamybė:
Ilgainiui vienas kitas tų terminų, gali būt, ir atkris (išeis iš apyvartos) J.Jabl (atkristi);
Dabartinė lietuvių kalbomokslio terminologija esanti labai įvairi ir nepastovi LTII302
(kalbomokslis);
Sporto kalbos pažangėjimas… negali apsiriboti vien gražių lietuviškų terminų susi
radimu GK1938,99 (pažangėjimas);
Didžiojo Tėvynės karo metais buvo perprasminta daugybė senosios karinės termi
nologijos rš (perprasminti).

Darinių lietuvių kalboje yra kelis kartus daugiau nei paprastųjų neišvestinių žodžių (Urbutis 1978: 62). Tai būdinga ir terminijai, tik darinys
21

„Seniai vartojami ir geri kalbos vienetai negali būti keičiami dar geresniais“ (Gaivenis 2002: 90); „terminai turi būti pastovūs, nekeičiami kas kelerius ar keliolika metų. Kartais net ne visiškai tikslūs įsigalėję ir
plačiai vartojami terminai yra geriau nei tikslūs nauji, nes vartotojų sąmonėje terminą pakeisti nėra paprasta“ (TV 2006: 2).

174

Alvydas Umbrasas | Terminologija Lietuvių kalbos žodyne

nebūtinai daromas specialiai terminijos reikmėms, jis gali būti paimtas
gatavas iš bendrinės kalbos ir terminizuotas. Prireikus darybos formantams
suteikiama speciali reikšmė – Terminologizuotas minėtų priesagų vartojimas
ne trukdo, bet palengvina mokslinį bendravimą KlK7,29 (terminologizuoti).
Ne kiekvienas naujai padarytas žodis tinka terminijai, jis turi atitikti tiek
žodžių darybos taisykles, tiek derėti prie kitų terminų sistemos: Terminų
daryba turi savo dėsnius FT (daryba); Šios rūšies dirbtiniai žodžiai yra ter
minams netikę J.Jabl (dirbtinis). Sudėtiniai terminai raiškos atžvilgiu taip
pat derinami tarpusavyje, vienas iš būdingiausių jų lingvistinių požymių –
įvardžiuotinė forma: Norint pasakyti ne daikto kokybę, o jo išskiriamąją, t. y.
terminologinę, reikšmę, ir tekste turėtų būti vartojamos įvardžiuotinės formos
KlK25,31 (terminologinis). Dėl patogumo gali būti vartojamos trumposios
terminų formos – Mokslinėje ir techninėje terminijoje leidžiama keletas ter
minų trumpinimo būdų KlK26,32 (trumpinimas).
Terminografija yra tradicinis terminų tvarkybos būdas. Nuo XX a. pradžios išleista jau gerokai per 600 lietuviškų terminų žodynų. Tiesa, atkūrus nepriklausomybę porą dešimtmečių trukęs terminų žodynų proveržis
pastaruoju metu kiek slopsta (Gaivenytė-Butler 2016: 251). Nors sakiniais
su žodžiu žodynas LKŽ iliustruojama daugiau kaip 200 antraštinių žodžių
(Gritėnienė 2017: 3), terminų žodynas minimas tik keletą kartų. Sužinome ir apie žodynų tipus, ir apie terminų pateikimo juose specifiką:
Terminų žodynas NdŽ (terminas);
Aiškinamasis specialių terminų žodynas SkŽ279 (žodynas);
Žodyniška terminų pateikimo tvarka DŽ1 (žodyniškas);
Be augalų vardyno, J. Pabrėža yra parašęs morfologinių botanikos terminų žodyną
KlbXVIII11 (vardynas);
Tezauras kuo išsamiau atspindi kurios nors kalbos leksiką, kurios nors mokslo ar
technikos srities terminus LTEXI291 (tezauras).

Prie terminų tvarkybos ir jų tvarkos (ar netvarkos) prisideda daug žmonių – vadovėlių, monografijų autoriai, žodynų, standartų, teisės aktų rengėjai ar vertėjai ir kt. Terminų tvarkybos darbą lingvistiniu aspektu dabar
koordinuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija, sovietmečiu šis darbas
buvo dirbamas Lietuvių kalbos institute, taip pat Mokslų akademijoje.
Pavyzdžių apie terminologijos darbo institucionalizavimą į LKŽ nepateko,
bet jų buvo fiksuota, tai matyti iš LKŽPK (žr. 2 pav.).
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2 pav. LKŽPK pavyzdys apie terminologijos instancijas

Terminologinės konkretybės
LKŽ iliustraciniai pavyzdžiai teikia ne tik bendro pobūdžio informacijos
iš terminologijos teorijos ir praktikos, bet ir žinių apie konkrečius terminus, jų istoriją, spręstas terminologines problemas.
Nors jau lyg ir buvo nusistovėjęs, bendrinės kalbos terminas šiomis dienomis vėl kelia klausimų, nagrinėjama jo samprata, ypač aktuali kalbos
politikos kontekste (Vaišnienė 2017), santykis su kitais susijusiais terminais,
randasi siūlymų vartoti terminą standartinė kalba (Smetonienė, Smetona,
Valotka 2016) arba tam argumentuotai nepritariama (Pupkis 2017). LKŽ
fiksuoja tam tikrus šio kalbotyrai ypač svarbaus termino raidos faktus22:
Rašomosios kalbos terminas pasirodė šio šimtmečio pradžioje, buvo įteisintas J. Ja
blonskio, apgintas K. Būgos ir visuotinai vartotas iki trečiojo dešimtmečio pabaigos
KlK49,33 (visuotinas);
Būta ir kitokių raštų kalbos termino modifikacijų – raštiška kalba ir raštkalbė, var
tota K. Būgos ir juo pasekusio R. Bytauto KlK19,26 (raštkalbė);
Literatūrinės kalbos šalininkai buvo pasyvesni, kurį laiką į ginčus nesivėlė ir savo
nusistatymą reiškė tuo, kad ir toliau vartojo įprastą terminą KlK49,35 (velti).

LKŽ taip pat pateikiama sakinių apie gramatikos terminiją, jos kūrimą
ir kūrėjus:
Graikų gramatikos mokslą su visomis pažiūromis ir su visais terminais pasiskolino
romėnai EncIX514 (paskolinti);
22

Plačiau žr. straipsniuose, iš kurių paimti LKŽ pavyzdžiai, t. y. Kniūkšta 1985; Piročkinas 1970.
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Daugelis jo (J. Jablonskio) sukurtų kalbos mokslo terminų tebevartojami ir šiandien
K.Kors (terminas);
Tarp kitko mes iš jo turime visą gramatikos terminologiją KlbV62(J.Balč) (turėti;
sakinys iš straipsnio apie J. Jablonskį);
Jaunius turėjo… nukalti gramatikos terminus LTII321 (J.Jabl) (nukalti);
Jauniaus kentėtinis (passivum) gramatikos terminologijos reikalui yra ne visai geras
J.Jabl (kentėtinis);
Čia Jauniaus įsileista be reikalo į paprastųjų vadovėlių terminologiją LTII320 (J.Jabl)
(įleisti; sakinys iš Kazimiero Jauniaus Lietuvių kalbos gramatikos (1911) recenzijos);
Tokie žodžiai neturėtų gauti vietos (neturėtų būti vartojami) nė gramatikos termi
nams daryti J.Jabl (gauti).

Esama iš įvairių sričių tekstų paimtų teiginių dėl vieno ar kito termino
autorystės, sampratos ar paplitimo:
Aristotelis pirmasis pavartojo etikos terminą ir suteikė jam mokslo apie dorovę
prasmę rš (terminas);
Dabar terminas báltai jau visuotinai vartojamas įvairių šalių mokslininkų rš (vi
suotinas);
Tautosakos tyrinėtojai yra įvedę terminą dvasiaregys EncVII292 (dvasiaregys);
Terminu „jauja“ arba „reja“ žemaičiai supranta po vienu stogu esančius šiuos pas
tatus: klojimą, daržinę šiaudams, pirtį džiovinimui, peludę ir kt. rš (reja).

Kai kuriuose sakiniuose užfiksuoti tam tikrų sričių terminijos pokyčiai,
nebūtinai sėkmingi bandymai skirti, keisti terminus:
Vieneto sąvokai reikšti aptariamuoju laikotarpiu buvo įsigalėjęs žodis vienata, pa
keitęs iki tol vartotą terminą vienatis KlbXXXI(1)72 (vienatis);
Kai reikės skirti giesmės ir dainos sąvoką, ateity abu terminu vartosime pagrečiui
B.Sruog (pagrečiui);
Jablonskis ilgai ginčijęsis su P. Vileišiu dėl to termino, bet leidėjo negalėjęs įtikinti,
kad geresnis žodis „kaina“, o ne „prekė“ J.Balč (leidėjas).
„Aritmetikos teorijoje“, pirmą kartą pateikiant sąvokos pavadinimą, šalia naujojo
(„voronežiškio“) termino skliaustuose buvo nurodomas ir senasis terminas tai sąvo
kai žymėti: dalyba (dalinimas), daliklis (dalytojas), dalmuo (dalinys), kartotinis
(saikojas) KlK29,11 (saikojas);
Bet po išgirdimo Palangoj, jog vilnys jūros vadinas rulingiais, nutad reiškius (terminus) vilnėtas, vilnelėtas, biškį pavėdingus į vilną, vilnelę, parkreipiau į reiškius
rulingiuotas, rulingeliuotas P (rulingiuotas).
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Matyti norminamojo konteksto sakinių, kuriuose autoriai nurodo taisytinus terminus, siūlo savo teikinius:
Manytume, kad kasdieninei vartosenai būtų patogesnis vienažodis terminas šratinukas, o, norėdami tą rašyklę nusakyti tiksliau, galėtume ją vadinti šratiniu pieštuku
KlK15,66 (šratinis);
Turint du terminus – inertinės dujos ir neveikliosios dujos, kilniųjų ir tauriųjų
dujų reiktų atsisakyti KlK23,57 (taurus);
Tokią avalynę siūlome vadinti trumpaaũliais, nors jai taikomas ir terminas žemi
aulinukai KlK35,34 (trumpaauliai);
Žaliaviniam spiritui tinkamesnis terminas žalias spiritas KlK34,38 (žalias).

Esama tiesiog vaizdingų sakinių – pasitelkiant metaforas parodoma terminų gausa, painumas, įmantrumas:
Smagenys džiūvo neišeitiname labirinte visokių terminų rš (išeiti);
Ne vieną literatūros mokytoją kritikos darbai atbaido šaltu akademizmu, specialių
terminų sangrūdomis sp (sangrūda);
Poezija graibsto jos (technikos) terminologijos blizgučius, mėgindama neatsilikti
nuo amžiaus, nuo mados J.Marcin (terminologija).

Pridurtina, kad LKŽ pavyzdžiai rodo, jog terminas kartais minimas įterpiamuose metakalbiniuose komentaruose, kai prireikia nurodyti šaltinį,
termino autorių:
Kiekvieno krašto lietuvis vis kitaip „nusuõkia“ (D a u k a n t o t e r m i n a s ) žodį, ki
taip jį ištaria K.Būg (nusuokti);
Jo t e r m i n u k a l b a n t , į žodžūgį, iš kurio išriedėjusios atskirų tarmių formos
LKXIX76 (žodžūgis).

Pavyzdžių šaltiniai
Žvelgiant į visus aptartus LKŽ iliustracinius pavyzdžius, kuriuose minimas terminas, jo sinonimai ar vediniai, matyti, kad rengiant žodyną pasitelkta įvairių šaltinių. Dažniausiai – rasti 28 pavyzdžiai – konkretus šaltinis
ar autorius nenurodomas, tik pažymima, kad tai duomenys iš raštų kalbos
(rš). Leidinys, iš kurio paimta daugiausia terminologinio pobūdžio sakinių,
yra Kalbos kultūra (KlK) – šis šaltinis nurodomas prie 22 sakinių. Nemažai
remtasi ir Kalbotyra – įdėti 9 sakiniai. Ne keista, kad daug žiūrėta į J. Jablonskio tekstus, nes iš jo mokytasi, – įdėta 11 pavyzdžių. Nėra abejonių,
kad šio autoriaus tekstai buvo priskiriami prie svarbiausių LKŽ šaltinių.
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Kai kurių autorių, minėjusių savo darbuose terminą ar jo vedinius (pvz.,
J. Balčikonio, V. Kudirkos, Kazimiero Būgos), įdėta po keletą sakinių, dažniau imta po vieną (pvz., Augustino Janulaičio, Balio Sruogos, Justino
Marcinkevičiaus). Šių ir kitų autorių ir leidinių iliustracinių pavyzdžių
statistiką žr. 1 lentelėje.
1 lentelė. Tirtų LKŽ iliustracinių pavyzdžių šaltiniai23
rš

28

B.Sruog

1

KlK

22

B

1

J.Jabl

11

DŽ

1

Klb

6(9)

DŽ1

1

LT

4(6)

GK

1

J.Balč

4

J.Marcin

1

V.Kudir

4

K.Daukš

1

EncI

3

K.Kors

1

K.Būg

3

LK

1

P

3

LTE

1

Vr

3

MLTE

1

FT

2

NdŽ

1

Mt

2

SkŽ

1

Z.Žem

2

sp

1

A.Janul

1

Iš viso

112

I Š VA D O S

Lietuvių kalbos žodyne sukaupta ne tik gausybė žodžių, jų aiškinimų.
Tai ir įvairialypis tekstas apie mus. Jame užfiksuota ne tik ilgametė tautos
kasdienybės patirtis, realijos, bet ir įvairių mokslų žinios. Tyrimas rodo,
kad apie terminologijos mokslą iš LKŽ galima sužinoti palyginti nemažai.
LKŽ nefiksuoja visų šiandienos terminologijoje žinomų terminų su
šaknimi termin- (suprantama, juk tai nėra terminų žodynas), bet užfiksuo23

Greta LKŽ santrumpos nurodomas pavyzdžių skaičius. Jei buvo nurodomas ir leidinys, ir autorius, pavyzdžiai priskirti prie autoriaus, o prie leidinių skliaustuose nurodomas pavyzdžių ir su autoriumi skaičius.
Čia turimi omenyje du J. Jablonskio sakiniai iš Lietuvių Tautos ir trys J. Balčikonio sakiniai iš Kalbotyros.
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tų terminų ir jų vedinių pakanka su minėta šaknimi susijusių žodžių
branduoliui aprėpti. Kartu matyti, kad terminui istorijos raidoje ieškota
sinonimų. Ir tai ne tik pamirštas, bet dar pažįstamas įvardas, tai ir gerokai
senesni, jau nežinomi sakmenys, reiškiai, ženklinsena.
LKŽ reikšmių aiškinimuose terminas minimas retai, dažniausiai šaknis
termin- pasitelkiama aiškinant tą pačią šaknį turinčius žodžius. Vos prie
vieno kito žodžio yra komentarų, kuriais pasakoma, kad tas žodis yra tam
tikros srities terminas.
Didžiausias lobynas yra iliustraciniai pavyzdžiai. LKŽ rasta per 100 pavyzdžių, kuriuose minimas terminas, jo vediniai ar sinonimai. Daug jų
paimta iš neįvardytų rašytinės kalbos šaltinių (tikėtina, kalbotyros konteksto), dažnai remtasi Kalbos kultūros žurnalu, taip pat J. Jablonskio tekstais ir kt. Tie sakiniai leidžia susidaryti gana platų terminologijos teorijos
ir praktikos vaizdą. Terminai LKŽ atsiskleidžia kaip dalykinės kalbos šerdis. Čia galima rasti informacijos, kas laikoma terminais, kokie reikalavimai keliami terminams, kaip jie skirstomi (tiek kilmės, tiek sandaros, tiek
turinio aspektais). Daug dėmesio skiriama terminų kūrimui, jų tvarkymui.
Iš J. Jablonskio (nemažai sakinių rodo jo nuopelnus terminijai) ateina
dėmesys žmonių kalbos dėsniams – terminų kūrimo principai tam taip pat
neturi prieštarauti. Matyti apgailestavimų, kad kai kurių sričių terminija
dar nesutvarkyta, nenusistovėjusi. Suvokiama, kad terminų tvarkyba yra
sunkus, daug laiko atimantis darbas, kurį svarbu dirbti nuosekliai, be reikalo netaisaliojant. Terminija kaupiama terminų žodynuose. Kai kuriuose
sakiniuose užfiksuota tam tikrų terminų istorija, raida. Galima sužinoti
apie terminų autorystę, paplitimą, esama nebūtinai sėkmingų siūlymų,
kaip vieną ar kitą terminą reikėtų keisti. LKŽ pavyzdžiuose terminologinis gyvenimas tiesiog verda. Tai rodo, kad LKŽ yra daugiau nei žodynas,
gilesnis jo skaitymas ateityje padės rastis dar ne vienam tyrimui. Žodyno
kūrėjai į jį sudėjo gausybę informacijos, kuri susisteminta gali būti netikėta net patiems žodyno kūrėjams.
PAGRINDINIS ŠALTINIS
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas I–XX. Atsak. / vyr. red. J. Balčikonis, J. Kruopas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas,
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TERMINOLOGY IN THE DIC TIONARY OF THE LITHUANIAN L ANGUAGE (LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS)

Summary

The Dictionary of the Lithuanian Language (Lietuvių kalbos žodynas – LKŽ) is an
exclusive work of the Lithuanian lexicography. It is significant for its broad scope,
long preparation time and the abundance of authors. This dictionary not only contains many words and their interpretations, but also it is a multifaceted text that can
be analysed as a corpus. It includes a variety of scientific knowledge. The article investigates terminological data collected from the LKŽ. The data unfolds through the
words with the root termin- that were used in different parts of the dictionary.
The study shows that the LKŽ is an extensive source of terminological knowledge.
Though the LKŽ does not contain all the terms with the root termin- that are known
today in the field of terminology, the terms and their derivatives found in the dictionary are sufficient to cover the kernel of words related to the before mentioned root.
The core term is terminas “termˮ, what is more, it was observed that Lithuanian synonyms for this word were searched for in the Lithuanian language. In the LKŽ, meaning interpretations include the word terminas very rarely. Usually, the root termin- is
used to interpret words with the same root. The greatest treasure of the dictionary is
illustrative examples. Over 100 examples were found in the LKŽ, including the term
terminas, its derivatives or synonyms. Many of them were taken from unnamed written language sources (probably, linguistic contexts), as well as, from the linguistic
journal Kalbos kultūra (“Language Cultureˮ) and the texts of famous linguist Jonas
Jablonskis and others. These sentences given as examples allow for a rather broad picture of the theory and practice of terminology. The terms in the sentences presented
in the LKŽ unfold as the core of the expertise language. Here, the information on
what a term is considered, what the requirements for the terms are, how they are
classified (on the aspects of origin, structure and content) is found. A lot of focus is
dedicated to the creation process and management of terms. Numerous sentences
show Jonas Jablonskis’ merits to terminology, his attention to usual language laws –
the principles of term-creation cannot contradict them. Regrettably, the terminology
in some fields has not yet been settled. Naturally, the management of terms is a difficult, time-consuming work requiring a systematic approach. It is mentioned that the
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terminology is stored in the dictionaries of terms. Some sentences reflect the history
and development of certain terms. The authorship and prevalence of the terms are
presented. There are some proposals that should be changed. In the illustrative examples of the LKŽ, terminological life is boiling. This shows that the LKŽ is more than
a dictionary, and its comprehensive analysis is going to result in more research in the
future. If more systemized, the information put in the dictionary by the authors
might make the latter unexpectedly surprised.
Gauta 2019-08-26
Alvydas Umbrasas
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
E. paštas alvydas.umbrasas@lki.lt
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Naujieji avalynės pavadinimai
Au š r a R i m k u t ė - G a n us a us k i e n ė

Lietuvių kalbos institutas
A n o ta c i ja
Šio straipsnio tikslas – nustatyti Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne rastų
47 avalynės pavadinimų kilmę, aptarti jų raišką, atskleisti naujųjų avalynės pavadinimų vartosenos ypatumus. Beveik visi pavadinimai – ne avalynės specialistų ar kalbininkų sugalvoti naujadarai, jų nerasime jokiose oficialiose kalbos rekomendacijose, terminų žodynuose. Juos daugiausia vartoja apie madą rašantys
stilistai, žurnalistai, tinklaraštininkai. Naujų šiuolaikinės avalynės pavadinimų
atsiradimas, plitimas ar neprigijimas vartosenoje – natūralus terminijos raidos
reiškinys.
ESMINIAI ŽODŽIAI: mados terminas, apavas, avalynės pavadinimas, aprangos terminas, naujažodis, duomenynas.

A bstract
The article is aimed at determining the origins of 47 names of contemporary
footwear found in the Database of Lithuanian Neologisms, discussing their expression, and unveiling the peculiarities of their use. The majority of the
names are neologisms that were created not by footwear experts or linguists; we
will not find them in any official recommendations for language use or terminological dictionaries. They are used mostly by stylists, journalists, and bloggers
writing about fashion. The emergence of new names of contemporary footwear,
their spread or non-adoption is a natural development of terminology.
KEYWORDS:

term of fashion, footwear, name of footwear, term of clothing, neologism.

Į VA D I N Ė S PA S TA B O S

Archeologiniai kasinėjimai rodo, kad apranga atsirado pačiais ankstyviausiais žmogaus raidos laikotarpiais. Manoma, kad viena pagrindinių
priežasčių, vertusių žmogų kuo nors prisidengti, buvo nepalankus klimatas (Ogijienė, Šakienė 1995: 19). Ypač svarbi aprangos dalis buvo apavas.
Bėgant amžiams, jis keitėsi. Šiandien apavas ne tik saugo kojas, bet ir
atspindi žmogaus individualybę, santykį su mada, meninę pasaulėjautą,
184

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė | Naujieji avalynės pavadinimai

padeda išsiskirti. Jis nuo seno „gaminamas iš įvairių medžiagų: odos, medžio, kamščio, audeklo, linų, kanapių, džiuto, vilnos ir kitų“ (VLE 2019)
ir įvairiai puošiamas. Sudėtingesnės konstrukcijos apavas vadinamas ava
lyne. Taigi, apavo sąvoka yra platesnė nei avalynės, be to, apima ir nuo
seniausių laikų gamintus avalynės prototipus – vyžas, nagines, klumpes,
antbačius, kojines, sandalus, įvairius batus, batelius ir kt. (plačiau žr. apa
vo straipsnį VLE 2019).
Avalynės terminija kalbininkų tyrinėta palyginti nedaug. Apie vokiškos
kilmės apavo pavadinimus yra rašiusi Danutė Sabaliauskaitė (dabar – Liutkevičienė). 1995 m. Lietuvių kalbotyros klausimuose išspausdintas jos straipsnis „Vokiškos kilmės drabužių ir apavo pavadinimai lietuvių kalboje“ (Sabaliauskaitė 1995: 100–120). Apie avalynės leksiką informacijos galima
rasti kalbininko Algirdo Sabaliausko knygoje Lietuvių kalbos leksika (Sabaliauskas 1990). Žurnale Lietuvos archeologija išspausdintas archeologo
restauratoriaus Arūno Puškoriaus straipsnis „Senojo odinio apavo terminija“ (Puškorius 2007: 229–256). Vieną kitą pastabą apie avalynės terminus yra rašę Jonas Šukys (1993: 14), Pranas Kniūkšta (2001: 550–551)
ir kt. Daugiausia avalynės pavadinimų – terminų žodynuose: Juozo Pričinausko Rusų–lietuvių kalbų prekių žodyne (1996) ir Aprangos žodyne: lie
tuvių–anglų–vokiečių–prancūzų–rusų kalbų aprangos žodyne (2002), Stanislovo Algimanto Ratauto, Eugenijos Strazdienės ir Ados Gulbinienės
Aiškinamajame aprangos terminų žodyne: daugiau nei 6000 terminų lietuvių,
anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis (2014); taip pat standartuose:
Lietuvos standarte LST EN 1222: 2000. Avalynė. Avalynės ir jos komponen
tų kondicionavimo ir bandymo standartinės atmosferos sąlygos ir Lietuvos
standarte LST EN ISO 19952: 2005. Avalynė. Žodynas. Vieną kitą avalynės
terminą galima rasti Aiškinamajame tekstilės terminų žodyne: su vokiečių,
anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis (2001), Stanislovo Stonkaus
Sporto terminų žodyne (2002) ir kt.
Lietuvių kalbos institute nuo 2011 m. pab. kuriamas internetinis Lietu
vių kalbos naujažodžių duomenynas (toliau – Naujažodžių duomenynas,
http://naujazodziai.lki.lt) yra vienas iš svarbiausių ir įdomiausių nuolat
pildomų šiuolaikinės lietuvių kalbos išteklių, kurį galima nagrinėti kilmės,
normos, semantikos ir kitais aspektais. Jame kaupiama, kaip rašo duomenyno sumanytoja kalbininkė Rita Miliūnaitė, naujoji XXI  a. leksika, atspindinti pastarųjų dešimtmečių lietuvių kalbos leksikos, jos semantinės,
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morfeminės, darybinės struktūros pokyčius (Miliūnaitė 2018: 1–2). Nau
jažodžių duomenyne galima rasti ir įvairių sričių naujų vartosenoje atsiradusių terminų, jų apibrėžčių ir kitų semantikos paaiškinimų, atitikmenų
kitomis kalbomis, sinonimų bei autentiškų vartosenos pavyzdžių su šaltinių nuorodomis.
Šio straipsnio tikslas – aptarti Naujažodžių duomenyne fiksuojamus naujuosius avalynės pavadinimus. Naujaisiais avalynės pavadinimais laikomi
žodžiai, kurie neminimi Lietuvių kalbos žodyne, Dabartinės lietuvių kalbos
žodyne ir Bendrinės lietuvių kalbos žodyne, kai kuriais atvejais – ir šiuose
šaltiniuose nefiksuotos naujos žodžių reikšmės. Siekiant tikslo, iškelti tokie uždaviniai: 1) inventorizuoti naujuosius avalynės pavadinimus, 2) nustatyti lietuviškų, skolintų ir mišrios kilmės pavadinimų santykį, 3) aptarti vyraujančius darybos tipus, 4) atskleisti naujosios avalynės terminijos
formavimosi ypatumus.
Avalynės pavadinimų ieškota iš eilės peržiūrint duomenyno antraštinius
žodžius. 2018 m. gruodžio 23 d. duomenimis, jų buvo apie 4900 ir apie
19 000 iliustracinių pavyzdžių (http://naujazodziai.lki.lt/?Apie_duomenyna). Straipsnio objektas – 47 naujieji avalynės pavadinimai (38 skirtingi pavadinimai ir jų sinonimai), kurie daugiausia nagrinėjami aprašomuoju analitiniu ir gretinamuoju metodais.
Naujažodžių duomenyne rasti naujieji avalynės pavadinimai straipsnyje
rašomi iš naujos eilutės didžiosiomis raidėmis pagal abėcėlę, išskiriami
retintu šriftu. Aptariant avalynės pavadinimus, remiamasi terminų žodynais
ir juose pateikiamomis apibrėžtimis. Tais atvejais, kai avalynės pavadinimo
nėra terminų žodynuose, remiamasi duomenyne pateikiamu apibūdinimu.
Nagrinėjant avalynės pavadinimus, taip pat kreipiamas dėmesys į tai, ką
apie juos rašo avalyne besidomintys asmenys, žurnalistai ir stilistai.
Kiekybiniai duomenys pateikiami paveiksluose.
N AU J Ų J Ų AVA LY N Ė S PAVA D I N I M Ų R A I Š K A

Pagal kilmę naujuosius avalynės pavadinimus galima skirstyti į 1) savos,
t. y. lietuviškos, kilmės, 2) svetimos kilmės, t. y. iš kitų kalbų pasiskolintus
žodžius, ir 3) mišrios kilmės, arba hibridinius (turinčius kitų kalbų dalių),
pavadinimus (žr. 1 pav.). Didžiąją Naujažodžių duomenyne rastų avalynės
pavadinimų dalį sudaro svetimos kilmės pavadinimai (51 proc.), mažiausiai,
kaip matyti iš 1 paveikslo, rasta mišrios kilmės pavadinimų (21 proc.).
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1 pav. Naujųjų avalynės pavadinimų pasiskirstymas pagal kilmę

Lietuviškos kilmės pavadinimai
Iš viso Naujažodžių duomenyne rasta 13 grynai lietuviškos kilmės avalynės pavadinimų (28 proc., 1 pav.). Vienas iš jų sudarytas iš dviejų žodžių,
kiti – iš vieno. Pastarieji avalynės pavadinimai, kaip matysime iš pavyzdžių,
yra priešdėlio arba priesagų vediniai ir dūriniai.
A N T B A Č I A I . S. A. Ratauto, E. Strazdienės ir A. Gulbinienės parengtame
Aiškinamajame aprangos terminų žodyne (toliau – AATŽ) šiuo savos kilmės
priešdėlio ant- vediniu vadinami batai, avimi ant kitos avalynės, siekiant
apsisaugoti nuo šalčio, drėgmės, purvo ar apsaugoti patalpų grindis nuo
taršos ir pan. (AATŽ 2014: 21). Naujažodžių duomenyne pateikiamos dvi šio
termino reikšmės: pirma reikšmė sutampa su jau minėto žodyno reikšme,
antra reikšmė – „ant batų užleidžiamos trumpos blauzdinės“. Lietuviškos
kilmės terminas antbačiai reikšme „ant avalynės maunamas apsauginis apavas“ vartojamas vietoj svetimybės bachilai, bachilos (rus. бахилы)1, o antra
reikšme – vietoj svetimybės getrai (rus. гетры < pranc. guêtres)2.
1

Skolinį bachilai randame Jūreivystės terminų vartosenos duomenyne. Čia jis vertinamas kaip nevartotinas.
1992 m. išėjusiuose Terminologijos taisymuose jis laikomas svetimybe ir keičiamas žodžių junginiu žvejo
batai (TT 1992: 21). AATŽ šio skolinio nėra, tačiau teikiamas terminas pušnys, kurio 2 reikšmė yra „specialūs ilgaauliai, kartais kelnių formos, batai, avimi meškeriojant, jodinėjant ir pan., segami prie diržo ar
petnešų; siejama su puškėti – bristi per vandenį, pūškuoti – sunkiai bristi; dar vadinama braidymo batais“
(AATŽ 2014: 351).

2

Žodį getrai randame VLE 2019; Interleksis 2003; VaitkTŽŽ 2003. Jis fiksuojamas Lietuvių kalbos žodyne,
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (toliau – DŽ; duodama vienaskaitos forma getras „blauzdinė; antkurpis“)
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Lietuvių kalbos žodyne (toliau – LKŽ) žodžio antbačiai nėra, tačiau jo
reikšme vartojamas raštų žodis antkurpiai „audeklinis apavas, segamas ant
batų, getras, staibinis“: Daug kas, kad kojos nešaltų, nešioja antkurpius rš.
Terminas antkurpiai reikšme „audeklo ar odos apavas, segamas ant vyriško bato, nešiojamas kariškių ir civilių“ yra pateikiamas Iliustruotame žo
dynėlyje (IŽ 2015: 435). Jis vartojamas kalbant apie XIX a. pr.–XX a.
avalynę. Įdomu tai, kad knygoje apie mados istoriją Mada: nuo pirmykščių
laikų iki šių dienų vartojamas terminas blauzdinės reikšme „apsauginė kojų ir batų danga, kuri iš pradžių buvo gaminama iš odos“ (TŽ 2014: 278)3.
Naujausiame norminiame Bendrinės lietuvių kalbos žodyne (toliau – BŽ,
http://bkz.lki.lt/) „batų“ reikšmė nefiksuojama, plg.: blauzdinė „apsauginė (nuo šalčio, susibraižymo, venų išsiplėtimo ir pan.) kojinė be pėdos“
ir blauzdinės „tamprės“.
B ATA I Ž U D I K A I (angl. killer shoes). Šis dvižodis pavadinamas vartojamas
laisvuosiuose stiliuose4 kalbant apie vieną iš aukštakulnės avalynės5 rūšių –
batus, kurių pakulnis labai aukštas ir kuriais apsiavus sunku vaikščioti,
galima pargriūti. Kaip tik todėl, matyt, ir pavadinta metaforiškai – batams
suteikiant žudiko savybes. AATŽ šio pavadinimo nėra, tačiau batai, kurių
pakulnis labai aukštas, vadinami dvižodžiu terminu aukštingakulnė avaly
nė, plg. LKŽ aukštingas „turintis daug aukštų, labai aukštas (apie pastatą)“.
Naujažodžių duomenyne pateikiama variantų: batai-žudikai ir bateliaižudikai, taip pat sinonimai kileriai (žr. Angliškos kilmės pavadinimai) ir
taksi batai (žr. Mišrios kilmės pavadinimai). Žiniasklaidoje šie batai dar
vadinami aukštakulniais-žudikais6. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad variantai su brūkšneliu – netaisyklingi, nes pagal lietuvių kalbos rašybos taisykles
brūkšnelio tarp sintaksiškai nelygiaverčių daiktavardžių rašyti nereikia.
be jokių vertinamųjų nuorodų. Žodis yra straipsnio pradžioje minėtuose J. Pričinausko žodynuose (Pričinauskas 1996: 587; 2002: 36) su nuoroda žr. blauzdinės. 2005 m. išleistos Kalbos patarimų knygos Leksika:
skolinių vartojimas leidime žodis getrai teiktas kaip nevartotina svetimybė: „1. kelninės (pėdkelnės be pėdelių); 2. pėdkelnės; 3. antbačiai; 4. sport. blauzdinės“ (KP 2005: 53), 2013 m. – kaip vengtina vartoti svetimybė: „1. blauzdinės; 2. antbačiai; 3. tamprės“ (KP 2013: 31). Sporto terminų žodynuose getrais vadinamos kojinės iki kelių, be pėdų (STŽ 1996: 171; 2002: 276).
3

Plg. DŽ blauzdinė „apsauginė (nuo šalčio, susibraižymo, venų išsiplėtimo ir pan.) kojinė be pėdos“.

4

Straipsnyje laisvųjų stilių pavadinimas vartojamas kalbant apie buitinio, meninio, iš dalies ir publicistinio
stiliaus tekstus.

5

Termino aukštakulniai aprangos terminų žodynuose nėra, nors kasdienėje vartosenoje šis būdvardis vartojamas daiktavardiškai.

6

N. Bunkė įsigijo aukštakulnius-žudikus: prašo patarimo. Prieiga per internetą: www.tv3.lt/naujiena/
pramogos/975970/n-bunke-isigijo-aukstakulnius-zudikus-praso-patarimo [žiūrėta 2019-08-03].
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Šis avalynės pavadinimas internetinėje ir spausdintoje žiniasklaidoje greičiausiai atsirado dėl to, kad nėra trumpo, vienažodžio įvardijimo tokiai
avalynės rūšiai nusakyti.
Č E Ž U T Ė S . Šį naujadarą vietoj svetimybės češkės (rus. чешки) dar
1993 m. pasiūlė kalbininkas Jonas Šukys Gimtojoje kalboje: „Vaikų darželiuose vaikai sportuoja, šoka apsiavę tam tikrais lengvais batukais, vadinamosiomis čèškėmis. Paprastai keičiama dvižodžiu junginiu gimnastikos
bateliai. Galima siūlyti ir naujadarą čežùtės, nes šie bateliai aunantis ir
bėgiojant čeža“ (Šukys 1993: 14). AATŽ yra terminas gimnastikos bateliai
(AATŽ 2014: 88). Kalbos patarimų knygelėje prie žodžio čežučės randame
sutrumpinimą šnek. Taigi, naujadarą siūloma vartoti šnekamojoje, t. y.
neoficialiojoje, kalboje, pirmenybę teikti terminui gimnastikos bateliai (KP
2005: 38). BŽ čežutė: 1. „lengvas minkštos odos apavas be kulno gimnastikai, šokiams ir pan.; sin. gimnastikos batelis“; 2. dgs. „tokio apavo pora“.
Į S P I RT U K Ė S . Tai lengvas vasariškas įsispiriamas apavas. Šis lietuviškas
avalynės pavadinimas padarytas iš veiksmažodžio įspirti „4. įkišti, įstatyti
(koją į batą, į kilpą)“ (LKŽ) ir deminutyvinės priesagos -ukė. Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro 2011 m.
parengto leidinio Kalbos patarimų skiltyje klausiama, ar žinote, kaip taisyklingai lietuviškai vadinti „pliažankes“? Randame tokį atsakymą:
„Paprasčiausias pakaitas – paplūdimio basutės.
Įsispiriamoms basutėms, nebūtinai paplūdimio, pavadinti vartosenoje
atsirado ir trumpesnis pavadinimas – įspirtukės“ (LNB 2011: 3).
AATŽ lengvai apsiaunami, įsispiriami bateliai vadinami priesagos -utis
vediniu įspirtučiai (AATŽ 2014: 167). LKŽ ir DŽ žodžių įspirtukės ir
įspirtučiai nėra.
K I AU R A B A Č I A I . Taip vadinamas prekės ženklo „Crocs“ guminis ryškių
spalvų, paprastai su specifiškomis skylutėmis įsispiriamas apavas buka nosimi. Šis avalynės pavadinimas padarytas iš būdvardžio kiauras „1. skylėtas,
prakiuręs, atsivėręs“ ir daiktavardžio batai „ant kojos aunamas odinis ar
guminis gaminys su aulais ar be aulų“. Neoficialiojoje vartosenoje paplitęs
skolinys kroksai (žr. Angliškos kilmės pavadinimai). Dar žr. sinonimiškai
pavartotus avalynės pavadinimus kiaurakaliošiai, skylėtbačiai.
K L E P U T Ė S . Tai lietuviškas lengvo vasarinio apavo be užkulnio pavadinimas. LKŽ randame šia reikšme pateikiamą žodį klẽpė „apavas be
užkulnio“ iš Lazdynų Pelėdos raštų: Kojas apsuko skurliais, vieną įmurdė
į klepę medžio padu, kitą – į kaliošą LzP, plg. klepsėti 2. „pamažu eiti,
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šlepsėti“. Apsiavus šiais batais, einama šlepsint. Šis avalynės pavadinimas,
padarytas iš raštų žodžio klepė ir deminutyvinės priesagos -utė, yra ir
AATŽ: kleputės žr. klepės (AATŽ 2014: 195). Klepės čia apibrėžiamos šiek
tiek tiksliau nei nagrinėjamame šaltinyje: „Atviranosės klumpaitės vientisu mediniu ar plastikiniu padu, kurių viršų sudaro nedidelė siaura detalė platmens dalyje, džn. priskiriamos prie pantoletų“7 (ten pat). Pavadinimas vartosenoje nepaplito.
L A I V ELI A I. Dėl panašumo į laivelį atsiradęs moteriškų patogių plokščiapadžių batelių pavadinimas. Ši avalynė ant kojos laikosi tik dėl šonelių
ir užkulnio tamprumo. Pavadinimas laiveliai padarytas iš žodžio laivas8 ir
deminutyvinės priesagos -elis. Jis yra ir AATŽ, tačiau teikiamas kaip termino laivutės sinonimas. Dar plg. atitikmenis kitomis kalbomis: angl. court
shoes, pumps; vok. Pumps; rus. лодочки, туфли-лодочки; pranc. escarpins,
souliers décolletés (AATŽ 2014: 230). J. Pričinauskas kaip pagrindinį terminą siūlo vartoti kurpaitės: laivutės žr. kurpaitės (Pričinauskas 2002: 67)9.
LKŽ pateikiama žodžio vienaskaita, „batų“ reikšmė neminima.
LY G I A PA D Ž I A I . Lietuvišku dariniu, padarytu iš būdvardžio lygus „1. visas vienodas – be įdubimų, iškilimų, kreivumo, intarpų (apie daiktą, jo
paviršių, kraštą, briauną, pavidalą, spalvą ir kt.)“ ir daiktavardžio padas
„2. bato apačia“, vadinami batai, kurių padas lygus. Šio daiktavardiškai
vartojamo būdvardžio nėra LKŽ, taip pat ir AATŽ. Jis atsirado kaip sinonimas plokščiapadžiams įvardyti, plg. DŽ plokščias „kuris turi tiesų ir
lygų paviršių“: P. stogas, kalnas. ~ia krūtinė, nosis, pėda. Plg. plokščiapadžiai.
P L O K Š Č I A PA D Ž I A I . Batai, plokščiais padais, vadinami lietuviškos kilmės
dariniu plokščiapadžiai (plg. plokščias ir padas). AATŽ avalynė, plokščiais,
neprofiliuotais padais, be pakulnio, vadinama plokščiapade avalyne (AATŽ
2014: 65). LKŽ randame daiktavardį plokščiapadis „kas plokščiais padais“:
Anas plokščiapãdis Ad. Šis pavadinimas dažniausiai vartojamas laisvuosiuose stiliuose. Plg. lygiapadžiai.
7

Pantoletai (plg.: rus. пантолеты, angl. pantolettes, vok. Pantoletten) – atvira vasarinė ar kambarinė avalynė, kurios viršus iš dirželių ar plačios juostos dengia tik priekinę pėdos dalį, su atvirais ar uždengtais
pirštais, kitaip negu sandaletai, neturinti jokių kulną liečiančių viršaus detalių, pvz.: klumpaitės, klepės,
šliurės (AATŽ 2014: 301). Pantoletai – senoji svetimybė, dabar vartotini žodžiai klepės (toks apavas),
kleputės (KP 2013: 87).

8

Dėl šio žodžio kilmės nesutariama. Yra manančių, kad tai gali būti finizmas, plg.: suom. laiva, est. laev,
Sabaliauskas 1990: 227, dar plg. http://etimologija.baltnexus.lt/?w=laivas.

9

AATŽ kurpaitės apibrėžiamos atskirai: „Dailios, lengvos, nedidelės, labiau atviros, džn. aukštakulnės senovinės kurpės, primenančios šiuolaikinius batelius, ypač būdingos rokoko laikotarpiui“ (AATŽ 2014: 219).
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Šiuo lietuviškos kilmės pavadinimu vadinami aukštakulniai batai raudonais padais (plg. LKŽ raudonas „1. kuris kraujo spalvos“ ir padas). Dažniausiai tai garsaus prancūzų batų dizainerio Christiano Louboutino sukurti aukštakulniai bateliai. Interneto erdvėje gausu
sinonimų, kurių visi dėmenys lietuviški: raudonpadžiai bateliai, raudoni
batai, taip pat „batai raudonais dugnais“, batai raudonais padais, bateliai
raudonais padais ir kt., plg. angl. red sole shoes (plačiau žr. Prancūziškos
kilmės pavadinimai – avalynės pavadinimą lubutenai). Šis pavadinimas, matyt, atsirado verčiant. AATŽ nėra.
R I E D B A Č I A I . Angl. roller shoe, plg. angl. shoes with wheels. Tai dar
vienas Naujažodžių duomenyne užfiksuotas lietuviškas avalynės pavadinimas,
padarytas iš lietuviškos kilmės žodžių riedėti „važiuoti“ ir batai, greičiausiai
atsiradęs verčiant iš anglų kalbos10. Juo, kaip rašoma Naujažodžių duome
nyne, vadinami „sportiniai bateliai su ištraukiamais ratukais, kurie paverčia
batelius riedučiais“. Šią avalynę galima dėvėti kaip įprastus sportinius batelius arba naudoti pasivažinėti. Įvairiuose interneto straipsniuose galima
rasti vartojant batai su ratukais, sportbačiai su ratukais, sportiniai batai su
ratukais, riedantys sportiniai bateliai, riedantys sportbačiai. AATŽ nėra. Žodis pateikiamas naujausiame norminiame šaltinyje – BŽ: riẽdbatis: „1. batas su kulne įtaisytu ratuku“; „2. dgs. tokių batų pora“.
S K Y L Ė T B A Č I A I . Taip neoficialiojoje vartosenoje vadinami „Crocs“ firmos batai su skylutėmis. Šis lietuviškas pavadinimas padarytas iš būdvardžio skylėtas „kuris su skylėmis, kiauras“ ir daiktavardžio batai. Pavadinta, matyt, dėl to, kad šie batai turi skylučių. Įdomu tai, kad šis pavadinimas, kaip ir kiaurabačiai, kiaurakaliošiai, vartosenoje nepaplito. Dar žr.
sinonimus kiaurabačiai, kiaurakaliošiai, kroksai.
T RU M P U K A I . Šnekamojoje kalboje batai, kurių aulai trumpi, vadinami
lietuvišku žodžiu trumpukai, plg. būdvardį trumpas „1. kuris nedidelio
ilgio“. Naujažodžių duomenyne fiksuotas avalynės pavadinimas vartojamas
interneto tinklalapyje voolyvooly.blogspot.com. Matyt, tai atsitiktinis, individualus naujažodis. Jeigu ne nagrinėjamas šaltinis, apie jį galbūt ir nežinotume. LKŽ trumpukas „trumpasis, mažasis traukinys“: Jie trumpukù
parvažiavo Gs. DŽ šio žodžio nėra. AATŽ, matyt, šia reikšme pateikiamas
terminas pusaulinukai: „Trumpaauliai batai, aulinukai, kurių aulai gerokai
R AU D O N PA D Ž I A I .

10

Riedbačiai atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiuos batus sukūrė gydytojas psichiatras Rogeris
Adamsas – jis ratukus pritvirtino prie sportinių batelių. Batai patentuoti 1999 m. Originalius riedbačius
gamina bendrovė „Helleys“. Kaip tik todėl angliškai jie dažnai vadinami tiesiog Heelys.
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virš kulkšnių, bet ne aukštesni negu pusė blauzdos; dar vadinama trum
paauliais batais arba trumpaauliais“ (AATŽ 2014: 338).
A p i bendr i n i mas . Iš aptartų naujųjų avalynės pavadinimų matyti, kad
lietuviškus pavadinimus linkstama daryti su deminutyvinėmis priesagomis
-elis; -utė; -(i)ukas, -ė; (in+)-ukas, -ė. Paprastai šios priesagos turi mažumo,
malonumo, menkumo ir kt. reikšmes, kurios terminams nebūdingos, tačiau jos avalynės terminijoje įgyja specialią reikšmę. Išsiskiria ir sudurtinės
darybos pavadinimai su antruoju dėmeniu -bačiai ir -padžiai. Jie padaryti
pagal vieną modelį, įvairuoja pirmas dėmuo ir kartais jungiamasis balsis.
Kai kurie pavadinimai, matyt, atsirado verčiant iš anglų kalbos, pvz.: batai
žudikai, raudonpadžiai, riedbačiai. Rasti du „Crocs“ firmos lietuviški avalynės įvardijimai – kiaurabačiai ir skylėtbačiai. Šių dūrinių atsiradimo aplinkybės ir semantinė motyvacija nesunkiai suprantama ir paaiškinama, tačiau
pasiūlyti pavadinimai vartosenoje nepaplito.
Naujažodžių duomenyne rasti lietuviški avalynės pavadinimai vartojami
neoficialiojoje kalboje. Iš visų tik pavadinimas antbačiai teiktinas vartoti
AATŽ, o pavadinimai laiveliai ir kleputės minimi kaip sinonimai. Visi kiti
savos kilmės avalynės pavadinimai, matyt, atsirado verčiant, ieškant motyvuoto, tikslaus, trumpesnio įvardijimo. Be to, kai kuriais atvejais siekiama
derinti prie esamos sistemos, plg.: kleputės, čežutės.
Svetimos kilmės pavadinimai
Dabartinis skolinimasis paprastai siejamas su didėjančia anglų kalbos
įtaka: daugelis naujųjų skolinių yra atėję iš anglų kalbos arba per anglų
kalbą. Ilgalaikės leksikos gryninimo tradicijos lėmė, kad šalia dalies naujųjų skolinių yra ir jų lietuviškų atitikmenų. Dalis pastarųjų – taip pat
naujažodžiai, tiksliau – naujieji dariniai. Ne visi iš pasiūlytų atitikmenų
patenka į aktyviąją vartoseną – kai kurie plačiai nevartojami, kelia naujumo, neįprastumo įspūdį.
Daugiausia Naujažodžių duomenyne rasta angliškos kilmės avalynės pavadinimų – 16, vos po vieną kitą kitos kilmės: 3 lotyniškos, 2 prancūziškos bei po 1 itališkos, ispaniškos ir arabiškos kilmės pavadinimą (žr. 2 pav.).
Greičiausiai ir pastarieji į mūsų kalbą atėjo per anglų kalbą. Nelietuviški
avalynės pavadinimai adaptuojami, keičiami lietuviškais atitikmenimis arba rašomi originalo kalba.
Svetimos kilmės naujieji avalynės pavadinimai į grupes skirstomi ne
pagal artimiausią, o pagal pradinį šaltinį.
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2 pav. Svetimos kilmės naujųjų aprangos pavadinimų pasiskirstymas pagal kilmę

Angliškos kilmės pavadinimai
Rasta 16 naujųjų avalynės pavadinimų, gautų iš anglų kalbos (2 pav.).
AATŽ pateikiami kaip vartotini 6 pavadinimai, kiti dažniausiai vartojami
publicistiniuose straipsniuose ar interneto svetainėse.
B O T I L J O N A I . Tai aulinukai plonais aukštais kulnais. AATŽ šis terminas
yra. Žodyne jis apibrėžiamas tiksliau: botiljonais vadinami „batai, kurių
viršutinis kraštas siekia arba šiek tiek dengia kulkšnis, dukslūs nevarstomoje viršutinėje dalyje, primenančioje nupjautą aulą“ (AATŽ 2014: 95),
plg.: angl. bottillons, ordinary ankle boots; vok. Bottillon, knöchelhohe Stie
fel; rus. ботильоны; pranc. bottillon bas. Internete galima rasti rašybos
variantų batilionai, batiljonai.
B RO G A I . Šiuo svetimos kilmės žodžiu, plg. angl. brogues, brogue shoes,
dar plg. sen. air. brōg „pusbatis, avalynė“, vadinami klasikiniai vyriški
pusbačiai ar batai su dekoratyviomis skylutėmis. Šie batai „panašūs į Airijos kaimiečių ir Škotijos kalnėnų avėtus batus, šiuolaikinę tipinę išeiginės avalynės konstrukciją įgavę XX a. pr. pirmiausia Budapešto batsiuvių dėka“ (AATŽ 2014: 96). Įdomi brogų atsiradimo istorija: prieš daug
metų airiai bato odoje pradėjo daryti skylutes, kurios ir yra pagrindinis
šių batų išskirtinumas. Tačiau tada jas darė ne kaip stiliaus detalę, o
praktiniais sumetimais – kad pro jas iš bato lengviau išgaruotų drėgmė,
kuri susikaupia vaikščiojant šlapia dirva, ar ištekėtų vanduo, pribėgęs į
juos brendant per balas.
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Batai su įsiūtomis guminėmis ar kitos tamprios medžiagos
juostelėmis šonuose avimuisi palengvinti vadinami nelietuvišku eponiminiu terminu11 čelsiai (angl. Chelsea Boots), kilusiu iš istorinio Londono
miesto rajono Čelsis pavadinimo (angl. Chelsea). Karalienės Viktorijos
laikais čelsius avėjo ir vyrai, ir moterys, o septintąjį dešimtmetį Didžiojoje Britanijoje jie tapo vienu iš to meto stiliaus simbolių. AATŽ rašoma,
kad šie batai dar vadinti bitlais (AATŽ 2014: 101; dar žr. IŽ 2015: 438),
taip pat eponiminiu terminu, atsiradusiu iš populiarios XX a. šeštojo dešimtmečio dainininkų grupės pavadinimo „The Beatles“.
D E R B I A I . Klasikiniai bateliai su atviru suvarstymu, kuriuose šoninės
detalės prisiūtos ant batviršio priekinės dalies, vadinami nelietuviškos kilmės
pavadinimu derbiai12. AATŽ šie batai vadinami terminu avalynė uždėtiniais
šoneliais (plg. angl. quarter over shoes, Derby shoes; AATŽ 2014: 53). Ang
liškas batų pavadinimas sietinas su Anglijos grafo Edwardo Derby’io pavarde. Žodyne randame dar vieną nelietuviškos kilmės sinonimą – bliukeriai
(angl. Blucher). Pastarasis pavadinimas taip pat atsirado iš tikrinio pavadinimo – iš prūsų feldmaršalo Gebhardo Leberechto Blücherio, vedusio prūsų armiją į Vaterlo mūšį, pavardės. Angliškame Batų terminų žodyne pateikiamas dar vienas sinonimas – gibsonai (angl. Gibsons, Gibson shoes). Jis
siejamas su amerikiečių dailininku ir iliustratoriumi Charlesu Gibsonu,
piešiniais 1895–1910 m. išpopuliarinusiu savitą XIX a. pab. moterų aprangos stilių. AATŽ terminas gibsonai vartojamas ne kaip termino derbiai sinonimas, o kaip viena iš derbių rūšių: gibsonais vadinami „derbių tipo moteriški aukštakulniai pusbačiai (aukštakulniai derbiai)“ (AATŽ 2014: 151).
F L AT F O R M O S . Pavadinimas kildintinas iš anglų kalbos žodžio flat
forms < flat „plokščias“ ir form „forma“. Juo vadinami bekulniai lygiapadžiai bateliai su platforma. AATŽ tokio termino nėra. Šie batai apibend
rintai vadinami avalyne su platforma (AATŽ 2014: 52) arba platformine
avalyne (AATŽ 2014: 64), taip pat storapade avalyne (AATŽ 2014: 68), o
ne batais ant platformos. Nors terminas storapadė avalynė žodynuose teikiamas kaip pagrindinis, tačiau tokia sinonimų gausa rodo, kad dar nerasta tinkamiausio.
ČELSIAI.

11

Eponiminiais terminais šiame straipsnyje laikomi terminai, kurie padaryti iš tikrinio žodžio (plačiau apie
eponiminius terminus žr. Mikelionienė 2017: 127–144).

12

Derbis – ketvergių ristūnų 1600 m distancijos ir treigių žirgų šuolininkų 2400 m distancijos lenktynės
VaitkTŽŽ 2003, o Interleksyje pateikiamos dvi reikšmės: 1. ketvergių ristūnų 1600 m distancijos ir treigių
žirgų šuolininkų 2400 m distancijos lenktynės; 2. dviejų to paties miesto komandų rungtynės (Interleksis
2003). „Batų“ reikšmės nėra.
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Kaip rašo drabužių dizainerė Laura Mizgirytė-Latour, skirtingai nei įprastų batų su platforma, flatformų padas yra ištisinis, plokščias: „Nuo vieno iki
dvidešimties centimetrų aukščio, nuo įspiriamų basučių iki ilgaaulių“ (MŽ
2016: 297). Flatforminė avalynė buvo labai populiari „tarp pogrindinių
gatvės madistų, gotų, ypač dešimtąjį dešimtmetį Japonijoje. Į masinę madą
įžengė 2011-aisiais „Chanel“, „Prada“ ir Vivienne Westwood kolekcijų podiumais“ (MŽ 2016: 297). Taigi, tai tam tikra storapadės avalynės rūšis.
Įdomu tai, kad žodžio flatformos rašybos variantas platformos (pranc.
plate-forme) taip pat nėra vartojamas batams apibūdinti. Praėjusiame šimt
metyje žodis platforma paplito daugelyje Europos kalbų kaip geležinkelio
terminas. „Tarp batų platformos ir geležinkelio platformos – jokio tiesioginio ryšio. Storo batų pado pavadinimas atsirado iš kitos žodžio platfor
ma reikšmės. Seniausia ir gyvybingiausia žodžio platforma reikšmė –
„plokščias ko nors pagrindas“ (Gaivenis 2014: 557). Taigi, šiandien žodžiu
platforma vadinama avalynės apačios detalė tarp vidpadžio ir pado.
Iliustruotame žodynėlyje batai, aukštu pakulniu ir labai storu, pakeltu
padu, labai populiarūs roko ir disko stiliaus laikotarpiu XX a. aštuntąjį
dešimtmetį, vadinami storapadžiais batais (IŽ 2015: 458).
F L I P F L O PA I . Lengvas guminis įsispiriamas paplūdimio apavas, prilaikomas
dirželio per vieną pirštą, vadinamas iš germanų kalbų kilusiu žodžiu flipflo
pai. Anglų kalba pavadinimas flip-flop vartojamas nuo XIX a. septintojo
dešimtmečio vasariniams sandalams įvardyti. Vokiečiai vartoja Flip-Flops,
arba Flipflops. Kitos kalbos turi kitokių pavadinimų, pvz.: lenk. japonki, rus.
вьетнамки (netaisyklingos darybos žodį galima sieti su šios avalynės dėvėjimu Vietname)13. AATŽ šio pavadinimo nėra. Lengva kambarinė, gatvei ar
baseinui skirta avalynė su tarpupirštiniu viršaus dirželiu, praeinančiu tarp
didžiojo ir gretimo pirštų, vadinama tarpupirštiniais sandalais, arba vietna
mietiškais sandalais (AATŽ 2014: 356). Šia avalyne vaikštant girdisi šlepsėjimas (dar žr. GST). Avalynės pavadinimas flipflopai atsirado pridėjus lietuvišką galūnę. Naujažodžių duomenyne randame pastabą, kad „tikslaus lietuviško atitikmens kol kas nėra; naujadaro įspirtukės reikšmė kiek platesnė“.
K I L E R I A I . Nenorminis avalynės pavadinimas (angl. killer shoes) vartojamas jau aptartiems batams žudikams apibūdinti (žr. Lietuviškos kilmės
pavadinimai). Šio metaforinio pavadinimo AATŽ nėra. Jis vartojamas,
Naujažodžių duomenyno duomenimis, įvairiuose interneto tinklalapiuose.
13

Spaudoje galima rasti nenorminį skolinį vietnamkės.
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2003 m. išleistame tarptautinių žodžių žodyne Interleksis randame nuorodą ntk. („neteiktina“) ir tik vieną žodžio kileris reikšmę – „žudikas“.
K RO K S A I . Kaip jau minėta, prekės ženklo „Crocs“ guminis apavas vadinamas svetimos kilmės žodžiu kroksai (angl. crocs, plg. vok. Crocs). Šis
pavadinimas labai paplitęs šnekamojoje kalboje, AATŽ jo nėra. Pavadinimas kroksai kartais vartojamas ne tik minėtos firmos avalynei pavadinti,
bet ir bet kokioms klumpaitėms storu, dažniausiai guminiu, padu, taip pat
bet kokiems guminiams įspiriamiems batams pavadinti. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų banke pateikiama daugiau atitikmenų:
sodo batai, laisvalaikio batai ir paplūdimio batai. Jų Naujažodžių duomeny
ne nėra. Dar žr. kiaurabačiai, kiaurakaliošiai, skylėtbačiai.
L O R D S A I . Šiuo angliškos kilmės pavadinimu vadinami uždari moteriški į laivelius panašūs bateliai su nedideliu liežuvėliu ir labai žemu kulnu
(angl. Lord’s shoes). AATŽ nėra. Šis pavadinimas vartojamas kaip loaferų
sinonimas (dar žr. louferiai).
L O U F E R I A I . Lengvai apsiaunami į mokasinus panašūs žemakulniai odiniai batai su dekoratyvine juosta priekyje (elegantiška mokasinų atmaina)
pavadinti pagal avalynės firmos pavadinimą, 1939 m. registruotą Londone,
plg. angl. loafer „dykinėtojas, bastūnas, keliautojas“. AATŽ, taip pat Iliust
ruotame žodynėlyje ir Mados burtažodžių žodynėlyje teikiama forma loaferai
(AATŽ 2014: 239; IŽ 2015: 448; MBŽ 2017). Šie batai dar vadinami
norvegiškais mokasinais (AATŽ 2014: 239). Interneto tinklalapiuose, kuriuose rašoma apie šiuos batus, galima rasti nenorminių avalynės pavadinimo variantų: loaferiai, Loafers tipo batai, tiesiog – Loafers (MSŽ 2010;
MŽ 2010; MMŽ 2013), taip pat vartojamas žodžių junginys batai be
raištelių (B 2018). Angliškame Batų terminų žodyne šie batai dar vadinami
mokasinais. Nenorminė forma louferiai vartojama ir L. Mizgirytės-Latour
Mados žodynėlyje (MŽ 2016: 304).
M O N K A I . Uždari vyriški arba moteriški pusbačiai su plačiu dirželiu ir
sagtimi (arba sagtimis) šoninėje pėdos pusėje vadinami angliškos kilmės
pavadinimu monkai (angl. monks „vienuoliai“, monk shoes, monk strap,
Monkstrap Shoe). Įdomu tai, kad avalynę su tokiu užsegimu anksčiau
avėdavo vienuoliai. AATŽ tokie batai vadinami lietuvišku sudėtiniu terminu pusbačiai su sagtelėmis (AATŽ 2014: 264), o Mados žodynėlyje randame pavadinimą vienuoliai (MŽ 2016: 317). Adaptuotą formą monkai
žodyno autoriai teikia kaip sinonimą. Vyriškų batų modelių žinyne skiriami
vienos sagties monkai (angl. single buckle monks) ir dviejų sagčių monkai
(angl. double buckle monks).
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O K S F O R DA I . „Trumpi neįmantrūs suvarstomi pusbačiai ar batai kiek
smailėjančia nosimi ir virš bato liežuvio susijungiančiomis dviem detalėmis“, Naujažodžių duomenyno duomenimis, vadinami eponiminiu terminu
oksfordai (angl. Oxford shoes, oxfords). Pavadinimas sietinas su Oksfordo
universitetu – vyriško stiliaus suvarstomus batus žemomis pakulnėmis
labai mėgo XIX a. pr. studentai, todėl batsiuviai šią avalynę taip ir vadino,
norėdami atskirti nuo aulinių batų. Įdomu tai, kad moterys šiuos batus
avėti pradėjo XIX a. trečiąjį dešimtmetį. Šiuolaikinių oksfordų skiriamasis
bruožas – suvarstomas priekis. AATŽ jie vadinami terminu avalynė uždė
tine jungtimi (ATTŽ 2014: 53), pateikiama ir svetimos kilmės sinonimų:
oksfordai, rišeljė (plg. kardinolas Armandas Richelieu), balmoralai. Pastarąjį avalynės pavadinimą dažniausiai vartoja amerikiečiai (MŽ 2016: 306).
Teigiama, kad batai išpopuliarėjo ir taip imti vadinti po to, kai princas
Albertas buvo pastebėtas jais avintis per atostogas karališkoje Balmoralo
pilyje Škotijoje (angl. Balmorals).
S K E I Č I Ū Z A I . Riedlentininkų batelių pavadinimas greičiausiai atsirado
iš angl. skate shoes [skeit ʃu:s], pridėjus daugiskaitos galūnę -ai, dar plg.
skateborad shoes „riedlenčių batai“. Šis angliškos kilmės pavadinimas vartojamas laisvuosiuose stiliuose, lietuviško atitikmens kol kas nėra. Matyt,
galėtų būti vartojama riedlentininkų batai. Gausu rašybos variantų: ska
teshoozai, skateshoosai, skateshoesai, skateshoos’ai, skate shoe ir kt.
S N I K E R I A I . Taip vadinami lengvi sportiniai ar laisvalaikio bateliai tekstiliniu kanvos viršumi ir vulkanizuotais padais (angl. sneaker, sneakers „krepšinio bateliai14, sportbačiai, sportukai“, dar plg. angl. sneak up „sėlinti“). Ši
avalynė atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose XIX a. vid. Ji iš pradžių
vadinta smėlio avalyne, nes buvo populiariausia paplūdimiuose. „1873 m.
atsirado angl. žodis sneaker, manoma todėl, kad guminiai padai vaikams
leisdavo žaidžiant nepastebimai, t. y. tyliai, prisėlinti vienas prie kito, paplito nuo 1917 m. pradėjus žaisti krepšinį“ (AATŽ 2014: 380). Šis pavadinimas yra AATŽ (ten pat). Kitur jie vadinami sudėtiniais terminais spor
tiniai bateliai (B 2018), sportinio tipo bateliai (BatŽ 2018), kasdieniai spor
tiniai bateliai (B 2018). Snikeriais dažniausiai avima šokant.
Š T I B L E TA I . Trumpi, lengvi aulinukai. Terminas, matyt, gautas iš germanų kalbų, plg.: angl. shtiblet, vok. Stiefelette „pusbatis, trumpaauliai“.
Iliustruotame žodynėlyje nurodoma, kad šie tiek vyrų, tiek moterų nešio14

Krepšinio batai anksčiau vadinti ir nevartotina svetimybe basket(k)ės (TT 1992: 22; plg. KP 2013: 14).
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jami batai atsirado XIX a. paskutinį dešimtmetį ir XX a. pr. Šis nelietuviškos kilmės terminas kaip vartotinas pateikiamas AATŽ (AATŽ 2014:
408). Didžiajame batų leksikone vokiečių kalba rašoma, kad sinonimiškai
dar vartojama vok. Ankle Boots ir Booties (DGL).
U G S A I . Tai, kaip rašoma Naujažodžių duomenyne, „australų firmos „Ugg“
lygiapadžiai avikailio batai“ (angl. Ugg boots „negražūs, bjaurūs batai“).
Šie batai skirti tiek vyrams, tiek moterims. Jų vidus gaminamas iš vilnos,
kuri leidžia bate cirkuliuoti orui ir saugo kojas nuo temperatūros pokyčio.
Iliustruotame žodynėlyje teikiama forma ugai (IŽ 2015: 461), internete dar
galima rasti vartojant UGG stiliaus batai, UGG tipo batai ir kt. AATŽ šio
avalynės pavadinimo nėra. Taigi, tai dar vienas avalynės pavadinimas, atsiradęs iš tikrinio firmos pavadinimo. Kol kas lietuviško pavadinimo jiems
neturime. Gali būti, kad paplis variantas ugai, plg. kroksai.
Lotyniškos kilmės pavadinimai
Rasti trys naujieji avalynės pavadinimai, kilę iš lotynų kalbos. Į lietuvių
kalbą, be abejo, jie atėjo per kalbas tarpininkes.
B A L E R I N O S . Tai žemakulnių moteriškų batelių, panašių į baleto puantus, pavadinimas (it. ballerina < lot. ballo „šoku“). Kaip rašoma knygoje
Ledi. Klasikinės moterų mados žinynas, balerinos atsirado 1932 m. Londone. Jas sukūrė Jacobas Blochas. Iš pradžių balerinas avėjo baleto šokėjos.
Tikrosios balerinos, „laikantis prigimtinių tradicijų, gaminamos iš audinio
ir nuo baleto batelių skiriasi tik padu. Padas kiek storesnis, kad batas
tiktų avėti ant asfalto“ (Piras, Roetzel 2003: 173). LKŽ, DŽ ir BŽ žodis
balerina turi reikšmę „baleto artistė, šokėja“. Taigi, „batelių“ reikšmė yra
nauja. Bendrinėje kalboje teikiama vartoti mišrios kilmės pavadinimą ba
lerinukės (žr. Mišrios kilmės pavadinimai).
G L A D I AT O R I A I . Tai lotyniškos kilmės pavadinimas: lot. gladiatores < gla
dius „kardas“, plg. angl. gladiator sandal, DŽ gladiatorius istor. „kruvinų
senovės Romos cirko kautynių kovotojas“. Juo vadinami, kaip rašoma Nau
jažodžių duomenyne, vasariniai karpyti ar suvarstomi ilgaauliai bateliai atviromis nosimis. AATŽ randame terminą gladiatoriški sandalai. Čia ši avalynė apibrėžiama tiksliau: „Plokščiapadžiai sandalai su keliais plačiais skersai
pėdą ir vienu ar keliais aplink staibį einančiais dirželiais“ (AATŽ 2014: 355).
Tarptautinių žodžių žodynuose gladiatoriais paprastai vadinami senovės
Romos kariai, kovęsi amfiteatrų arenose tarp savęs ar su plėšriaisiais žvėrimis (Interleksis 2003; VaitkTŽŽ 2003). Batai buvo svarbi gladiatorių
aprangos dalis – jie atliko apsauginę funkciją. Šiandien „ši avalynė tapo
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nepakeičiama vasaros ir hipiško-bohemiško stiliaus avalyne“ (MŽ 2016:
297). L. Mizgirytės-Latour sudarytame Mados žodynėlyje pateikiamas lietuviškas šio avalynės pavadinimo atitikmuo dirželinės basutės (MB 2016:
297). Internete dar randame vadinant gladiatoriaus batais. LKŽ, DŽ ir BŽ
pateikiama tik „vergo ar karo belaisvio“ reikšmė.
S TILETA I. Naujažodžių duomenyne „bateliai smailiomis nosimis“ ir labai aukšta pakulne vadinami nelietuvišku žodžiu stiletai. Pavadinimas kildinamas iš it. stiletto „durklelis“ < lot. stilus „rašomoji lazdelė“ (VaitkTŽŽ
2003), plg. angl. stiletto15. Klasikinis stiletas, kaip rašoma Visuotinėje lie
tuvių enciklopedijoje, – tai „nedidelis itališkas durklas su labai plona, dažniausiai trikampe geležte išgaląstomis briaunomis“ (VLE 2019). „Pirmą
kartą batų kulniukai su šiuo durklu buvo susieti XX a. ketvirtojo dešimt
mečio pradžioje. Galop nusistovėjo tradicija stiletais vadinti batelius itin
plonais 2,5–25 centimetrų kulniukais. Dabar žemesnės nei 5 cm pakulnės
vadinamos katyčių kulniukais (angl. kitten heels). Visais laikais grakštūs
bateliai aukštais laibais kulniukais buvo aukštos socialinės padėties simbolis – tokiais daug nepavaikščiosi, nepadirbsi ir t. t. <...>. Smailianosiai
stiletai buvo populiariausi turtingą šeštąjį dešimtmetį, septintąjį nosys tapo stačiakampės, kulniukai – kaladėlių formos (<...>), aštuntąjį prie jų
priaugo platformos, devintąjį jie įgijo šiems laikams įprastą išvaizdą, dešimtąjį vėl tapo bukanosiai ir storakulniai, <...>“ (MŽ 2016: 313).
Batų žodynėlyje teikiamas lietuviškas atitikmuo aukštakulniai smailiu kul
nu (BatŽ 2018). Čia rašoma, kad „stiletto batelių istorija prasidėjo 1955 m.,
kuomet mados namų „Dior“ batų dizaineris R. Vivieras pristatė pirmuosius stiletto tipo aukštakulnius“ (ten pat). Be šio, straipsnyje „Bateliai,
kuriuos privalu turėti. Jam ir jai“ siūlomas ir kitas lietuviškas atitikmuo –
vakariniai bateliai (B 2018). AATŽ šio pavadinimo nėra.
Didžiajame batų leksikone vokiečių kalba sakoma, kad stiletai (vok. Sti
lettos) yra termino aukštakulniai batai sinonimas (DGL). Čia rašoma, kad
jie atsirado XIX a., norint vizualiai sumažinti pėdos dydį.
Prancūziškos kilmės pavadinimai
L U B U T E N A I . Tai dizainerio Ch. Louboutino sukurtų aukštakulnių raudonpadžių batelių pavadinimas (dar žr. skyrelyje Lietuviškos kilmės pava
15

Kembridžo žodyne angl. stiletto – moteriški bateliai su aukštu siauru kulnu. Prieiga per internetą: https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stiletto.
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dinimai – raudonpadžiai). Šis eponiminis avalynės pavadinimas atsirado iš
pranc. loubutins < Louboutin. Deimantės Bulbenkaitės parengtame Mados
žodynėlyje rašoma, kad šie batai laikomi „kokybės ir mados išmanymo
simboliu, tad savo spintoje turėti bent vienus raudonpadžius yra prestižo
reikalas“ (MŽ 2010). Įdomu tai, kad raudonas šių batų padas atsirado
netikėtai – dizaineris, „norėdamas suteikti savo kurtai avalynei kažką naujo ir netikėto, vienos bendradarbės raudonu Chanel nagų laku pabandė
nulakuoti vienos aukštakulnių poros padą“ (MŽ 2010). Internete galima
rasti vartojant „labutinai“, „lubutenai“, louboutinai, Louboutin, „Louboutinai“,
„Louboutin“ bateliai. AATŽ šio pavadinimo nėra. Naujųjų skolinių duome
nų bazėje (toliau – NSDB 2013) fiksuojama forma lubutenai.
T RO P E Z E T Ė S . „Atviros basutės plonu odiniu padu su dirželiais“, kaip
rašoma Naujažodžių duomenyne, vadinamos tropezetėmis (pranc. tropézien
nes). Tai atsitiktinis pavadinimas. Paprastai lietuvių kalboje tokia avalynė
vadinama tiesiog basutėmis. Pavadinimo tropezetės AATŽ nėra.
Itališkos kilmės pavadinimas
„ A R M A D I L A I “. It. armadillo „šarvuotis“16, plg. angl. Armadillo boots.
Šiuo pavadinimu, kaip rašoma Naujažodžių duomenyne, įvardijami šarvuotį primenantys griozdiškos formos nepatogūs aukštakulniai batai, skirti
vaikščioti podiumu. Juos sukūrė britų mados dizaineris eksperimentuotojas Lee Alexanderis McQueenas. Šis batų pavadinimas rašomas kabutėse.
Kalbant apie juos dar vartojama „Armadillo“ batai, ateivių apavas, „atei
viškieji“ batai, kosminiai batai, batai žudikai, kanopos ir kt. AATŽ šio pavadinimo nėra.
Ispaniškos kilmės pavadinimas
M A NOL A I. Labai puošnūs, originalaus dizaino, kokybiški, prašmatnūs
ispanų batų dizainerio Manuelio (Manolo) Blahniko Rodriguezo aukštakulniai bateliai pavadinti ispaniškos kilmės žodžiu, kilusiu iš isp. mano
los < Manolo. Taigi, tai eponiminis terminas, atsiradęs iš nelietuviškos
kilmės žodžio. AATŽ šio avalynės pavadinimo nėra. Jis fiksuojamas NSDB
2013. Kartais vadinama dvižodžiu pavadinimu Manolo bateliai (Jacobbi
2007: 24).
16

Šarvuočiai, arba armadilai, – Pietų ir Šiaurės Amerikos pietinėje dalyje paplitę gyvūnai, kurių kūną dengia lankstus odos šarvas iš judamai skersinėmis eilėmis išsidėsčiusių kietų skydelių (VLE 2019).
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Arabiškos kilmės pavadinimas
B A B U Š A I 17. Paprastai taip vadinama šilta, paaukštinta kambarinė avalynė arba tiesiog lengva odinė avalynė be pakulnio ir šonelių, avima Rytų
šalyse. AATŽ randame formą babušiai (AATŽ 2014: 76). Pavadinimas
kildinamas iš arab. babush arba pers. papush „šlepetė“, dar plg.: pers. pa
„pėda“, pouchiden „apdengti“. Į lietuvių kalbą, matyt, atėjo per rusų kalbą – rus. бабуши, plg.: angl. babouches, pranc. Babouches, vok. Babuschen.
A p i bendr i n i mas . Naujažodžių duomenyne daugiau nei pusė (51 proc.,
žr. 1 pav.) avalynės pavadinimų yra nelietuviškos kilmės. Trys ketvirtadaliai iš jų nefiksuojami AATŽ. Šnekamojoje kalboje vartojami naujieji avalynės pavadinimai manolai, lubutenai rodo, kad nelietuviškos kilmės avalynė gali būti įvardijama pagal jo autorių, sumanytoją, kūrėją, t. y. pagal
asmenvardį, čelsiai, oksfordai – pagal vietovę, kroksai, louferiai, ugsai –
pagal firminį avalynės pavadinimą. Svetimos kilmės avalynės pavadinimai,
ypač gauti iš anglų kalbos, turi daug variantų. Nors naujųjų avalynės
pavadinimų vartosenos tendencijas dažnai galima nuspėti iš jų raiškos,
motyvuotumo, tačiau reikia daugiau laiko, kad pamatytume, kurie iš jų
prigijo, kurie konkuruoja ir kurie nuguls užmarštin.
Svetimos kilmės avalynės pavadinimus linkstama išskirti grafiškai, t. y.
pusjuodžiu, pasviruoju šriftu ar kabutėmis, ypač jei vartojama neadaptuota forma. Grafiškai išskiriama, nes ne visada žinoma, kaip jį adaptuoti, o
taip rašant bendrosios kalbos gryninimo nuostatos nepažeidžiamos.
Mišrios kilmės pavadinimai
Mišrios kilmės naujaisiais avalynės pavadinimais šiame straipsnyje laikomi tokie vienažodžiai avalynės pavadinimai, kurie, be savo, turi dar ir
svetimos kalbos dalių, ir dvižodis pavadinimas, kurio vienas dėmuo nelietuviškas, o kitas – lietuviškas. Iš viso Naujažodžių duomenyne rasta 10
mišrios kilmės avalynės pavadinimų (1 pav.).
B A L E R I N U K Ė S . Tai lengvi bateliai plokščiu padu, labai žemu pakulniu,
be pamušalo, primenantys laivutes ir balerinų batelius (AATŽ 2014: 76).
Jie pavadinti mišrios kilmės žodžiu, plg. balerina (it. Ballerina < lot. ballo)
ir priesaga -ukės. Pavadinimas atsirado dėl panašumo į balerinos dėvimus
puantus (pranc. pointe „smaigalys, viršūnė“) – kietanosius moteriškus kla17

Babušai, persiškai paipušai — odinės šlepetės Rytuose, nusimaunamos įeinant į kambarį (LEe).
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sikinio baleto batelius. Plg.: angl. ballerina shoes, ballerina flats, flatties.
Naujažodžių duomenyne yra fiksuoti ir sinonimiškai vartojami variantai
balerinos, balerinkės, baletinukės. Dar vadinama balerinos batais, balerinos
tipo batais (BatŽ 2018; B 2018). Plg. žr. baletinukės.
B A L E T I N U K Ė S . Tai žodžio balerinukės sinonimas, atsiradęs iš tarptautinio žodžio baletas (it.  Balletto < lot. ballo „balius, šokis“) ir priesagos
-inukės. Plačiau žr. balerinukės.
B A S E I N U K Ė S . Guminiai ar plastikiniai įsispiriami bateliai, nešiojami
baseino lankytojų. Pavadinimas kildinimas iš žodžio baseinas (pranc. bas
sin „dubuo, rezervuaras“) ir priesagos -ukės, plg. angl. basins „baseinas“.
AATŽ šio pavadinimo nėra.
I N K A R I U K A I . Pavadinimas sudarytas iš vadinamojo senojo skolinio18
inkaras (vok. Anker < lot. ancora < gr. ἄγκῡρα; Sabaliauskas 1990: 265)
ir priesagos -ukas. Su priesaga -ukas yra ir daugiau avalynės pavadinimų,
plg.: aulinukai, bačiukai, batukai, muklukai, pusaulinukai, sportukai, startu
kai, žąsinukai ir pan. Taigi šis darybos tipas nėra naujas – priesaga -ukas
turi specialią reikšmę. Šiuo eponiminiu pavadinimu vadinami tvirto audinio sportiniai bateliai guminiais padais. Jie pavadinti pagal 1933 m. Kaune įkurto „Inkaro“ fabriko, kuriame buvo gaminama įvairi guminė avalynė – botai, kaliošai ir sportiniai batai, pavadinimą. „Kai buvo pradėti
gaminti lietuviški „inkarai“, šie sportiniai bateliai tapo neatsiejama Lietuvos jaunimo stiliaus dalimi“, – rašoma svetainėje https://www.zmones.lt/.
Interneto svetainėje https://www.lofficiel.lt/ primenama, kad „sovietmečiu
suklestėję batai vulkanizuotu padu,19 buvo gaminami ne tik mūsų krašte.
Šią avalynę gamino daugelis Sovietų Sąjungos valdžioje buvusių valstybių,
taip pat ir didžiosios pasaulio šalys. Prancūzai turėjo ir vis dar tebeturi
„Bensimon“, 19 a. pabaigoje sukurti ir iki šių dienų japonų gaminami
„MoonStar“, rusų – „Dva myacha“20 ir vis dar tokie pat, kaip prieš šimtą
metų, populiarūs amerikiečių „Converse“ (L’officiel 2019).
Įvairuoja rašyba. Gana dažnai rašoma kabutėse, pvz.: „inkariukai“, „In
karo“ sportiniai bateliai, „Inkaro“ sportbačiai, sportiniai „Inkaro“ bateliai,
„inkarai“. Visi šie pavadinimai dažniausiai vartojamas laisvuosiuose stiliuo18

Senieji skoliniai yra visiškai prisitaikę prie mūsų kalbos sistemos. Jiems dažniausiai neturima savų pakaitalų ar sinonimų, todėl šiame straipsnyje jie priskiriami prie savos leksikos.

19

Citatoje yra skyrybos klaida – po žodžio padu kablelio nereikia.

20

Rus. Два мяча.
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se, aprangos terminų žodynuose jo nėra. Dažnai inkariukais šnekamojoje
kalboje vadinami bet kokios firmos sportiniai bateliai. Plg. konversiukai.
K I AU R A K A L I O Š I A I . „Crocs“ firmos batus su skylutėmis siūlyta vadinti kiaurakaliošiais. Šis pavadinimas padarytas iš būdvardžio kiauras ir senojo skolinio kaliošas „guminis apavas, maunamas ant bato ar veltinio“,
gauto iš lenk. kalbos (lenk. kalosz), kilusio iš pranc. galoches „medinės
kurpės, medpadžiai“, o šis – iš lot. solea gallica „Galijos gyventojų apavas“.
Jis vartosenoje nepaplito, tad galima būtų laikyti autoriniu naujadaru. Dar
žr. sinonimus kiaurabačiai, kroksai, skylėtbačiai.
K VA D R AT N O S I A I . Tai batų, kurių nosis kvadratinė, pavadinimas. Jis
sudarytas iš tarptautinio žodžio kvadratas (lot. quadratus) ir lietuviško
žodžio nosis (LKŽe 4. „atsikišusi į priekį smaili daikto dalis“: Jo batai
kietom nosim Lš. Nenumink vyžų nosies – bėgs vanduo į vidų Gdl.). AATŽ
šio avalynės pavadinimo nėra. Daiktavardiškai vartojama, matyt, dėl trumpumo. Jis fiksuojamas tik Naujažodžių duomenyne, vartosenoje nepaplito.
K O N V E R S I U K A I . Angliškas šio avalynės pavadinimo atitikmuo – Con
verse shoes. Konversiukais vadinami bendrovės „Converse“ sportiniai bateliai medžiaginiu viršumi ir guminiais padais. Skiriamasis jų ženklas –
penkiakampė žvaigždė. Deminutyvinis avalynės pavadinimas padarytas iš
eponiminio pavadinimo konversai21 ir priesagos -(i)ukas. AATŽ nėra. Pavadinimai konversai ir konversiukai, kaip ir inkariukai, dažniausiai vartojami šnekamojoje kalboje bet kurios firmos stilingiems ir madingiems
laisvalaikio sportiniams batams pavadinti.
M O K A S I N B A Č I A I . Mokasinų konstrukcijos batai su aulais, dengiančiais
kulkšnis ir blauzdą, vadinami mišrios kilmės sudurtiniu žodžiu, padarytu
iš nuo seno žinomo avalynės termino mokasinai22 ir lietuviško žodžio
batai. Plg. angl. moccasins boots. AATŽ šio avalynės pavadinimo nėra.
S P O RT I N U K A I . Šiuo naujažodžiu vadinami sportiniai bateliai. DŽ žodis
sportinukai vartojamas reikšme „sportuoti skirti marškinėliai“, o LKŽ –
„apatiniai vyriški marškiniai be rankovių“. Paprastai lengvi sportuojant
avimi batukai vadinami sporto, arba sportiniais, batukais ar bateliais. Be
abejo, dvižodis pavadinimas nėra patogus vartoti kasdienėje, ypač šnekamojoje, kalboje. Puikiai visi žinome ir sudurtinį žodį sportbačiai, kurį
21

NSDB 2013 yra konversai – medžiaginiai sportbačiai su guminėmis nosimis.

22

AATŽ mokasinai (algonkinų k. moccasinah „kojų danga“) apibrėžiami taip: „Š. Amerikos indėnų tam tikros
konstrukcijos odinis bepakulnis apavas“ (AATŽ 2014: 264). Yra tikrieji ir netikrieji mokasinai (ten pat).
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randame DŽ, LKŽ ir AATŽ. Sporto terminų žodyne šie batai vadinami
sporto batais (plg. angl. sports shoes), o vienažodžiai pavadinimai sportba
čiai ir sportukai pateikiami kaip sinonimai (LRTB). Laisvuosiuose stiliuose sportinuku dar vadinamas sportinis vežimėlis vaikams. Ši nauja reikšmė
taip pat fiksuojama Naujažodžių duomenyne.
TA K S I B ATA I . Moteriški batai labai aukšta pakulne vadinami ne tik
batais žudikais, bet ir taksi batais (angl. taxi shoes). Tai dvižodis pavadinimas, kurio vienas dėmuo yra tarptautinis (plg. tarptautinį žodį taksi
(pranc. taxi)), o kitas – lietuviškas (batai). Jis pažodžiui išsiverstas iš anglų
kalbos. Internetiniame šnekamosios kalbos žodyne Urban Dictionary rašoma, kad tai nepraktiška ir nepatogi ilgai vaikščioti avalynė, kuri avima
einant į klubus ar renginius, kaip tik todėl reikia išsikviesti taksi. Taigi,
taip pavadinta dėl to, kad šiais batais apsiavus sunku vaikščioti. Plačiau žr.
batai žudikai, plg. kileriai.
A p i bendr i n i mas . Daugiausia aptartų mišrios kilmės naujųjų avalynės
pavadinimų turi svetimos kilmės pamatinį kamieną ir lietuvišką afiksą
(priesagą). AATŽ yra tik balerinukės. Taigi, ne visi avalynės pavadinimai
yra tikslūs, aiškūs, taisyklingi ir aprobuoti.
Kalbant apie naujuosius avalynės pavadinimus, labai tinka terminologo
Kazimiero Gaivenio mintis apie naujai atsirandančius žodžius: „Naujadaro (ar naujažodžio) gajumą dažnai lemia ne kalbinės, bet kitos (socialinės
ar net išvis ne lingvistinės) priežastys. Todėl kalbos (apskritai) ar terminijos (mums rūpimu atveju) kūrimo darbe dalyvauja ne tik aktyvioji
tautos dalis (kas patys kuria kalbos naujoves, domisi kalba), bet ir pasyvioji (kas nepriima kalbos naujovių arba išvis nesidomi kalbos dalykais)“
(Gaivenis 1990: 12).
I Š VA D O S

1. Naujieji avalynės pavadinimai – nedidelė avalynės pavadinimų dalis,
atspindinti beveik trijų dešimtmečių vartoseną. Iš viso Naujažodžių duo
menyne rasti 47 avalynės pavadinimai. Beveik trečdalis (28 proc.) jų įvardijami lietuviškos kilmės žodžiais: antbačiai, batai žudikai, čežutės, įspirtukės,
kiaurabačiai, kleputės, laiveliai, lygiapadžiai, plokščiapadžiai, raudonpadžiai,
riedbačiai, skylėtbačiai, trumpukai. Šiek tiek daugiau nei pusė (51 proc.)
rastų avalynės pavadinimų – nelietuviški: angliškos kilmės (68 proc.): botil
jonai, brogai, čelsiai, derbiai, flatformos, flipflopai, kileriai, kroksai, lordsai,
louferiai, monkai, oksfordai, skeičiūzai, snikeriai, štibletai, ugsai; lotyniškos
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kilmės (12 proc.): balerinos, gladiatoriai, stiletai; prancūziškos kilmės
(8 proc.): lubutenai, tropezetės; itališkos kilmės (4 proc.): „armadilai“; ispaniškos kilmės (4 proc.): manolai; arabiškos kilmės (4 proc.): babušai.
Mažiausia grupelė – avalynės pavadinimai, kurie įvardijami mišrios kilmės
žodžiais (21 proc.): balerinukės, baletinukės, baseinukės, inkariukai, kiaura
kaliošiai, konversiukai, kvadratnosiai, mokasinbačiai, sportinukai, taksi batai.
2. Lietuviškos ir mišrios kilmės naujuosius avalynės pavadinimus linkstama daryti su deminutyvinėmis priesagomis -(i)ukai: inkariukai, sporti
nukai, trumpukai, konversiukai; -ukės: įspirtukės, balerinukės, baletinukės,
baseinukės; -utės: čežutės, kleputės; ir -eliai: laiveliai. Dažni dūriniai su
baigmenimis -bačiai: kiaurabačiai, riedbačiai, skylėtbačiai, mokasinbačiai;
ir -padžiai: lygiapadžiai, plokščiapadžiai, raudonpadžiai; retesni su baigmenimis -kaliošiai: kiaurakaliošiai; ir -nosiai: kvadaratnosiai.
3. Dalis aptartų žodynuose nefiksuotų naujųjų avalynės pavadinimų,
matyt, liks pasyviojoje vartosenoje, pvz.: trumpukai, kvadratnosiai, trope
zetės, skylėtbačiai, kiaurakaliošiai ir kt. Kiti, tokie kaip kroksai, inkariukai,
konversiukai, jau yra patekę į aktyviąją vartoseną – dažnai minimi viešojoje erdvėje, paplitę laisvuosiuose stiliuose. Nors jų nėra tarp aprobuotų
avalynės terminų, tačiau jie plačiai vartojami, kaip matyti iš Naujažodžių
duomenyne pateikiamų vartosenos pavyzdžių, apie madą rašančių stilistų,
žurnalistų, tinklaraštininkų ir kt. Naujųjų avalynės pavadinimų atsiradimas,
plitimas ar neprigijimas vartosenoje – natūralus terminijos (ir apskritai,
kalbos) raidos reiškinys, atspindintis terminų kaitą ir net stygių.
4. Internetas – terpė, kuri turi įtakos avalynės terminijos raidai, nes
gana dažnai avalynės terminijos kūrėjai nespėja – naujų sąvokų atsiranda
gerokai greičiau tiek dėl sparčios globalizacijos, tiek dėl naujų technologijų raidos. Tai rodo ir Naujažodžių duomenyne fiksuojami naujieji avalynės pavadinimai ir jų sinonimai bei variantai.
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The Ne w Names of Foot wear

Summary

The online Database of Lithuanian Neologisms (http://naujazodziai.lki.lt) is a source
of the contemporary Lithuanian language that was founded in the end of 2011 and has
been updated till now. It accumulates the new 21st century lexicon reflecting changes
in the lexicon of the Lithuanian language. The article is aimed at reviewing the names
of contemporary footwear found in the Database of Lithuanian Neologisms, determining their origin, and discussing their expression. 47 names, that is to say, 38 different
names of contemporary footwear and their synonyms are described in the article.
It was found that 28% of the names of contemporary footwear found in the Database of Lithuanian Neologisms are of Lithuanian origin (antbačiai, batai žudikai, čežu
tės, įspirtukės, kiaurabačiai, kleputės, laiveliai, lygiapadžiai, plokščiapadžiai, raudonpa
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džiai, riedbačiai, skylėtbačiai, trumpukai), 51% – of non-Lithuanian origin (English origin: botiljonai, brogai, čelsiai, derbiai, flatformos, flipflopai, kileriai, kroksai, lordsai, lou
feriai, monkai, oksfordai, skeičiūzai, snikeriai, štibletai, ugsai; Latin origin: balerinos, gla
diatoriai, stiletai; Italian origin: “armadilaiˮ; French origin: lubutenai, tropezetės; Spanish
origin: manolai; Arabic origin: babušai), and 21% – of mixed origin (balerinukės, bale
tinukės, baseinukės, inkariukai, kiaurakaliošiai, konversiukai, kvadratnosiai, mokasinba
čiai, sportinukai, taksi batai).
The names of Lithuanian and mixed origins tend to have diminutive suffixes -ukai:
inkariukai, sportinukai, trumpukai, konversiukai; -ukės: įspirtukės, balerinukės, baletinukės,
baseinukės; -utės: čežutės, kleputės; and -eliai: laiveliai. Compounds are frequent with
suffixes -bačiai: kiaurabačiai, riedbačiai, skylėtbačiai, mokasinbačiai; -kaliošiai: kiauraka
liošiai; -nosiai: kvadaratnosiai; -padžiai: lygiapadžiai, plokščiapadžiai, raudonpadžiai.
A part of the names of new footwear discussed in this article are neologisms that
were created not by linguists or footwear experts, what is more, they are not found in
any official recommendations or language use nor terminological dictionaries. They
are used mostly by stylists, journalists, and bloggers writing about fashion. The emergence of new names of contemporary footwear, their spread or non-adoption is a natural phenomenon of terminology (and language in general) development that reflects
a change or even lack of terms.
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Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
A n o ta c i ja
Straipsnyje apibendrinta bibliotekininkams aktualios terminijos tvarkybos ir
norminimo praktika Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Išskirtos svarbiausios terminijos tyrimo, tekstinės terminų tvarkybos, terminų žodynų rengimo ir standartizavimo kryptys. Nacionalinės bibliotekos parengti
Bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros terminų (1990–1999) bei Bibliote
kininkystės, informacijos ir knygotyros terminų (2019) žodynai bei itin svarbi
profesinės veiklos standartizavimo veikla analizuota tarptautinių ir užsienio terminologijos šaltinių rengimo patirties kontekste. Nustatyti artimiausi terminografinės veiklos prioritetai ir siektini rezultatai, atsižvelgiant į Lietuvos skaitmeninių kalbos išteklių informacinės sistemos raidos tendencijas ir kaimyninių šalių nacionalinių bibliotekų terminologinės veiklos tradicijas.
Esminiai žodžiai: bibliotekininkystė, informacijos mokslai, terminija, terminografija, terminologija, standartizacija, leksikografija, informacinės technologijos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

A bstract
The article summarizes the practice of managing and standardizing librarianship and information science (LIS) terminology at the Martynas Mažvydas
National Library of Lithuania. It was necessary to highlight the most important lexicography trends in preparing the Dictionary of Librarianship and Bibliography Terms (1990–1999) and the Lithuanian–English Dictionary of Librarianship, Information and Book Science Terms (2019) as well as sources
related to standartization of international terminology. The priorities of the
activities and the results to be achieved were determined by taking into acTerminologija | 2019 | 26
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count the development of the Lithuanian Language Digital Resources Information System and the terminological activity traditions of national libraries
all over the world.
Ke y words: librarianship, information science, information technology, terminology, lexicography, standardization, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania.

B

ibliotekininkystės terminus vis sudėtingiau identifikuoti globaliuose terminijos tinkluose. Nauji informacinių technologijų bei kompiuterinės lingvistikos įrankiai šiuo metu leidžia sukurti ir suvaldyti daugiakalbius didžiųjų terminologinių duomenų srautus. Tinkamai
sutvarkyta ir standartizuota terminija grindžiamos visos informacijos sistemos, o jų kokybę dažnai nulemia pasirinkti terminologijos šaltiniai.
Todėl specialiųjų žodynų, tezaurų, ontologijų bei kitų terminografijos
įrankių kūrimas ir darninimas įgavo ypatingą reikšmę aukštos pridėtinės
vertės intelektinių žinių ekonomikoje.
Naujojoje Europos sąveikumo sistemos įgyvendinimo strategijoje, kurią
2017 m. kovo 23 d. paskelbė Europos Komisijos Informatikos generalinis
direktoratas, pabrėžiama, kaip svarbu suvokti, kad „duomenys ir informacija yra visuomenės turtas, kuris turėtų būti tinkamai kuriamas, kaupiamas,
administruojamas, apsaugomas ir išsaugomas, ir kuriuo turėtų būti tinkamai dalijamasi“ (COM 2017: 134 final). Taip pat pastebėta, kad šiuo
metu būtina teikti pirmenybę nuosekliai ir visuotinai taikomiems informacijos standartams bei specifikacijoms, nes anksčiau tokie prioritetai
buvo suteikti techniniams standartams, kuriais jau kelis dešimtmečius
buvo skatinamas techninis tinklų sąveikumas.
Modernioji bibliotekininkystė tapo viena iš labiausiai standartizuotų bei
reglamentuotų veiklos sričių, kurios leksiką iš esmės sudaro nuolat naujinamos tarptautinių standartų, vadovų, reglamentų ir taisyklių redakcijos.
Didžiausią įtaką pastarųjų metų bibliotekininkystės terminijos raidai turėjo itin išaugę šios srities normų bei teisės dokumentų srautai: Tarptautinės bibliotekų asociacijos ir institucijų federacijos (IFLA) standartų ir
gairių, kitų tarptautinių organizacijų dokumentų vertimai sudaro greičiausiai kintančių terminologinių duomenų aibę su naujais tarptautinės integracijos poreikiais bei galimybėmis. Tai ypatingas bibliotekininkystės terminografijos savitumas, priverčiantis ją judėti tuo pačiu kompiuterinių
technologijų greitkeliu, reikalaujantis adekvačių kompetencijų, technologijų ir išteklių. Todėl bibliotekininkų profesinės terminijos apimtis ir tu-
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rinys globaliuose informacijos tinkluose bei sistemose tampa aktualesnis
ne tik pačiai profesinei bendruomenei, bet ir tų sistemų vartotojams.
Pasitikdami Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka) šimtmečio jubiliejų, iškėlėme tikslą apibendrinti ir įvertinti joje sukauptą terminijos tvarkybos patirtį. Siekdami šio
tikslo, suformulavome pagrindinius tyrimo uždavinius: išanalizuoti Nacio
nalinėje bibliotekoje sukauptus terminologijos išteklius, susisteminti bibliografinę informaciją apie juos, atlikti šaltinių tipologinę turinio ir išorinių požymių knygotyrinę analizę, įvertinti vykdomus terminijos tvarkybos darbus istoriniame kontekste bei numatyti perspektyviausius terminijos tvarkybos plėtros būdus. Tyrimas pagrįstas bibliografinės, tipologinės
ir statistinės identifikuotų šaltinių analizės bei aprašomuoju ir faktografiniu identifikuotos medžiagos sisteminimo metodais.
S TA N DA RT I Z A C I J A

Pasaulinėje praktikoje bibliotekininkystė laikoma informacijos mokslo
šaka, todėl yra susiformavusi bendros terminijos valdymo ir vystymo tendencija. Tarptautinės standartizacijos organizacijos parengtoje standartų
klasifikacijoje terminologijos ir terminografijos standartai yra priskirti pirmojo klasifikacijos lauko grupei (01. 020), o žodynai išskirti atskiroje grupė
je (01. 040), kurioje yra archyvistikos, bibliotekininkystės, dokumentavimo
ir informacijos standartizuota terminija (01. 040. 01). Taip pat šiai grupei
priklauso informacijos technologijų (01. 040. 35) bei popieriaus technologijų (01. 040. 85) standartizuota terminija. Informacijos mokslams priklauso archyvistikos, bibliotekininkystės ir dokumentavimo standartai priskirti
itin sparčiai augančiai tarptautinei ISO klasifikacijos grupei (01. 140. 20).
Bibliotekininkams aktualūs rašybos ir transliteracijos standartai sudaro at
skirą grupę (01. 140. 10). Gausa taip pat pasižymi leidybos standartuose
(01. 140. 40) fiksuota terminija, tačiau elektroninės leidybos terminija yra
išbarstyta po įvairius šakinius standartus. Taip atsitiko daugumai kitų informacijos gavybą, sklaidą ir panaudą nusakančių terminų.
Tarptautiniame aiškinamojo žodyno standarte LST ISO 5127:2017 In
formacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (tapatus ISO
5127:2017 Information and documentation – Foundation and vocabulary)
daugumą sudaro bibliotekininkystės terminai. Jame susistemintos dokumentų, duomenų laikmenų ir jų dalių terminijos sritys, taip pat dokumentavimo institucijų – archyvų, bibliotekų ir muziejų bei jų fondų – terminai;
sunorminta fondų planavimo, plėtros, komplektavimo, saugojimo bei paiešTerminologija | 2019 | 26
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kos, turinio analizės, perteikimo ir aprašo dalykų terminija, su išsamiais
apibrėžimais pateikti informacijos ir dokumentų naudojimą, priežiūrą,
administravimą bei paslaugas apibūdinantys terminai. Šiame standarte reglamentuoti itin aktualūs teisiniai informacijos ir dokumentavimo aspektai:
literatūrinės, meninės ir pramoninės nuosavybės terminai, nurodytos autoriaus teisių, privatumą ir informacijos prieigą reglamentuojančių sąvokų
normos. Įvairiuose šio tarptautinio standarto kontekstuose per pustrečio
šimto kartų paminėti sudėtiniai ir vientisiniai terminai, kurių sande yra
žodžio dalis bibliotek*. Standarto pratarmėje atkreiptas dėmesys į tai, kad
dabartinei dokumentavimo sričiai būdingas glaudesnis tarpsritinis bendradarbiavimas, todėl kartais sujungiamos atskiros profesinės sritys ir tokios
profesijos kaip bibliotekininkystė, archyvistika, tekstų dokumentacija, redagavimas, žiniasklaidos dokumentacija, spausdinimas, leidyba, garso ir
vaizdo dokumentai, transliacijos, muziejininkystė, dokumentų konservavimas ir kt. (LST ISO 5127:2017). Tarptautinio aiškinamojo terminų žodyno standarto rengėjai mano, kad standartas ISO 5127 turėtų būti priemonė, padedanti perteikti ir adekvačiai suprasti kompleksinę dokumentavimo
srities terminiją, o kartu ir glaudžiau tarpusavyje sąveikauti, gerbiant įvairių susijusių organizacijų specifinės terminijos savarankiškumą, tradicijas ir
išsaugant konkrečių darbo procedūrų terminus šiose srityse.
Naujoji tarptautinio terminų žodyno standarto ISO 5127:2017 redakcija yra esminis patvirtintos terminijos išteklius, kuriuo galima remtis rengiant jo versijas nacionalinėmis kalbomis, taip jis padės tiksliai suprasti
tam tikrus terminus ir prireikus vartoti tikslius jų atitikmenis kitomis
kalbomis. Ne mažiau svarbus terminų standarto edukacinis vaidmuo –
didelis terminijos rinkinys padeda geriau suvokti informacijos ir dokumentavimo lauką, pasiruošti tolesnėms šios srities studijoms bei moksliniams tyrinėjimams. Atsižvelgiant į technologijos raidą žodyno turinys ir
sandara gali būti šaltinis tinkamai formalizuoti sąvokas taikomiesiems IT
sprendimams, taip pat suteikti reikiamą medžiagą kurti būsimas dokumentavimo ir informacijos mokslų srities ontologijas, siekiant tobulinti
automatizuotų IT procesų veikimą.
Perkuriant dokumentaciją ir jos procesus vadovaujantis IT pagrįstomis
sąvokomis ir modeliais nesumažėjo šiai dalykinei sričiai skirtos ir joje
vartojamos terminijos bei terminologinio tikslumo svarba. Priešingai – tai
tampa dar svarbiau, nes, automatizuotai apdorojant duomenis, objektus
nusakantys terminai turi būti dar tikslesni. Tokiu būdu būtina išlaikyti
dokumentavimo ir šioje dalykinėje srityje vartojamos informacijos tech212
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nologijų sąvokų darną ir siekti taip suderinti terminus bei sąvokas, kad
būtų aiškiai matoma integruota bendroji dokumentavimo ir jo taikomų
priemonių sistema.
Bibliotekininkystės terminijos standartizacija tapo aktualiausia pastarųjų
metų Nacionalinės bibliotekos terminografinio darbo dalimi1, nes bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų srautai nuolat augo. Nacionalinio lygmens informacijos ir dokumentavimo srities standartizacija prasidėjo 1998 m., kai Nacionalinės bibliotekos iniciatyva buvo įkurtas technikos komitetas LST TK 47. Remiantis oficialių technikos komiteto veiklos
dokumentų analize galima teigti, kad šis komitetas buvo nuosekliai ir
atsakingai kurtas, numatant galimą plėtros perspektyvą.
Nuo 2004 m. į technikos komiteto LST TK 47 Informacija ir dokumen
tavimas veiklą įsitraukė pagrindinių šalies archyvų atstovai, muziejų, mokslo ir valstybės įstaigų bei privačių įstaigų ekspertai. Dalyvavimas technikos
komiteto veikloje yra neabejotina atminties institucijų tarpsektorinės partnerystės ir integracijos forma, o bibliotekos ne tik pirmosios įsitraukė į
pagal tarptautinio ir europinio lygmens standartizacijos principus organizuojamą nacionalinę standartizacijos veiklą, bet ir koordinuodamos informacijos ir dokumentavimo srities standartizacijos veiklą įvykdė daugiapakopę technikos komiteto LST TK 47 pertvarką (Bliūdžiuvienė 2010: 150).
2000–2015 m. technikos komitetas LST TK 47 Informacija ir dokumen
tavimas parengė 23 šios srities tarptautinių standartų lietuviškas versijas,
į kurias buvo įtraukti 1678 terminai (Bliūdžiuvienė 2016: 203). 2016–
2019 m. Lietuvos informacijos ir dokumentavimo standartų rinkinį papildė 35 standartai, iš kurių tik 2 yra lietuviškos tarptautinių standartų versijos (LST 2019). 2019 m. antrojo pusmečio duomenimis, LST TK 47
Informacija ir dokumentavimas priskirti 167 galiojantys standartai, iš kurių
15 yra lietuvių kalba. Deja, vos 10 proc. tarptautinių standartų Lietuvoje
perimti vertimo būdu, kiti – atgaminimo būdu, t. y. neversti į lietuvių
kalbą, arba išversti profesinėje aplinkoje, bet oficialiai neįteisinti, tačiau
patenka į būtinąjį profesinių terminų aruodą.
1

Straipsnyje remiamasi tarptautiniame standarte LST ISO 1087-1:2005. Terminologijos darbas. Aiškinama
sis žodynas. 1 dalis. Teorija ir taikymas (tapatus ISO 1087-1:2000) pateiktu terminografijos apibrėžimu ir
išsamesniu jo išaiškinimu, kuriame akcentuojama, kad „šiuolaikinė terminografija apima bet kokį terminologinių duomenų kaupimą, tvarkymą ir pateikimą: žodynų rengimą, terminologinių duomenų bazių
bei bankų kūrimą, terminų standartizaciją (Gaivenytė-Butler 2018: 27), atkreipiant dėmesį į tai, kad
terminų standartas – standartizuotų terminų žodynas, rengiamas remiantis tais pačiais terminografijos
principais kaip ir terminų žodynai“ (Gaivenytė-Butler 2018: 32).
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Todėl spartus bibliotekų veiklą reglamentuojančių normų kūrimas bei
tarptautinių standartų ir kitų dokumentų vertimas Nacionalinėje bibliotekoje sudaro palankias sąlygas plėtoti nacionalinę bibliotekininkystės terminologinių duomenų bazę ir suteikia daugiau galimybių integruotis į
tarptautinius profesinės terminijos kontekstus. Svarbu ir tai, kad profesiniai
terminų standartai sudaromi sisteminių žodynų principu, tad juos lengviausia integruoti į terminų bazes ar kitus duomenynus. Tad spartūs
standartizacijos procesai ir mastai labiausiai paveikė dabartinės bibliotekininkystės raidą, naujų terminų ir pokyčių atsiradimą. Be to, bibliotekininkams nuolat tenka pirmiesiems identifikuoti ir tiksliai aprašyti kiekvieną naują spausdintinį ar skaitmeninės kilmės teksto, garso, vaizdo ar integruotą išteklių, todėl sukurti šios srities terminai turi būti aprobuoti
kalbininkų ir gerai žinomi visai bendruomenei.
T E R M I N Ų Ž O DY N Ų R E N G I M A S

Vis dėlto bibliotekininkystės terminija šiame sudėtingame informacijos mokslų komplekse išsiskiria savo itin senomis ir turtingomis tradicijomis, siekiančiomis
ne tik rašytinės, bet ir žodinės žmonijos komunikacijos laikus. Yra sukaupta ir
beveik tris šimtmečius siekianti terminų žodynų rengimo patirtis. Jau 1802–
1804 m. išleistas 3 tomų abėcėlinis Bibliologijos aiškinamasis žodynas (Peignot 1802–1804) prancūzų kalba. O patį bibliotekininkystės terminą pirmą
kartą pavartojo vokiečių bibliotekininkas Martynas Schrettingeris, apibūdindamas juo žinių apie bibliotekos organizavimą visumą (Schrettinger 1834).
Ankstyvajai bibliotekininkystės sampratai ir terminijos raidai didžiausią
įtaką turėjo knygotyros mokslų raida, poligrafijos ir knygų leidybos praktika. Pirmasis Poligrafijos žodynas, išleistas 1735 m., jau buvo dvitomis
(Barrow 1735). XIX a. pab.–XX a. pr. bibliotekininkystę ir jos terminiją
labiausiai papildė dokumentalistika, išplėtusi dokumento sampratas, žinių
ir leidinių klasifikavimo, sisteminimo struktūrų terminiją, būdingą ne tik
bibliotekoms. O informacijos paradigma bibliotekininkystėje įsigalėjo jau
po Antrojo pasaulinio karo, kai daug sparčiau pradėtos diegti technologinės informacijos sistemos. Tad šiuolaikinė bibliotekininkystė laikoma informacijos ir komunikacijos mokslų dalimi (VLE 2003: 161).
Todėl kelis šimtmečius siekianti daugiareikšmė bibliotekininkystės sampratų įvairovė ir istoriškai kintanti dalykinė aprėptis atsispindi ir šių dienų
terminų žodynų rengimo praktikoje. Identifikuoti tokius šaltinius yra aktualu, nes bibliotekininkystės ir informacijos, o juo labiau knygotyros ir
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leidybos sričių žodynų, žinynų, enciklopedijų bei kitų terminijos priemonių skaičius ir toliau auga, todėl pasirinkti tinkamus bei patikimus informacijos šaltinius tampa vis sudėtingiau. Paspartėjo ir terminijos paveldo
šaltinių skaitmeninimas, tačiau ir atvirosios prieigos elektroniniai terminų
žodynai dažnai neatspindi tikrosios terminijos padėties, nėra atnaujinami,
pateikiami be šaltinių ar kitų būtinų paaiškinimų.
Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamente atlikus Lietuvos bei užsienio specialiosios leksikografijos šaltinių tipologinę, metodikos ir sandaros principų, turinio bei išorinių požymių analizę (Černiauskaitė 2017), paaiškėjo, kad tarp 110 identifikuotų aktualių bibliotekininkams šaltinių daugumą sudarė senas tradicijas tęsiantys, kelių redakcijų
sulaukę aiškinamieji žodynai ir enciklopedijos. Todėl taip svarbu toliau
tyrinėti ir gerai žinoti šių sričių terminų šaltinių istoriją. Nacionalinės
bibliotekos fonduose sukaupta apie 70 proc. įvairių tipų spausdintų užsienio bibliotekininkystės terminų žodynų ir enciklopedijų. Dar 20 proc. šios
srities šaltinių yra atvirosios prieigos žodynai, o jų skaičius sparčiai auga –
tai sudaro palankią terpę plėtoti terminografijos sritį įvairiomis formomis.
Tarp pastarųjų metų bibliotekininkystės ir informacijos šaltinių vyrauja
anglakalbiai žodynai – tai susiję ir su tarptautine šių procesų standartizacija. Tačiau knygotyros ir leidybos srityse gausu šaltinių prancūzų, rusų
ir vokiečių kalbomis. Dalykinių terminų gausa su išsamiais paaiškinimais
ir gausiomis nuorodomis į iliustracijų šaltinius pasižymi vienas labiausiai
pasaulyje cituojamų Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų žodynas anglų kalba (Online Dictionary for Library and Information Science, ODLIS).
Vis dėlto išskirtinis šiuolaikinės bibliotekininkystės terminologinis aspektas – daugiakalbių šaltinių gausa, nulemta būtinybės versti tarptautinius
profesijos standartus į nacionalines kalbas, pavyzdžiui, tarptautinį bibliografinio aprašo standartą, o tarptautinio daugiakalbio katalogavimo terminų žodyno vertimo bei sampratos subtilybes galima studijuoti 27 kalbomis,
tarp jų ir lietuvių (MulDiCat 2012).
Informacijos mokslų terminija susisteminta ir solidžiose enciklopedijose.
Kai kurios jų premijuotos ir gavusios geriausių informacinių leidinių titulus.
Terminijos aruodai slypi 73 tomų Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų
enciklopedijoje, kurią rengė 1300 žymiausių atskirų sričių specialistų (Kent,
Lancour 1968–2003). Be to, enciklopedijos pasižymi kruopščiai sudarytomis pagalbinėmis autorių ir dalykinėmis rodyklėmis, patogiomis terminams
identifikuoti. Turime dešimt, septynių, keturių, vieno tomo enciklopedijas
ne tik anglų, bet ir vokiečių, rusų, lenkų kalbomis, kadangi jose aprašomi
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ne žodžiai, o patys reiškiniai, įvykiai ir žmonės, – tai puikus, lyg ir parengtas terminų tekstynas su išsamiais ir tiksliais kontekstais. Nors dalykinis
bibliotekininkystės terminų turinys daugeliu atvejų labai aiškiai apibrėžtas
ir tarptautiniu mastu unifikuotas, bet kalbinės išraiškos priemonės – nacionalinės. Ir tai nereiškia, kad neturime visai nacionalinio terminų dalykinio
turinio, kurio negalėtume pateikti tarptautinei bendruomenei, ypač rengiant
dvikalbius ar daugiakalbius terminų žodynus.
Informatikos ir kompiuterijos terminografijai būdinga nuosekli raida
(Gaivenytė-Butler 2018: 33). Tai sudaro itin palankias prielaidas ir kitų
susijusių sričių terminijos tvarkybai. Nuo 1986 m. Nacionalinėje bibliotekoje atliekami terminologijos tyrimai leido sukaupti unikalią bibliotekininkystės ir jai gretimų sričių žinių bei duomenų bazę. Terminologijos
sektoriaus įkūrėjo Vytauto Rimšos pradėti istoriografiniai profesinės kalbos
tyrimai leidžia analizuoti bibliotekininkystės terminiją jau pirmųjų spausdintų knygų kontekste, sistemingai fiksuojant jos augančius ir įvairėjančius
šaltinius (Ralytė, Rimša 1989).
Pirmasis bibliotekininkystės terminų žodynas pasirodė 1956 m., kai
Lietuvos TSR knygų rūmai išleido Izidoriaus Kisino sudarytą Bibliotekinės
ir bibliografinės terminologijos žodyno pirmąjį sąsiuvinį (BBT: 1956). Tuomet pavyko išleisti tik vieną suplanuoto aiškinamojo lietuvių–rusų kalbų
terminų žodyno sąsiuvinį, kurio tinkamus vartoti terminus patvirtino tuometinė Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto Terminologijos komisija. Tik po keturių dešimtmečių vėl pavyko suvienyti Lietuvos nacionalinės bibliotekos, Lietuvių kalbos instituto
ir Vilniaus universiteto specialistus bei mokslininkus, ir 1990–1999 m.
buvo išleisti keturi aiškinamojo Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų
žodyno sąsiuviniai su 2237 susistemintais terminais (kalbos redaktorius
St. Keinys), skirtais dokumentų ir leidybos, bibliografijos, katalogavimo
bei bibliotekų fondų formavimo bei valdymo sritims (BBTŽ: 1990–1999).
Tuo metu aktyviai buvo tvarkoma knygotyros terminija. Vilniaus universiteto 1997 m. išleistame enciklopediniame žodyne Knygotyra tarp
aktualių knygos istorijos bei knygotyros terminų buvo pateikta nemažai
bibliografijos ir bibliotekininkystės terminų su įvairios apimties paaiškinimais bei pavyzdžiais. Lietuvoje toliau plėtojant knygotyros mokslo tradicijas, nuosekliai tvarkoma ir šių sričių terminija: skelbiami atnaujinti ir
papildyti naujais apibrėžimais svarbiausiųjų terminų sąrašai įvairiose mokymo priemonėse, kitose publikacijose. Daug dėmesio specialiosios terminijos darninimui skiriama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakul216
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teto mokslininkų darbuose, juose išsamiausiai nagrinėjami atskiri terminai
arba teikiami ugdymo procesui labai svarbūs terminų žodynėliai.
Šiuo metu Nacionalinėje bibliotekoje galima išskirti kelias svarbiausias
bibliotekininkystės terminijos tvarkybos kryptis: bibliotekininkų profesinės
terminijos identifikavimas; kontekstinė ir lyginamoji analizė bei sisteminimas; terminologinių duomenų kūrimas; terminų vertinimas ir aprobavimas; terminų standartizacija; naujos redakcijos terminų žodyno rengimas;
terminų darninimas su nacionalinio ir tarptautinio lygmens sritį reglamentuojančiais dokumentais; sunormintų terminų skelbimas, terminų
integravimas į kitus Lietuvos bei užsienio ar tarptautinius terminografijos
šaltinius ir duomenų bazes, bankus, tekstynus.
Nacionalinėje bibliotekoje veikianti tarpsektorinė Terminologijos komisija
rekomendavo nuolat kaupiamos, pildomos ir tikslinamos terminų duomenų
bazės šaltinius publikuoti platesniam vartotojų ratui prieinama ir aiškia terminų žodyno forma. Juk publikuoti bibliotekininkystės terminologijos darbai yra tik nedidelė šiuo metu viešai prieinamų duomenų dalis. Prielaidas
naujam dvikalbiam Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietu
vių–anglų kalbų terminų žodynui (autoriai dr. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Jonas Vytautas Valiukėnas) parengti 2019 m. sudarė intensyvūs pastarųjų metų bibliotekininkų profesinės komunikacijos terminų standartizacijos, tyrimo
ir norminimo procesai bei nuolat augantys anglakalbės dalykinės literatūros
ir informacijos srautai. Parengtame naujame terminų žodyne buvo atlikta
išsami bibliotekininkystės srities terminų inventorizacija. Praėjus 20 metų
po paskutinio aiškinamojo Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodyno
(BBTŽ 1990–1999) leidybos pavyko susisteminti daugiau nei aštuonis tūkstančius lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba.
Nacionalinės bibliotekos 100-mečio fone akivaizdu, kaip išaugo ir kuriomis kryptimis plėtojosi bibliotekininkystės terminija, išlaikydama glaudžius ryšius su informacijos mokslų ir knygotyros terminais. Jie aktualūs
ir gerokai platesniam vartotojų ratui – mokslininkams, specialistams, tyrėjams, kitiems besidomintiems asmenims, nuolat dalyvaujantiems mokslinės informacijos, dokumentinės komunikacijos, paveldo ir atminties
institucijų veikloje. Šiuo žodynu siekiama prisidėti ir prie bendrinės lietuvių kalbos norminimo, atkreipiant dėmesį į nuolat besirandančius naujus terminus, atspindinčius esminius technologinius ir vadybinius bibliotekų veiklos pokyčius. Tuo tikslu J. V. Valiukėno iniciatyva buvo pasirinktas įprastas žodynams abėcėlinis lizdinis terminų grupavimo principas ir
sukurtas naujas terminų žodyno modelis, kuris bibliotekininkystės prakTerminologija | 2019 | 26
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tikoje panaudojamas pirmą kartą. Tai leis lengviau identifikuoti profesinę
bibliotekininkystės terminiją platesniame bendrinės lietuvių kalbos kontekste, įžvelgti bibliotekininkystės profesinių terminų ryšius su gretimų
mokslo sričių, ypač kompiuterijos, terminais.
Šios krypties terminijos tyrimus numatoma tęsti. Net ir turėdami didžiulę įvairių terminijos norminimo priemonių bei būdų įvairovę, specia
listai vėl ima labiau vertinti tęstinę ir nuoseklią spausdintų žodynų rengimo kokybę. Nacionalinėje bibliotekoje rengiamas ir daugiakalbis aiškinamasis bibliotekininkystės terminų žodynas, todėl šių žodynų turinys
gali būti nuolat atnaujinamas, panaudotas kuriant ir kitus terminografijos
produktus. Juk šiuo metu bibliotekininkystės teorinių sampratų bei technologinių sprendimų kalbinės išraiškos įvairovę gali atspindėti labai įvairūs
terminografijos produktai: terminų vardynai, aiškinamieji žodynai, verčiamieji žodynai, sisteminiai žodynai ir tezaurai, enciklopedijos ir enciklopediniai žodynai, terminų standartai, terminų bankai, tekstynai, specializuoti terminologijos duomenynai ir frazynai.
Ne vieną amžių kurta ir tam tikrais laikotarpiais sistemingai tvarkoma
bibliotekininkystės terminija patyrė daug išbandymų, tačiau šiuolaikiniai
technologijų ir globalizacijos šuoliai žada daugiausia terminų darybos,
tvarkybos, norminimo ir vartosenos iššūkių (Bliūdžiuvienė 2007: 62). Tai
lemia ir sparčiai kintanti bendrosios kalbos išteklių technologinė raida,
naujos skaitmeninių kalbos išteklių ideologijos ir koncepcijos, grindžiamos
sąvokų inžinerijos, sąveikumo ir bendradarbiavimo logika. Bibliotekininkams artimiausiu metu teks spręsti Lietuvos kalbininkų jau identifikuotus
moderniosios kalbos plėtojimo iššūkius: užtikrinti esamų išteklių sąveikumą ir jų susiejimą prasminiais ryšiais, sukuriant galimybes naudotis integruotais leksikografiniais lietuvių kalbos ištekliais, bei lietuvių kalbos žodžių tinklą susieti su kitų kalbų žodžių tinklais.
T E K S T I N Ė T E R M I N Ų T VA R K Y B A

Akivaizdu, kad dauguma bibliotekininkystės terminijos lobyno slypi profesinėje spaudoje. Tai ne tik pati sudėtingiausia, bet ir įdomiausia terminologinio darbo dalis. Po labai įvairius profesinės spaudos šaltinius išbarstyti
terminografiniai atradimai vis dar sunkiai struktūrizuojami ir pavėluotai
aptinkami, nors skaitmeninė ar skaitmeninta jų forma leistų taikyti automatinio terminų atpažinimo technologijas. Tačiau bibliotekininkų profesinė kalba – tai dalykinėje srityje vartojama kalba, kurios ypatybė yra
speciﬁnės raiškos priemonės, t. y. ne tik terminija, bet ir frazeologija, sti218
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listiniai bei sintaksiniai bruožai. O juos geriausiai atspindėtų tikslūs ir išsamūs profesinės kalbos duomenų tyrimams skirti tekstynai. Pastaruoju metu Lietuvoje jau sukaupta nemaža bendrųjų ir specialiųjų tekstynų patirtis
leidžia itin universaliai juos taikyti terminologiniame darbe. Juk informacijos ir komunikacijos sričių tekstynai būtų lengvai integruojami į jau esančius, svariai papildytų ir praplėstų mokslinės komunikacijos rašytinės kalbos
analizės galimybes, padėtų gilinti naujų sričių dalykinį supratimą, ieškantys
autentiškos profesinės kalbos pavyzdžių ir šaltinių galėtų juos naudoti kaip
enciklopedinius arba kontekstinius žodynus.
Atsižvelgiant į bibliotekininkų profesinės terminijos vertimo aktualijas
ir šio sudėtingo darbo rezultatų optimizavimo bei viešinimo poreikius,
galėtų būti kuriamas bei plėtojamas specializuotas frazynas ypatingoms
kitų kalbų vertimo patirtims fiksuoti. Šiuo metu bibliotekininkams aktualiausios vertimo iš anglų kalbos konstrukcijos, metaforos, profesinis žargonas, daugiareikšmiai žodžiai ir kiti gramatiniai junginiai, kurie jau buvo profesionaliai išversti, tačiau į žodynus, standartus, kitus publikuotus
šaltinius taip ir nepateko. Juos sunku nustatyti ir bendruose automatizuoto vertimo įrankių kontekstuose su itin kontroversiškais vertimų pavyzdžiais. Tokiais atvejais praverstų į frazyną įtraukti ir neteiktini, kituose
šaltiniuose pastebėti vertimai (Grigas, Pedzevičienė 2015).
Ieškant naudingiausios numatomos bibliotekininkystės terminijos tvarkybos plėtros struktūros, apžvelgti ir patys naujausi leksikologijos kūrimo
įrankiai, kurie leis aprėpti kuo įvairesnius terminų konteksto sąryšius. Juk
tekstas – tai duomenys, pateikti ženklais, simboliais, žodžiais, žodžių junginiais, pastraipomis, sakiniais, lentelėmis, arba kitoks ženklų tvarkymas,
siekiant perteikti reikšmę ir darant prielaidą, kad jų suvokimas pagrįstas
skaitytojo natūraliosios arba dirbtinės kalbos žiniomis (LST ISO 5127:2017:
63). Norint atlikti tokios sudėtingos struktūros segmentavimą būtina specialiai susisteminta ir suprogramuota duomenų sankaupa, vadinama duomenynu. Jame galėtų tilpti nesunkiai administruojama ir patogi vartotojui
milžiniška duomenų bazė su integruotais daugialypės terpės šaltiniais, koks
yra Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas su integruotu lietuvių kalbos
naujažodžių tartuvu. Tai itin tikslinga, kai taip sparčiai kinta ir turtėja
mūsų profesinė terminija. Štai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne jau
yra užfiksuota termino bibliomūšis vartojimo istorija su konteksto pavyzdžiais (Miliūnaitė 2011).
Užsienyje jau tapo įprasta garso ir vaizdo medžiagą integruoti į daugiakalbius terminografijos šaltinius, kuriais sumaniai naudojamasi jau mokyk
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lose. O visi didieji internetiniai anglų, prancūzų, vokiečių ir kitų kalbų
žodynai turi integruotas tarties duomenų sistemas. Svarbiausia šiuolaikinio
duomenyno ypatybė, kad jis kuriamas specialistų ir teikiamas vartotojams
kaip nebaigtinė, nuolat besikeičianti, t. y. aktuali ir bendromis pastangomis
tvarkoma, o dažnai ir išlaikoma, terminų faktografija, kuri tiksliausiai rodo, kaip kinta profesinės kalbos leksika.
Tinkamai struktūrizuotame su kitais integruotais šaltiniais duomenyne
galėtų sutilpti kur kas daugiau bibliotekininkų profesinės kalbos reiškinių:
simbolių, vardų, terminų, terminų atitikmenų, terminų junginių, santrumpų, sinonimų, kontekstų, šaltinių, terminų autorių, specialiųjų kitų kalbų
atitikmenų, formų, vartojimo statuso ir kitų rodiklių, būtinų terminų vartosenos analizei. Be to, duomenynas padėtų kompleksiškai išspręsti termino ir terminų junginio pateikimo problemą, kuri kitose terminologinėse priemonėse, pavyzdžiui, žodynuose ar standartuose, yra sunkiai išsprendžiama, o yra būtina taisyklingai naujų terminų darybai ir kūrimui.
Dauguma bibliografinio aprašo sritis ar kitus elementus įvardijančių
terminų yra terminologiniai junginiai, t. y. žodžių junginiai, į kurių sudėtį įeina bent vienas terminas ir kiti nepastovios tvarkos leksiniai vienetai, kurių pasirinkimą lemia pagrindinis terminas. Pavyzdžiui, remiantis
terminologiniu junginiu serijos ir daugiadalio monografinio ištekliaus sritis,
formuojami kiti būtini tarptautinio bibliografinio aprašo elementai: dau
giadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė, serijos bendroji antraštė,
serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus paantraštiniai duomenys ir pan.
Tai aktualu ir sudarant gausius bei dažnai vartojamus junginius su kitais
terminais, pavyzdžiui, daug terminologinių junginių ir įvairių plėtinių
turi terminas paieška: paieška pagal cituojamus dokumentus, paieška pagal
žodžių junginį, turinio paieška Google sistemoje ir kt. Juos nesunku fiksuoti tekstynuose ar duomenynuose, tačiau sudėtinga sunorminti terminų
žodynuose, kuriais dažniausiai esame įpratę naudotis, o patiems kaskart
sudaryti vis naujus terminologinius junginius, ypač kai reikia juos išversti iš kurios nors užsienio kalbos, pritrūksta laiko ir žinių.
Būtina sukurti tinkamus įrankius ne tik terminų šaltinių, bet ir terminų
kūrėjų autorystei fiksuoti. Itin gausiai bibliotekininkystės terminiją naujais
terminais papildęs žymus kalbininkas ir terminologas doc. St. Keinys pabrėžė, kad ir visų pasitaikančių termino reikšmių, taip pat ir istorinių,
fiksavimas būtų pagrįstas, turėtų didelę mokslinę pažintinę vertę. Jis pastebėjo, kad lietuvių terminai dažniausiai tvarkomi vėliau negu atitinkami
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kitų kalbų terminai, o tai leidžia išvengti kitų kalbų terminologijos ydų,
klaidų, savo terminų sistemą padaryti darnesnę, tikslesnę, pavyzdingesnę.
Tad jis siūlė, prieš imantis terminologijos darbo, išsiaiškinti, kurios kalbos
ji geriausiai sutvarkyta (Keinys 1994: 13).
Nacionalinėje bibliotekoje kaupiama pagrindinė bibliotekininkystės terminų duomenų bazė lietuvių, anglų, ispanų, prancūzų, rusų ir vokiečių
kalbomis leidžia juos lengviau tikslinti, analizuoti, kurti ir integruoti šiuos
duomenis į kitakalbius profesinius kontekstus. Be to, palaikomi glaudūs
ryšiai ir keičiamasi informacija su kolegomis terminologais iš Estijos ir
Latvijos nacionalinių bibliotekų, studijuojama jų patirtis, suteikiant atvirąją prieigą prie savo sukauptų bibliotekininkystės terminijos duomenų.
Analizuojant bibliotekininkystės terminų sankirtas latvių ir lietuvių kalbomis, pastebėta, kad daugiausia bendrų atvirųjų bibliotekininkystės terminų šiuo metu galima aptikti kalbos technologijas sėkmingai plėtojančioje Latvijos bendrovės Tilde sukurtoje terminologijai skirtoje platformoje Tilde Terminology. Joje integruotas daugiakalbis Europos Sąjungos
tezauras EuroVoc 23 Europos Sąjungos kalbomis ir 33 kalbomis plėtojamas
EuroTermBank projektas, kuriame galima rasti per 35 000 lietuviškų bibliotekininkystės, kalbotyros, kompiuterijos ir kitų sričių terminų.
Nagrinėjant bibliotekininkystės terminų ypatumus latvių ir lietuvių kalbomis, pastebėta, kad šių terminų atitikmenys, jų pateikimo formos ir
būdai analogiškose duomenų bazėse skiriasi dėl naudojamų skirtingų leksikografijos šaltinių. Tikslingas tinkamų šaltinių pasirinkimas, nuolatinis
jų atnaujinimas ir technologinė kontrolė tapo viena aktualiausių profesinės
terminijos darninimo problemų. Siekiama, kad šiuo metu didžiąja dalimi
jau standartizuota bibliotekininkystės terminija taptų taip pat nuosekliai
ir tinkamomis formomis viešinama, toliau analizuojama ir kuriama, randant
tiesiogines sąsajas su vartotojais. Nors sukurto produkto sklaida yra paprastai galutinė ir baigiamoji bet kurio tyrimo dalis, šiuolaikinės technologijos lemia, kad bet kurios išmaniosios informacinės sistemos grindžiamos tiesioginėmis sąsajomis su vartotojais, jų bendradarbiavimu ir tolesne
įtaka visos sistemos raidai.
Terminologijos paslaugų ir produktų įvairovė skatina kūrybiškai mąstyti, nors tai galbūt labiausiai kalbos normų, taisyklių ir reglamentų, nacio
nalinių bei tarptautinių susitarimų saistoma veiklos erdvė. Terminų ištekliai
būtini siekiant tiek perimti naują informaciją, tiek ir atskleisti retrospektyvų jos turinį, tačiau esminis jų bruožas – tikslus informacijos ir turinio
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perteikimas bet kuria kalba. Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorės, Tarptautinės standartizacijos organizacijos
(ISO) atitiktinio nacionalinio technikos komiteto LST TK 47 Informacija
ir dokumentavimas pirmininkės dr. N. Bliūdžiuvienės nuomone, norminių
terminų vartoseną labiausiai skatina jų įtraukimas į teisės aktus, standartus
bei studijoms ir savišvietai skirtas ugdymo priemones.
Estijoje jau daugiau kaip dešimtmetis plėtojamos įvairios bibliotekininkų profesinės kalbos ugdymo programos, kurias koordinuoja Bibliotekininkų draugijos Terminologijos taryba. Jos iniciatyva kasmet rengiamos
profesinės kalbos dienos, seminarai, skelbiami kalbos ugdymo priemonių
konkursai, atliekami kiti papildomi terminologijos vartotojų tyrimai, o
kiekvieną rudenį organizuojamų kalbos seminarų paskaitų medžiaga publikuojama Estijos nacionalinės bibliotekos ir Bibliotekininkų draugijos
tinklalapiuose. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje kasmet organizuojamos
mokslinės konferencijos bibliotekininkystės ir gretimų sričių terminijos
problemoms aptarti.
Lietuvos bibliotekininkų draugija pagal 2018 m. bendradarbiavimo su
Valstybine lietuvių kalbos komisija sutartį siekia organizuoti Lietuvių kalbos
dienas, diskusijas, seminarus, kitus renginius, gerinti profesinės kalbos sklaidos kokybę. Profesinės kalbos ugdymo renginių pagausėja kasmet Bibliotekininkų draugijos organizuojamose Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitės programose. Bibliotekų darbuotojai kviečiami patys dalyvauti ir raginti skaitytojus dalyvauti Lietuvių kalbos draugijos rengiamose virtualiose lietuvių kalbos viktorinose, kituose kalbos ugdymo projektuose.
Profesinė terminija kuriama ir plėtojama vis greitėjančio komunikavimo
sąlygomis, kai į kalbą jau imama žiūrėti tik kaip į komunikacijos įrankį,
o tai trukdo suvokti esmingiausią jos – kultūros ir tapatybės išsaugojimo –
funkciją. Kaupdami ir tvarkydami unikalų bibliotekininkystės terminijos
aruodą, siekiame bendromis kalbininkų ir įvairių kitų sričių specialistų
pastangomis išsaugoti tiek kalbos paveldo lobius, tiek ir kurti adekvačius
dabarčiai profesinės kalbos išteklius. Todėl unikalūs bibliotekininkų terminologiniai sprendiniai tampa itin aktualūs puoselėjant savąsias nacionalines terminų sistemas ir integruojant jas į globalius tarptautinius tinklus.
I Š VA D O S

Tyrimas leido identifikuoti ir įvertinti Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje atliekamų profesinės terminijos tyrimų bei terminografijos darbų nuoseklumą, sėkmę, derinant leksikografijos tradicijų
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tęstinumą su naujais standartizavimo reikalavimais, įvardyti svarbiausius
darbų etapus, tarp kurių išsiskiria sistemingo terminų tvarkybos etapo
pradžia XX a. paskutiniais dešimtmečiais, kai lietuvių bibliotekininkystės
terminija imta tvarkyti kompleksiškai, tiriant ir formuojant plėtros perspektyvas.
Bibliotekininkystės terminijos standartizacija tapo aktualiausia pastarųjų
keliolikos metų terminografinio darbo dalimi. Bibliotekos ne tik pirmosios
įsitraukė į pagal tarptautinio ir europinio lygmens standartizacijos principus organizuojamą nacionalinę standartizacijos veiklą, bet ir išlieka šios
veiklos lyderėmis. Spartus ir laiku bibliotekų veiklą reglamentuojančių
normų kūrimas bei tarptautinių standartų ir kitų dokumentų vertimas
Nacionalinėje bibliotekoje sudaro palankias sąlygas plėtoti nacionalinę
bibliotekininkystės terminologinių duomenų bazę, suteikia daugiau galimybių integruotis į tarptautinius profesinės terminijos kontekstus.
Lietuviškai terminijai iššūkiu tampa tai, kad vos 10 proc. tarptautinių
standartų Lietuvoje perimti vertimo būdu, ir tik juose vartojami terminai
įtraukiami į Lietuvos standartizacijos departamento Terminų bazę. Kitų
oficialiai neįteisintų lietuviškų terminų vertimai taip pat patenka į būtinąjį profesinių terminų aruodą, neturintį viešos prieigos. Bibliotekininkams
nuolat tenka pirmiesiems identifikuoti ir tiksliai aprašyti kiekvieną naują
spausdintinį ar skaitmeninės kilmės teksto, garso, vaizdo ar integruotų
išteklių, todėl siekiama, kad sukurti šios srities terminai būtų aprobuoti
kalbininkų ir gerai žinomi visai bendruomenei.
Žymiausi bibliotekininkystės terminijos tvarkybos rezultatai yra Nacionalinėje bibliotekoje – 1990–1999 m. išleisti keturi aiškinamojo Bibliote
kininkystės ir bibliografijos terminų žodyno (kalbos redaktorius St. Keinys)
sąsiuviniai, apimantys 2237 terminus, skirtus dokumentų ir leidybos, bibliografijos, katalogavimo bei bibliotekų fondų formavimo ir valdymo
sritims. Šiuo metu rengiamas dvikalbis Bibliotekininkystės, informacijos ir
knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas, kuriame pavyko
susisteminti 8000 pačių aktualiausių bibliotekininkams terminų su atitik
menimis anglų kalba.
Siekiant įgyvendinti daugiakalbio aiškinamojo bibliotekininkystės terminų žodyno projektą, buvo atlikta užsienio leksikografijos profesinių
šaltinių tipologinė, metodikos ir sandaros principų, turinio bei išorinių
požymių analizė, kuri leido palyginti bibliotekininkystės terminijos raidos
patirtis. Leksikografinės krypties terminijos tyrimus numatoma tęsti, nes
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specialistai vėl ima labiau vertinti tęstinę ir nuoseklią terminų žodynų
rengimo kokybę.
Tekstinė terminų tvarkyba kol kas per menkai koordinuojama ir yra
mažiausiai išplėtota Nacionalinės bibliotekos terminografijos darbo dalis.
Įvairiuose profesinės informacijos ištekliuose pabirę terminai vis dar sunkiai struktūrizuojami ir pavėluotai aptinkami, nors skaitmeninė ar skaitmeninta jų forma leistų taikyti automatinio terminų atpažinimo technologijas. Šioje veikloje vertėtų plėsti ir pildyti jau egzistuojančius tekstynus
ir integruoti į juos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų tekstus,
kurie svariai papildytų ir praplėstų mokslinės komunikacijos rašytinės
kalbos analizės galimybes, padėtų gilinti naujų sričių dalykinį supratimą,
o ieškantys autentiškos profesinės kalbos pavyzdžių ir šaltinių galėtų juos
naudoti kaip enciklopedinius arba kontekstinius žodynus.
Šiuo metu sukaupta bibliotekininkystės terminologijos medžiaga gerokai
pranoksta tradicines terminų žodyno, standarto ar kitokių jau turimų terminografijos struktūrų ribas, todėl, atliekant papildomus tyrimus, intensyviai
ieškoma naujų būdų ir priemonių, kaip išsaugoti ir panaudoti jau sukauptus
duomenis. Tuo tikslu išanalizuotos galimybės kurti įvairesnius terminografijos įrankius: terminų duomenynus, frazynus, tekstynus, studijuojamos skait
meninių kalbos išteklių informacinės sistemos raidos tendencijos.
Siekiama, kad šiuo metu didžiąja dalimi jau standartizuota bibliotekininkystės terminija būtų nuosekliai ir tinkamomis formomis viešinama,
toliau nagrinėjama ir kuriama, randant tiesiogines sąsajas su vartotojais,
ugdoma norminių terminų vartojimo kultūra per įvairias edukacines programas ir priemones.
Analizuojant plėtojamas bibliotekininkystės terminijos tvarkybos kryptis ir ieškant naujų terminografinės veiklos strategijų, svarbu įvertinti ir
tai, kad profesinė bibliotekininkų kalba, kaip ir dauguma kitų, nebeegzistuoja izoliuotai, atliepdama tik vienos bendruomenės poreikius. Tolesnė
sėkminga integruotųjų kalbos terminologinių išteklių raida Lietuvoje būtina siekiant ir atskirų sričių terminijos darnaus vystymosi, ir tarpusavio
bendradarbiavimo bei plėtros
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De velopments Trends of the Libr arianship Terminogr aphy
at the Mart ynas Ma žvydas National Libr ary of Lithuania

Summary

At the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, control of the librarianship terminology has been taking the following trends since 1986: identification of the
professional library terminology, its contextual and comparative analysis and categorization, creation of terminology data, evaluation and approval of terms, administration
of the terminology database, standardization of terms, preparation of terminology dictionaries, conformation of terms to special national and international normative documents, publication of standardised terms and integration of terms into other terminographic sources and databases in Lithuania and abroad. The article presents consistent
analysis of the main results of the terminology work: rapid processes of terminology
standardization and preparation of the Dictionary of Librarianship and Bibliography
Terms (1990–1999) and the Lithuanian–English Dictionary of Librarianship, Information and Book Science Terms (2019) as well as sources under preparation. A new
multilingual dictionary of library terms in English, Lithuanian, French, Russian and
German is under preparation and looking possibilities for being a subject in professional cooperation. The most effective period of intensive standardization of professional librarianship terminology drawing on rich experience of lexicographic control
by Lithuanian specialists. The librarianship terminology, which has been developed
for several centuries, faced many encounters, and many more challenges in drafting,
control, standardization and usage of terms are to be met during the contemporary
globalization and technological leaps. One of the most urgent issues in the harmonization of the professional terminology has become expedient development of proper
sources and their choice as well as their permanent updating and technological maintenance. Such development of the integrated terminology sources in Lithuania is essential also for the evolution and interaction of terminology of various professional
domains. Taking into account that professional terminology is created and developed
in circumstances of universal communication, when a language is considered only a
communication tool – the fact that impedes the comprehension of its fundamental
function, that of preserving culture and identity. For this reason, unique terminological solutions of librarians are of great importance for fostering national terminological
databases and integrating them into global international networks.
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The Main Principles of the Terminology
Work of Old Georgian Translators in the
10th–11th Centuries
L i a K a r o s a n i dze
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at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
A bstract
The Georgian terminology work has its own long history but it has not been
yet studied thoroughly. The basic principles of the Old terminology work followed by the medieval scholars, namely: deep and thorough knowledge of the
main notion denoted by a term to render it properly; avoid the norms which
are not natural for the Georgian language; try to learn thoroughly the structures of both languages and make them closer, to determine the rules which
those languages follow, find right correspondences and not to make mechanical calques; create the Georgian terms with Georgian roots and Georgian derivative means; give precise and trustful definitions. The theories of the old
Georgian translators are actual and important up today.
Ke y words: terminology, old Georgian translators, old Georgian terminology, grammatical
terminology, Dionysius Thrax.

A n o ta c i ja
Gruzinų terminologijos istorija yra sena, tik ji nėra išsamiai tyrinėjama. Pagrindiniai viduramžių mokslininkų taikyti senosios terminologijos (X–XII a.)
principai: išsamiai nagrinėti terminu žymimos sąvokos esmę, kad būtų galima
sąvoką tinkamai perteikti, vengti gruzinų kalbai neįprastų normų, stengtis kuo
labiau perprasti abiejų kalbų struktūras ir jas artinti, nustatyti toms kalboms
būdingas taisykles, ieškoti tinkamų atitikmenų ir nekurti vertinių, kurti gruziniškus terminus su gruziniškomis šaknimis ir vedybos priemonėmis, teikti
tikslias ir patikimas apibrėžtis. Tokios senosios gruzinų kalbos vertėjų taikytos
teorinės nuostatos aktualios bei svarbios ir šiandien.
Esminiai žodžiai: terminologija, senosios gruzinų kalbos vertėjai, senoji gruzinų terminologija, gramatikos terminija, Dionisijas Trakietis.
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I N T RO D U C T I O N

The whole history of the Georgian language with its scientific and
grammatical competence level proves that there have always been permanent and purposeful terminological researches provided. Alongside with
the historical event when Christianity was introduced as the official religion in Georgia, scientific work on Georgian terminology became necessary simultaneously with the demand of translating the Christian literature
skillfully, in proper scientific language. Development of general literacy
and competence naturally conditioned the necessity of well-developed
lexicography without which the translation work would have been impossible to be done. In its turn, as the translation work was developing
gradually, it became necessary to solve the problems of developing the
perpetual terminological researches and compiling the necessary dictionaries. The Georgian clergymen, working on translations in the monasteries got their education mainly in Greece. Their high-level knowledge in
theology and translating skills provided the high-level translations and
terminology work as a whole.
Studying the terminology work methods shows clearly that the methodology chosen by the Georgian authors and translators do not differ
from the terminology work defined by the modern standards.
1 . O L D G E O R G I A N E D U C AT I O N A L
AND SCIENTIFIC CENTERS

The level of the scientific work done in a country in such fields as
terminology, translation and lexicography depend on political stability in
the given country and on the country’s aspiration to cultural development.
Through all its history of its existence education always have been the
main orienting point. Georgian kings never ever had rich palaces but the
fact is that there are not so many countries having so many educational
centers within a country or out of its borders, as Georgia used to have in
those times. As soon as Christianity was introduced, in the 5th–6th centuries, there emerged elementary schools in Georgia where first of all the
Holy Bible was taught and the clergymen were trained. The schools became especially popular since the time when the Georgians became familiar with the Byzantine School. It is well known that Georgia had close
ties with Byzantium since the 10th century when a strong cultural-eduTerminologija | 2019 | 26
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cational movement began. That was exactly the time when the great
cultural and educational renaissance began. Many Georgians, especially
from noble families, went to Byzantium temporarily to get good education or sometimes stayed there for all their lives. Later, in the 11th century, Constantine Monomachos founded the Academy which became a
place of study for some of the world’s best scientific thinkers in this epoch.
The cultural-educational movement broke through the borders of Constantinople and Byzantium as a whole and involved those who were called
at those times “Christian barbarians”, absorbing their vivid creative forces. Many creative people from the East or West were making their way
to Constantinople. There they absorbed their culture and made their own
contribution to its growth and development. Georgia could not be and
really was not an exception from this process; in the 9th–10th centuries
Georgia often intersected with Greek culture on the peripheries, and in
the 10th–11th centuries, it suddenly rushed right to the center of Byzantine culture through Iviron, Petritsoni and other monasteries. Georgia
could now directly see the processes which interested all the Christian
nations (Kekelidze 1960: 61–66).
The scholars who became leaders of the cultural-educational processes
in that period, all had got an education in that Academy.
The 10th–11th Centuries have marked a very important historical
achievement with the foundation and establishment of the educational and
scientific centers at the Gelati and Ikalto Academies. Both centers were
strong hubs higher learning focusing on subjects including science as philosophy, history, rhetoric, and grammar were taught and researched alongside geometry, arithmetic, astronomy, music, and medicine. Such trade
crafts as forging, ceramics, wine farming and vinting (Tevzishvili 1938: 45).
Academician S. Kaukhchishvili argued that Art of Grammar by Dionysius Thrax was known among the grammatical schools functioning in
Georgia. Kaukhchishvili founded his opinion on the fact that the Shat
berdi Codex was written in the 10th century and this book included some
theses written by Diomedes, a grammar scholar of the Art of Gramma by
Dionysius Thrax, and the chapter concerning the Greek alphabet was
written in accordance with them (Kaukhchishvili 1923: 178–184).
There are many texts of different types compiled together in the Shat
berdi Collection: theological, historical, grammatical and others. The pur230
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pose of this manifold manual is only one: its compiler wanted to gather
such scientific works which in his opinion had certain comprehensive
educational significance. The Shatberdi Collection contains the tutorial
texts in such branches as chronology, grammar, natural science, theology,
and others. This collection is the most characteristic among other manuscripts of such type. It shows the level of knowledge and interests of the
epoch and of the social layer where it was created and for which it was
designed (Shatberdi 1979: 9).
A special position named as “teacher of teachers” [modzghvart-modzghvari] existing in the 11th c. in Georgia also reflects the special attitude to
education as something important in Georgia. According to the Georgian
State Court jurisdiction in that time, this position was more honorable
than the religious position of Catholicos. The person in this position lived
in Gelati and governed all the issues and processes related to education.
In the modern sense of the term, this person was in position of the modern times’ minister of education. Such respect shows how much attention
was paid to educational processes in Georgia in those times.
2. THE OLD GEORGIAN TERMINOLOGY SCHOOL

In the 10th–12th centuries when Georgia was politically united and
strong the national self-awareness rose up. National awareness usually is
revealed in the process of translating and in its characteristic features.
When translating the ecclesiastic books, the Georgian translators used to
supply the books with their comments; they did not translate literally
word by word but their translation was creative. They related the translated material to their church and its traditions or added some material
which they had got as a heritage from the previous centuries‘ traditions.
Sometimes the texts were abridged, or just the opposite – widened with
the material which they had got as a heritage from the earlier experiences and traditions, so texts underwent a sort of editorial work. This is
the reason that some writings translated from Greek, being clerical or
other, were recognized as Georgian writings, and not translated ones. It
also should be noted that the Georgian-Byzantine relationships were not
unilateral. Georgian literature in its turn somehow influenced and enriched
the Byzantine literature: 1. There are some writings, some Byzantine texts
preserved only in Georgian as the original Greek texts are lost; so they
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could be read-only as translated into Georgian; 2. There is such information about some Old Byzantine writers kept in the Old Georgian writings
which add new information or show new point of view concerning their
life and their creative work; 3. Old Georgian translated literature keeps
the information even about the writers who are not well known in the
history of the Byzantine literature; 4. The works translated by Old Georgian translators enriched Byzantine literature with the writings translated
from Old Georgian; 5. Georgian writers even wrote some works originally in Greek (Kekelidze 1960: 55–56).
The development of literacy itself determined the necessity of lexicographic work. It was necessary to lead translational activities. In its turn,
translational activities strongly required explanatory, bilingual and encyclopedic dictionaries to be compiled; it was a desperate need. Each translator and even scribes should have known Georgian language lexis and
the rules of word derivation fundamentally, to the same extent as it was
necessary for the authors of the original texts. Thus we shall look for the
roots of the Georgian lexicography in the writings of the old times Georgian translators. Undoubtedly, the first Georgian lexicographer, in the
just specific meaning of the word, must have been the first author-translator. The scholium and marginal comments added to the old translation
works provide us with the precious lexicographic notes.
Historically, the cultural and educational development of Georgia was
tied to the great successes of the country’s historical persons working in
the scientific and cultural fields. One such group are the founders of the
Athonite Monastery of Iviron: Ioane Mtatsmindeli (920–1005) and Eqvtime Mtatsmindeli (955–1028) along with Giorgi Mtatsmindeli (1009–
1065) which were instrumental in setting up established scientific standards
and practices for that time. Also, it is important to note the work of
Ephrem Mtsire, a Georgian philologist and philosopher of the second part
of the 11th century, who developed theories of translation; Ioane Petritsi (11th–12th centuries), who founded the Petritsoni School; and Arsen
Ikaltoeli, the first rector of the Ikalto Academy.
Observing the oldest documents and creative works of the mentioned
scientists, we will become sure that they were well educated in lexicography. The works by Ephrem Mtsire and Ioane Petritsi show us the highest level of education and scientific skills of their authors. Their original
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works and translations represent the models of proper work on the Georgian lexis, its study, and development. These works are a kind of lexicographic handbook, full of new terminology.
The existing level of terminology work is a direct indicator of the development level of any given branch of science. Developed terminology
is a precondition for a branch of science to develop and reach perfection.
Terminology needs systematic work on its enrichment and improvement
which allows having scientifically rich and valid original or translated
scientific works.
The scientific-philosophical terminology was going on its way of development during centuries. The terms denoting the notions belonging
to different branches of philosophy, theology or natural sciences are often
used in the writings of several genres but those terms were created in
different times by different authors and it was necessary to establish consistent terminology systems for different branches. The rules developed
and used by Greek scholars presented a model for the Georgian translators though they did not ever blindly follow them. The first name which
we met when looking through the long way of Georgian terminology
creation and development is Giorgi Mtatsmindeli, one of the Georgian
religious persons and translators. When comparing his translation works
with all others it becomes clear how large and serious his contribution is
in the development of Georgian philosophical and natural sciences terminology. Unlike the instants where the notions are rendered by phraseology, Giorgi Mtatsmindeli provides one-word terms. He often uses the
Greek language term construction but he uses Georgian rules of word
formation and renders the notion content of the Greek term in Georgian.
Ephrem Mtsire gave special importance to the exact translation of a term.
This can be seen from the fact that he considered it necessary to show the
explanation of the words on the margins of the manuscripts in order to
facilitate finding of the needed term-word for the reader. The Old Georgian
scholars approached the problem with great responsibility taking into consideration etymology of the Greek lexemes studied their meaning thoroughly and gave the exact basic or contextual correspondences in Georgian.
The special role in creation Georgian philosophical terminology belongs
to Ioane Petritsi the scholar who determined his methods of the terminological work: he created scientific terminology based on the popular language
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material although considering that those terms should have been different
from colloquial lexis by their forms and derivative means. Ioane Petritsi
absolutely excluded mixed types – integration of the Greek derivatives and
Georgian roots. This requested scientific bravery – quite rich and multifunctional tools of derivation in Georgian should have been given large opportunities; their abilities would become clear and well known for the users; the
mighty of the Georgian language not only as the language of poetry but as
multifunctional language good for scientific work would be shown; besides,
many archaic forms would reinforce and at the same time vivid and perspective word forms would also find their way in terminology.
The most important fact is that Georgian translators of those times had
excellent knowledge of Georgian grammatical structure, lexis and the
system of word-formation; they tried to enrich the Georgian language
with new words and expressions. The Old Georgian translators demonstrated broad knowledge in lexicography, its traditions and in large material accumulated in the works of the Greek and Byzantine lexicography.
The well-known Georgian lexicographer of the 20th century, Alexandre
Glonti named the scientific works by Georgian lexicographer Ephrem
Mtsire alongside with such great Georgian scholars as Ioane Petritsi, Ekvtime Mtatsmindeli and Giorgi Mtatsmindeli and others, as the source of
the Georgian lexicography. The first known Georgian Explanatory Dictionary is compiled by Ephrem Mtsire. It is enclosed into the Georgian
translation of psalms as an introduction. “The middle part of the introduction to the psalms collection translated into Georgian can be considered the first dictionary compiled in Georgia” (Glonti 1955: 35–37).
From the terminology work viewpoint, the role of Gelati monastery
school is special among others in the history of the Georgian literaturescientific language development. The Antic and Christian cultural traditions happened to merge together in Gelati. The well-arranged system of
the Georgian philosophic-theological terminology was developed there.
Gelati Academy was a typical educational center of the medieval centuries
where the Byzantine intellectual thinking of the Renaissance epoch continued its development based on the Georgian traditions. This school
stood on the mainline which a little later was followed by the whole
European world (Melikishvili 1999).
Gelati school writers gave way to the changes taking place in the vivid
speech to flow into their translation theory and practice making the lan234
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guage more easy and understandable for common people. Gradually, the
language style of Gelati, so-called Gelaturi, have been clearly developed,
its theoretical linguistic base created by Ioane Petritsi. In this style of
writings, we see and feel creative boldness and wide scope of knowledge,
creative language skills, esthetical thinking, knowledge in philosophy and
theology – all in harmony. We should feel gratitude to Ioane Petritsi and
his school for philosophy terminology existing in Georgian, based mainly on the word stems and roots of the Georgian origin while in European languages those terms mainly have Greek or Latin roots. From the
philosophical viewpoint the Hellenic language was rich and Ioane Petritsi tried to equalize Georgian language lexical-grammatical possibilities
to it while not mechanically translating the terms but creating and founding Georgian terminology to deliver the essence of the philosophical terms
(Glonti 1983: 75).
Terminological accuracy always was especially important when translating theological works. Surely, the Georgian translators knew about the
accusations brought to Ioane Italos by the court. One of those accusations
concerned his inaccuracy towards the terminology determined by the
Church. He was accused of using not exactly the word-phrases which were
determined by the clericals to be used in the field of orthodox religious
writings (Melikishvili 1999: 23).
There were two main problems standing in front of the Georgian translators: from one side it was clear that deviation from the Greek language
rules, from the terminology which they had determined, could have been
regarded as heresy and from the other side making the just word-by-word
translation would have protected the translator from accusation but could
damage the Georgian language peculiar character imposing the forms
unnatural for its grammar. One of the problems which the Georgian
translators faced was about the articles. There is no article in Georgian.
Using the word “God” without article caused a negative attitude among
the Greek clericals and specialists and they accused Georgian translators
of heresy. So, it was the difficult road that the Georgian ancient translators overcame successfully. The Georgian translators of the Christian literature followed the religious dogmas and at the same time, they principally stood against the grammatical influences of the other language
(Karosanidze 2017: 104).
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3 . T H E G E O R G I A N G R A M M AT I C A L T E R M S
I N T H E 1 1 T H C E N T U RY

The education obtained in Greece naturally included grammatical knowledge as well. And it is precisely the thorough study of Greek grammatical thought and examination of Georgian grammar through this perspective which underlies and is characteristic for the works of Georgian scientists in the 10th–11th centuries.
It is clear that the 10th–12th centuries are currently considered to mark
the beginning of the history of Georgian grammatical thinking only since
the work dated earlier has yet to be found. The Georgian literary heritage,
translated and original works, clearly indicate the existence of great experience and knowledge, and Georgian grammatical thought as a branch
of science is naturally supposed to be part of this heritage. Today we can
surely say that the Art of Grammar by Dionysius Thrax which is supposed
to be the foundation of all-European grammatical thought, must have
been well known as an original or through some commentaries, in the
Old Georgian literature. Though we do not have the full translation of
the text, it can be confirmed by several facts that Greek grammatical
theories were not unfamiliar to Georgian scholars, and their philological
practice involved the necessary knowledge which was meant by the Byzantine educational system of those times (Karosanidze 1998: 15).
Despite the fact that some information of grammatical character still
need to be found and evidenced in Georgian literature, the material which
is already obtained allows to imagine the level of grammar knowledge
among the Georgian translators of the Old times.
Georgian linguist Mzekala Shanidze relates the oldest original Georgian
grammar treatise (with the manuscripts dated back to 12th–13th and 14th
centuries th-6, sh-312), named About Articles to the literary school of
Ephrem Mtsire. It is one of the most important written monuments according to which the beginning of the Georgian grammatical thinking
goes back to the 6th–7th centuries and decisively proved that the linguistic researches of the 17th–18th centuries on the linguistic traditions existing in Georgia in the 10th–11th centuries which in their turn relate to
the Greek linguistic traditions.
Though the reason for this treatise to be written as a practical type issue which emerged when translating a religious text, About Articles itself
represents a separate scientific work. It is an original religious treatise
236

Lia Karosanidze		 The Main Principles of the Terminology Work of Old
			
		 Georgian Translators in the 10th–11th Centuries

written by the Georgian writer, in which one of the grammar issues is
discussed and the questions of both- Greek and Georgian grammar are
observed and compared (Shanidze 1990: 13–14).
The author explains the essence and designation of an article in the
Greek language to a Georgian reader, adding some useful remarks towards
the nature and peculiarities of the Georgian language; he also gives some
examples so as to make the grammar issues more clear:
“რამეთუ ჩუენსა ენასა არა გუქონან სახელთა წინა დასასხმელნი

ართრონნი, ვინაჲცა, რაჟამს გეგულებოდის ბერძნულსა ართრონიანსა
სახელსა თარგმანებაჲ, „ო თეოს“ [oJ qeov] ესრეთ სთარგმნი, ვითარმედ:
„ღმერთი“, რამეთუ არა არს ართრონი ენასა ზედა ჩუენსა და ვერ
შესაძლებელ არს თარგმნაჲ მისი, ვინაჲთგან არა არს, რამეთუ ართრონი
წინადასადებელი არს სახელისაჲ და შუენიერ-ჰყოფს სახელსა და რეცა
პატივსა რასმე მიჰმადლებს.”

“as our language does not have the article as to put before the nouns when
someone wants to translate Greek noun which has an article (oJ qeov) this
should be translated us “theos” – “God”. The article is that precedes the noun
and is important and underlines respect to the special character of that noun,
but we do not have this feature in our language” (Shanidze 1990: 134, 6).

There are the terms denoting gender, case, number or other grammatical categories in the treatise. მამალი (mamali “masculine”), დედალი
(dedali “feminine”), and შუა (shua “medium”). These Georgian terms
correspond to the Greek terms.
Five cases are distinguished for the Greek articles:
• ადვილობითი (advilobiti “nominative”)
• შობილობითი (shobilobiti “genitive”)
• მიცემითი (mitsemiti “dative”)
• მიზეზობითი (mizezobiti “causative”)
• წოდებითი (tsodebiti “vocative “)
The order and the names of the noun cases are just the same as in
Grammar by Dionysius Thrax.
a) ადვილობითი (advilobiti “simple”) – In the Art of Grammar of
Dionysius three names are given for the first case: ojrqhv, ojnomastikhv,
eujqeῖa (Uhlig 1883).
In the Old Georgian written sources, the following terms exist for the
first case: ადვილობითი (advilobiti, simple) in the About Articles; ევთია
(evtia) and ორთი (orti) (in Georgian translations of works by Amonius
Herrmiae); საწრფელო (sawrfelo) in Zurab Shanshovani’s Grammar
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(18th c.); წრფელობითი (wrfelobiti) and სახელობითი (saxelobiti “nomnative”) in the grammar of Anton I (18th c.) (Karosanidze 1998: 23).
Among these terms, ადვილობითი (advilobiti “simple”) requires some
explanation.
In the specialist literature, the Greek term eujqeia is commonly translated as “direct case” and ojrqhv means the same thing – “direct” or “frank”.
Therefore, out of the three names belonging to the first case ojrqhv, eujqeia,
ojnomastikhv two, ojrqhv and eujqeia, have the same meaning – something
I find somewhat surprising.
The basic meanings of eujqeia in the Greek sources are “direct”, “simple”, and “relevant”, In the Georgian translations of Ammonius Hermiae,
the leader of the Alexandrian school (5th–6th centuries), this case has
the meaning of “proper”. At the same time, however, the translator does
not translate the term ევთია (eujqeia) and only transliterates it as the
name of the first case. The main meanings of this word are also confirmed
in the materials of the Greek-Georgian historical dictionary; Moreover,
there is one place in the Gospel of Luke where the Greek eujqeia is translated as “easy“ in the phrase ejstai; ta; skoliva eij eujqeian, which means
“turn difficult into easy” (Karosanidze 2017: 65).
In commentaries on the section of Art of Grammar by Dionysius Thrax
concerning the noun cases, the term eujqeia comes from the word eujquv
tato, which is the superlative degree of the adjectives eujquv ‖ eujqeia
and it has various meanings (Scholia 1901: 545–546).
There are some interesting places in the commentaries which allow us
to suppose that this Greek word has exactly the meaning presumed in the
Georgian (by which we mean the terms “simple” and “easy”).
I. It is the suggestion of Heliodor that eujqeia is the first case because
it does not have a grammatical form, but the following cases, being formed
out of it, do have a grammatical form (Scholia 1901: 546–547).
II. Stephan goes on to say that in the eujqeia case a noun is unextended (Scholia 1901: 549).
Anton I explanation of the rectus case should be noted here:
“ესე წრფელობითი ესე პირველსა მდგოებასა შინა არს
უცუალებელად და დაჰნიშნავს რომლისამე მყოფისა არსებასა
მარტივად, მაგალითად, ცხოველი, კაცი, ფარნავაზ და სხუანი”.
“...rectus always is in the first place and is unextended and denotes any being or
thing simply; for example, an animal, a man, Parnavaz, etc. (Anton I 1885: 134).
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Thus when a noun is in the rectus case, it denotes any object in its
initial state, exactly, directly and in a simple way. Gaioz Rector (18th c.)
explains the first case nearly the same way:
“ოდეს ლექსი მარტივად და წრფელად წარმოადგენს ნივთსა,
ლექსი იგი წოდებულ წრფელობითად...”
“When a word simply and directly represents an object, it is in the rectus case”
(Gaioz Rector 1970: 157).

According the discussion by the commentators of Art of Gramma and
explanations made by several Georgian linguists, the noun in the eujqeia
case is simple and unextended.1
Thus we can conclude that the Greek term eujqeia is based on such
characteristics as “simple, easy” and the Old Georgian grammar term
ადვილობითი (advilobiti “simple”, “easy”) to the Greek eujqeia and the
Georgian version conveys the precise meaning of the original Greek term.
It was precisely based on the Old Georgian grammatical treatise based
that we are able to translate the first three case terms in the Georgian
translation of the Art of Gramma by Dionysius Thrax follows: ojrqhv, ojno
mastikhv, eujqeia – წრფელობითი (tsrpelobiti “absolutive”), ადვილო
ბით
 ი (advilobiti “simple”) and სახელობითი (sakhelobiti “nominative”).
This is despite the fact that in the Russian, German and English translations these two terms are translated with only one term, likely following
the Latin tradition1.
b) შობილობითი (Shobilobiti “Genitive”)
In the Old Georgian grammar treatise, two terms are used for the second case (genitive): ნათესაობითი (natesaobiti “relatives”) and the synonymous შობილობითი (shobilobiti “genitive”) (Shanidze 1990: 134). It
is clear that both terms come from the Greek term. We think that the
origin of the Georgian term შობილობითი (shobilobiti “genitive”) reflects
the judgment of the commentators of the treatise by Dionysius Thrax
about etymology of Greek genikhv: it is called genikh (genetive) based on
the fact that it is genitive, it generates, it is a mother case for the indirect
cases (…o{ti gevnesiv ejsti tai ajllai ptwsesi kai; twn loipwn plagivwn
mhvthr) (Scholia 1901: 184) (comp. with Russian term родительный). We
1

The Georgian translation of Art of Grammar by Dionysius Thrax was first published in our book Art of
Grammar by Dionysius Thrax and the Old Georgian Grammatical Thought (1998, 2000); and its edited
version was published in the book Antique and Byzantine Theories about the Language and Georgian
Grammatical Thought (2017).
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find this explanation in the comments by Heliodor and this confirms once
again that the Georgian scholars were deeply familiar with the grammar
theories popular in Byzantium.
c) მიცემითი (Mitsemiti “Dative”)
In almost all languages the third case is named with the term which
corresponds to Latin Dative, as related to the verb “give” (lat. dativus
(date “to give”); in Georg. მიცემითი (mitsemiti) – the verb მიცემა (mitsema “give”; rus. дательный (давать “give”).
The scholiasts of the grammar treatise by Thrax explain: dotikh originates
from the verb divdwmi (“give”), e.g. „divdwmi tw/ φ ilw/“ (I give it to my
friend) – in this sentence tw/ φilw/ is in the dative case (Scholia 1901: 184).
The author of the Georgian grammar treatise, naturally, explains the terms
მიცემითი (mitsemiti) as exact translation of the Greek term to Georgian:
“მიცემითი ამისთჳს ეწოდების ლექსსა მას, რაჟამს ეტყოდი ვისმე,
ვითარმედ: „ვის მისცემ ამას რასამე?“ და მან გრქუას, ვითარმედ
„ღმერთსა”.
Dative is given as a name to this case because you can imagine the phrase as if
you are asked “to whom you will give this?” and the answer will be “to God”
(Shanidze 1990: 135–136, 10).

d) მიზეზობითი (mizezobiti “Causative”)
There exist different opinions about the origin of this case name. The
term aijtiatikhv is discussed as related on one side to the verb aijtiavomai
“to accuse” (this is reflected in the Latin name of the case – accusare – accusativus, and the same about the Russian Винительный падеж); and on
the other side it is the word aijtiatovn“a cause” (it is evidenced in the treatise About Articles, and as can be seen below, in the Georgian translation
of the treatise by Ammonious (Hermeiae) About ten Categories as well).
The most common opinion among the scholiast is that the term under
discussion should be understood as related to the word aijtiatovn “cause”
and translated accordingly. In his work Essays on Classical Philology, Alfred
Gudeman reviews the history of Latin and Greek terms and he discusses in
detail the translation of Greek terms into Latin. In his view, the Latin translation of aijtiatovn as Accusativus is incorrect and it should have been translated as Causativus (Gudeman 1909: 230–232). Gustav Uhlig, the editor of
Art of Grammar by Dionysius Thrax has the same opinion (Uhlig 1883: 32).
Thus, according to the opinions expressed by Alfred Gudeman and
Gustav Uhlig, we can conclude that the Georgian term მიზეზობითი
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(mizezobiti “causative”) corresponds more precisely to the original Greek
term. Had those scholars known the Georgian term at that time they
could have mentioned it as the oldest translation of the Greek term to
support their own views. Basing on the writings of the Old times translators we also used the term მიზეზობითი (mizezobiti “causative”) (causative) to match the Greek aijtiatikhv.
We should also point out that the author of the treatise had discovered
the formal distinction between the Greek aijtiatikhv and the dative and
proved there that there is no such difference between the corresponding
Georgian forms:
“რამეთუ ბერძულად განყოფილებაი აქუს მიცემითსა და
მიზეზობითსა, ვითარცა ზემო თვით იგი ლექსნი გვიჩენიან,
გარნა ქართულად ერთ ლექსად ითქუმის, დაღაცათუ ძალი
ორი აქუს”.
“In Greek there are two different forms for the Dative and Accusative, but, as
shown above, in Georgian there is one form that has two syntatic functions” …
(Shanidze 1901: 73).

e) The fifth case is called წოდებითი (wodebiti “vocative”), which
corresponds exactly (in exact correspondence – check this structure/pattern) to the Greek term klhtikhv.
In conclusion, this small grammar treatise is important for our understanding of the history and development of Georgian grammatical thought
because was the first to compare the Greek and Georgian grammatical
systems and make the following observations:
1. There is no article in Georgian;
2. There is no dual number in Georgian;
3. The Greek noun case forms of dative and causative have only one
corresponding form in Georgian.
However, the best proof of the Georgian Grammar of eleventh century
great scientific value is that this work has preserved the Old Georgian
grammatical terminology down through the centuries and the same terminology is still used today (Karosanidze 2017: 104–109).
Studying thoroughly the Old Georgian terminology we can see that
scientific-translational and terminological working process led by the Old
Georgian translators was based on such proper methodology which can
be in some respect successfully used even nowadays. The special program
of the modern Georgian term banks gives us the opportunities to study
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the problems more thoroughly (Georgian Term Bank 2018); to determine
the models of the terminology work, to observe Greek-Georgian correspondences, the methodology used by the Old Georgian translators, so
that the methodology used by the Old Georgian terminological school
becomes more familiar for the modern linguists.
CONCLUSION

When studying the terminological history of the Old Georgian religious,
philosophical, grammar and other branches, the basic principles of the
Old terminology work followed by the medieval scholars, namely: deep
and thorough knowledge of the main notion denoted by a term to render
it properly; avoid the norms which are not natural for the Georgian language; try to learn thoroughly the structures of both languages and make
them closer, to determine the rules which those languages follow, find
right correspondences and not to make mechanical calques; Create the
Georgian terms with Georgian roots and Georgian derivative means; Give
precise and trustful definitions.
Finally, it can be said that not only the Old Georgian philosophical,
grammatical or religious terminology is extremely important and interesting but the main thing is that the principles and methods of the terminology work used by the Old Georgian translators are useful and considerable nowadays.
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Senosios gruzinų k albos vertė jų X–XI a. taiky ti terminologijos principai

Santrauka

Kaip kūrėsi moksliniais metodais grindžiama gruzinų terminologija, matyti iš pirmųjų gruzinų kalbos vertėjų darbų. Tų Gruzijos terminologijos pradininkų darbuose
išryškėja du pagrindiniai principai:
1) išsamiai nagrinėti sąvokas, aiškintis jų esmę ir atsiradimo istoriją;
2) turėti daug žinių, atsižvelgti į kalbos ypatumus ir jos teikiamas galimybes pasidaryti naujų vedinių.
Tik taip galima svetimas, kitoje aplinkoje sukurtas sąvokas patikimai perteikti atitinkamų žodžių darybos galimybių turinčia gimtąja kalba. Gruzinų terminologijos ar
kalbos istorijos sričių tyrėjai sutaria, kad X–XII a. naujų terminų daryba buvo produktyvus ir pažengęs procesas ir mes iš tų laikų patirties galime daug ko pasimokyti.
Minimasis laikotarpis išsiskiria tuo, kad Bizantijos kultūra, laikoma visų Europos šalių
kultūros, mokslo ir terminologijos pagrindu, į gruzinų kalbą buvo perkeliama vertėjams nepamirštant pagrindinių savos kalbos ypatybių.
Derinti graikų ir gruzinų kalbų ypatybes – toks buvo mokslinis gruzinų vertėjų ir
filologų dirbto darbo principas. Tas požiūris lėmė, kad Bizantijos kultūrą Gruzija
skleidė išsaugodama savąją. Senosios gruzinų kalbos vertėjų taikytos teorijos aktualios
bei svarbios ir šiandien.
Gauta 2019-08-10
Lia Karosanidze
Mitskevichi str.18, fl. 10, Tbilisi, Georgia
E-mail l.karosanidze@gmail.com
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Bendrieji žmogaus lytinių organų
pavadinimai XIX a. pab.–XX a. pr.
lietuvių gydytojų populiarinamuosiuose
medicinos raštuose
P AL M I R A Z E M L E VIČI Ū T Ė

Lietuvių kalbos institutas
A NOTA CI J A
Straipsnyje nagrinėjami XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių gydytojų populiarinamuosiuose medicinos raštuose (knygose, knygelėse ir straipsniuose) vartoti
bendr ieji žmogaus lytinių organų pavadinimai – nustatomos tų pavadinimų
reikšmės, remiantis jųjų vartojimo kontekstu ir prireikus kitais šaltiniais (akademiniu lietuvių kalbos žodynu, anatomijos literatūra), išsiaiškinami pavadinimų kilmės šaltiniai (gyvoji kalba, rašomoji kalba, svetimos kalbos), svarstomi savakilmių ir svetimakilmių terminų santykio, naujų terminų sudarymo,
kai kurių terminų probleminių reikšmių, terminologizacijos, eufemizacijos,
konotacijos klausimai.
ESMINIAI ŽODŽIAI: terminas, pavadinimas, tabu, eufemizmas, medicina, sveikata, lytinis organas, gyvoji kalba, rašomoji kalba, reikšmė, kilmė.

A B S T R AC T
The article analyses common names of human genitals used by Lithuanian
medical doctors in the popularized medical writings (books, booklets and articles) of the late 19th and early 20th centuries. The meanings of these names
are identified based on the context of their use and other sources (the Academic Dictionary of the Lithuanian Language, anatomy literature), and the etymological sources are determined (colloquial, written and foreign languages).
Questions of the relationship between endogenous and exogenous terms, creation of new terms, problematic meanings of some terms, connotations, terminologization, and euphemization are discussed.
KEYWORDS: term, name, taboo, euphemism, medicine, health, genitals, colloquial language,
written language, meaning, origin.
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Per daugelį amžių gili tyla dengē viską,
kas liečiasi lyties
Pranašas, PV 1919 7
Į VA D I N Ė S PA S TA B O S

XIX a. pab.–XX a. pr. buvo populiarinamosios medicinos spaudos proveržio metas. Ligų ir jų gydymo bei profilaktikos, higienos, sanitarijos ir
kitais klausimais gausiai rašė žymūs to meto lietuvių visuomenės veikėjai
gydytojai Petras Avižonis (1875–1939), Juozas Bagdonas (1866–1950),
Jonas Basanavičius (1851–1927), Eliziejus Draugelis (1888–1899), Kazys
Grinius (1866–1950), Vincas Kudirka (1858–1859), Stasys Matulaitis
(1866–1956), Antanas Vileišis (1856–1919) ir kt. Spausdinta įvairios apimties originalių ir verstinių medicinos knygų, o periodinėje spaudoje
pasipylė straipsnių visokiais anuomet opiais sveikatos klausimais. Skelbinių
tematikos būta labai plačios – rašyta apie užkrečiamąsias, chirurgines ir
traumatologines, virškinimo organų, odos, nervų, ausų, nosies ir gerklės,
kvėpavimo organų, akių, ginekologines ir akušerines, psichines, širdies ir
kraujagyslių, dantų ir burnos ertmės bei kitokias žmonių ligas, jų priežastis, požymius, gydymą ir profilaktiką, ligonių slaugymą, liaudies mediciną ir naminį gydymą, kūdikių auginimą ir priežiūrą, akušeriją, ginekologiją, anatomiją, fiziologiją, homeopatiją ir kt. Gausumu išsiskyrė skelbiniai apie infekcines ligas ir higieną bei sanitariją – tai buvo vienos iš
pačių didžiausių ir skaudžiausių to meto krašto sveikatos srities problemų.
Gana aktuali buvo alkoholio ir tabako žalos žmogaus sveikatai problema.
Kitomis temomis rašyta kiek mažiau. Lyties klausimai buvo viena iš tų
palyginti retų anuomet gvildentų temų.
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, knygnešys,
gydytojas Pranas Matulaitis (1876–1951) 1910 m. Bostone išleistoje knygelėje Lytiškos Ligos ir Kaip nuo jų apsisaugoti rašė:
„Lytiškus klausimus nēra paranku apkalbēti spaudoje. Tie reikalai per daugel
metų laikomi po nežinojimo skraiste: tēvai apie juos nekalba vaikams, mokintojai mokiniams, jaunuomenē dasižino tik iš purvinų versmių, nuo vyresnių
paleistuvių, nuo ištvirkusių savo draugų. Tokis visuomenēs užsilaikymas link
svarbaus klausimo yra labai kenksmingas draugijai“1 (LytL 1910: 3).

Dešimtmečiu vėliau pasirodžiusioje gydytojo Antano Karaliaus knygoje
Lyties mokslas (1921 m.) vėlei skaitome, kad „lyties dalykai buvo ir dar
tebēra kokia tai plynia, į kurią baugu įsileisti, kurios dauguma da ištolo
1

Straipsnyje cituojamų šaltinių kalba pateikiama autentiška ir netaisyta.
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bijosi. Lytis visada buvo uždengta visokios rųšies skraistēmis; da ir šiandien
turime gana atsargiai tą uždangą kelti, nes da žmonēs bijosi atvirai apie
lyties dalykus kalbēti“ (LM 1921: 1).
Taigi lytis ir su ja susiję medicininiai ir sveikatos dalykai ilgą laiką buvo tarsi nerašytas tabu2. Neretai lytiniai organai, su jais susiję fiziologiniai
procesai ar lytinės ligos įvardijami netiesiogiai, pakeičiami kitais žodžiais,
pavyzdžiui, lytiniai organai vadinti gėdos dalimis, gimda – motinėle, gum
bu, mėnesinės – raudonąja liga, žiedais, skalbiniais, sifilis – blogąja, piktą
ja, bjauriąja, prasta liga, gonorėja – varvekliu ir kt., kitaip tariant, eufemizuojami3 (plačiau apie moters ir vyro lytinių organų eufemizmus žr. Smetona 2015: 122–131; apie lytinių negalavimų ir ligų eufemizmus žr. Smetona 2015: 131–137), stigmatizuojami (plačiau apie kalbines stigmas žr.
Солодилова, Соколова 2017: 75–77).
Reikia pažymėti, kad šiais klausimais vengė rašyti net ir patys gydytojai.
Pasklaidžius kalbamojo meto populiarinamuosius spaudinius medicinos
klausimais pastebėta, kad apie lytinių organų sistemą išvis nebuvo rašoma,
nors atitinkamos temos knygelėse buvo aptariami visi kiti žmogaus organai ir jų sistemos. Pavyzdžiui, Stasio Matulaičio knygelėje Kaip sutaisytas
żmogaus kunas (1901) yra tokie skyriai: Kaulai, Raumens, Smegens ir ner
vai, Pajautimo intaisai arba organai, Įtaisai valgiui malti, Apie kraują ir kaip
jis teka po kuna, Apie plaučius ir kvėpavima, Kokiu budu musu kunas pra
2

Dėl dorovinių, religinių ir kitokių (nekalbinių) priežasčių atsiradęs draudimas ar vengimas tam tikras
sąvokas (tabuistines sąvokas) vadinti jų tikraisiais vardais. Pastarieji paprastai pakeičiami kitais žodžiais –
eufemizmais (KWT 1975: 266–267; LST 1988: 242; KTŽ 1990: 203; dar plg. СЛТ 2005: 467; plačiau žr.
КРР 2003: 700–701).

3

Eufemizmu vadinamas netiesioginis, neutralesnis, švelnesnis žodis daiktui ar reiškiniui pavadinti vengiant
tiesiogiai įvardyti tą daiktą ar reiškinį, kuris laikomas nemaloniu, bjauriu, grubiu, šiurkščiu, nešvankiu ir
pan. (Pikčilingis 1975: 21; KWT 1975: 79; LST 1988: 68; KTŽ 1990: 61; CODL 1997: 119; LKE 1999:
188; EDEL 1999: 201; СЛТ 2005: 521; DU 2007: 530; Jakaitienė 2009: 162; plačiau apie eufemizmus žr.
КРР 2003: 757–758; DE 2003: viii–xi; Jasiūnaitė 2005; Маджаева 2010: 55–61; Никитина 2015: 101–
107; Пастухова 2017: 141–144).
Neigiamai vertinamų daiktų ir reiškinių tiesioginių pavadinimų vengiama, jie tampa draudžiami ir
todėl pakeičiami priimtinesniais dėl psichologinių, socialinių, religinių, moralinių ir kt. veiksnių įtakos.
Eufemizmu, nauju pavadinimu, tarsi neutralizuojamas tikrasis daikto ar reiškinio pavadinimas, sukeliantis
neigiamą emociją (Никитина 2015: 102–103). Eufemizmui būdingas semantinis neapibrėžtumas, kuris
sušvelnina neigiamą įvardijamojo dalyko vertinimą (Солодилова, Соколова 2017: 74). Eufemizmai atlieka vadinamojo apsauginio mechanizmo funkciją. Vienu atveju tai psichologinis apsauginis mechanizmas,
kuris sušvelnina negatyvią reakciją (suvokimą) platesnės semantikos žodžiais. Kitu atveju tai asociacinis
apsauginis mechanizmas, kuris leidžia nukreipti dėmesį nuo nepageidaujamo dalyko.
Nors ir ne visi eufemizmai gali būti laikomi terminais, tačiau tam tikros terminologijos sistemos ribose, būdami tos sistemos periferijos dalis, jie taip pat turi savo vietą toje sistemoje. Pakliuvęs į terminologijos sistemą eufemizmas netenka savo „eufemiškumo“ ir tampa tiesioginiu nemalonaus objekto ar reiškinio pavadinimu (Маджаева 2010: 57, 60).
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šalina nereikalingas jam išmetas?, Uoda. Taigi, kaip matyti iš skyrelių pavadinimų, aptariamos beveik visos gyvybiškai svarbios žmogaus organų
sistemos – griaučių, raumenų, nervų, virškinimo, širdies ir kraujagyslių,
kvėpavimo, šlapimo, jutimų, bendrosios dangos, tačiau lytinių organų
sistema nekliudoma, jos išsilenkiama. Tiesa, gal kiek daugiau tuose spaudiniuose pasitaiko moters lytinių organų pavadinimų. Šito nebuvo galima
išvengti rašant apie moters fiziologiją, ligas, nėštumą ir gimdymą. Čia
daugiausia reiškėsi gydytojas A. Vileišis, kuris išvertė knygelę Patarmēs
moterims, kurios nori buti sveikos (1899 m.), kuri, manding, buvo anuomet
paklausi, mat 1906 m. pasirodė jos antrasis leidimas. Vienas kitas lytinių
organų pavadinimas prasprūsta skelbiniuose apie įvairias kitas ligas. Bent
kiek kalbamąją temą kliudė gydytojai, kurie parašė straipsnių ar knygelių
išimtinai apie lytines ligas. Apie jas rašydami, žinoma, neišsivertė be lytinių organų pavadinimų, tačiau, reikia pasakyti, kad jie įsigudrindavo tuos
pavadinimus visaip apeiti, t. y. jų beveik neminėti arba bent jau nekonkretinti. Pavyzdžiui, A. Vileišis knygelėje Apie blogąją ligą arba syfilį (pran
cus) (1904) daugiausia vartoja bendruosius gėdos dalių (dažniausiai), gėdos
vietų pavadinimus. J. Bagdono knygelėje Kas reikia žinoti apie lyties ligas
(1921) minimas tik lyties dalių pavadinimas.
K. Grinius buvo tas gydytojas, kuris laužė minėtąjį tabu, populiariai
rašydamas ne tik apie tokias lytines ligas kaip sifilis, triperis, bet ir apie,
jo paties žodžiais tariant, vieną iš „biaurių įpratimų“ – onanizmą, kitaip
masturbaciją, kuris tada dingoju buvęs gana dažnas žmonėse rūpestį kėlęs
dalykas. Apie kalbamąjį dirbtinio lytinio susijaudinimo ar pasitenkinimo
sukėlimą ranka dirginant lytinius organus jo parengtame straipsnyje vartojama daugiau vyro ir moters lytinių organų pavadinimų nei prieš tai
minėtų gydytojų knygelėse. Tarp šio gydytojo redaguotame laikraštyje
Sveikata spausdinamų žmonių klausimų dėl įvairių sveikatos dalykų būta
ir nemažai užklausų apie lyties dalykus. Taigi, galima sakyti, temas bent
kiek diktavo ir laikraščio skaitytojai.
Kaip jau minėta, lyties klausimai ano meto populiarinamojoje medicinos
spaudoje buvo vienokiu ar kitokiu būdu apeinami, nutylimi, todėl ir šios
srities terminų nėra daug. Bent kiek jų išrankiota iš knygelių ar straipsnių
apie lytines ligas. Originalias knygeles apie šias ligas išleido gydytojai Antanas Karalius (Vyras. Ką kiekvienas vyras turi žinoti apie savo lyties reikalus,
1918), Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė (Lyties ligos, 1919). Kelios knygelės buvo verstinės. 1912 m. išėjo Oker-Blomo Ką pasakojo dėdė daktaras
vaikui-giminaičiui (Pradinės lyties klausimo srities žinios) (vertėjas nenuroTerminologija | 2019 | 26
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1 pav. Knygelės Lytiškos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti (1910) viršelis

dytas). 1919 m. pasirodė Pranašo4 versti Patarimai vyrams apie lyties daly
kus / Su pamokinimais, kaip aiškinti vaikams lyties apsireiškimus. 1901 m.
išėjo J. Laukio verstas Idos C. Craddock Tikras enybinis gyvenimas. Šią
knygelę išpeikė P. Avižonis. 1904 m. pasirodė A. Vileišio darbas Apie blo
gąją ligą (syfilį) arba prancus, 1915 m. – Pr. Matulaičio Lytiškos ligos ir kaip
nuo jų apsisaugoti (žr. 1 pav.) bei 1920 m. – J. Bagdono Kas reikia žinoti apie
lyties ligas (žr. 2 pav.). 1910–1911 m. K. Grinius paskelbė straipsnius „Apie
onanizmą“, „Sifilis ir „606“, „Triperis“. Moters lytinių organų pavadinimų
rasta A. Vileišio knygelėje Patarmės moterims, kurios nori buti sveikos.
4

Šiuo slapyvardžiu pasirašinėjo lietuvis gydytojas, medicinos mokslo populiarintojas Antanas Karalius
(1890–1932), 1909 m. išvykęs į JAV. Dažniausiai rašė medicinos ir higienos klausimais, parašė ir išvertė
medicinos knygų (plačiau žr. LE X: 512).
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2 pav. Knygelės Kas reikia žinoti apie lyties ligas (1921) viršelis

Atskirai reikėtų paminėti beveik 400 puslapių A. Karaliaus knygą Lyties
mokslas, išleistą 1921 m. Čikagoje. Pats autorius apie ją šitaip išsitarė:
„Pasirodyti pas lietuvius su šitokia knyga, žinoma, reikējo daug drąsos“
(p. ix). Ir jis numanąs tos savo drąsos kainą: „Ir aš žinau, kad pagyrimų
nesulauksiu: aš jų ir nelaukiu. <...>“ (p. ix). „Rašiau šitą knygą delto, kad
jau laikas ir lietuviams susidomēti lyties reikalais, kuriais visas pasaulis jau
senai susidomējo. Bandžiau rašyti taip, kad suprastų tie, kuriems šitą knygą skiriu, – paprastiems žmonēms, kurie manęs nuolatos laiškais ir asmeniškai klausia patarimų lyties reikaluose“ (p. x).
Šio straipsnio objektą sudaro XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių gydytojų
populiarinamuosiuose medicinos raštuose (knygose, knygelėse ir straipsniuose) vartoti bendrieji vyro ir moters lytinių organų pavadinimai. StraipsTerminologija | 2019 | 26
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nio tikslas – nustatyti tų pavadinimų reikšmes ir išsiaiškinti jų kilmės
šaltinius. Siekiant šio tikslo keliami tokie uždaviniai: remiantis nagrinėjamų pavadinimų vartojimo kontekstu ir prireikus kitais šaltiniais (akademiniu lietuvių kalbos žodynu, anatomijos literatūra) nustatyti, kokie bendrieji vyro ir moters lytiniai organai įvardyti tais pavadinimais; išaiškinti
terminologizuotus gyvosios kalbos žodžius ir galimus naujai sudarytus
terminus; pasvarstyti savakilmių ir svetimakilmių terminų santykio, kai
kurių terminų probleminių medicininių reikšmių, eufemizacijos, konotacijos klausimus.
Nagrinėjant lytinių organų pavadinimus pasitelkiamas aprašomasis analitinis ir gretinamasis metodai. Tie pavadinimai pateikiami kontekste –
sakinyje ir gretinamosiose lentelėse. Pastarosiose vaizdžiai matyti visi aptarti pavadinimai ir jų chronologinė raida. Lentelėse, be tiriamojo laikotarpio pavadinimų, nurodomi lotyniški ir dabartiniai lytinių organų pavadinimai. Vaizdumo dėlei dargi pateikiama paveikslų – kai kurių knygų (ar
knygelių) viršelių, tų knygų (ar knygelių) arba straipsnių puslapių su
juose fiksuotais nagrinėjamais terminais.
B E N D R I E J I V Y RO I R M O T E R S
LY T I N I Ų O R G A N Ų PAVA D I N I M A I

Visos žmogaus, iš esmės tiek vyro, tiek moters, organizmo sistemos,
nors ir turi nežymių ar ryškesnių lytinių skirtumų, yra vienodos, išskyrus
lytinių organų sistemą. Vyrų ir moterų lytinių organų sistemos yra visiškai skirtingos (ŽA 2005: 205). Šias sistemas, tiksliau, jų pavadinimus,
tikslinga panagrinėti atskirai. Šįkart apsiribojama tik bendraisiais tųjų sistemų pavadinimais, nors jų, tiesą pasakius, nėra gausu. Svarbiausi čia
rūpimi yra tų pavadinimų reikšmių ir kilmės klausimai. Taigi skiriami
grynai lietuviškos ir nelietuviškos (svetimos) kilmės pavadinimai. Pirmieji savo ruožtu dar skirstomi atsižvelgiant į tai, kokiuose – gyvosios ar
rašomosios kalbos – šaltiniuose tie žodžiai fiksuoti gydytojų vartojamomis
medicininėmis reikšmėmis.
Lietuviškos kilmės pavadinimai
Jie esti dvejopi – tai priklauso nuo to, koks tų pavadinimų kilmės šaltinis. Skiriami gyvosios ir rašomosios kalbos pavadinimai. Prie šiųjų šliejasi dar viena sąlygiška – sudėtinių pavadinimų – grupelė. Šių pavadinimų
dėmenų kilmės šaltiniai yra skirtingi – vienas gali būti paimtas iš gyvosios,
kitas – iš rašomosios kalbos.
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3 pav. Terminas gėdos dalys A. Vileišio knygelėje Apie blogąją ligą arba syfilį (prancus) (1904)

G y vos i os kalbos pavad i n i ma i

Jų gydytojai vartojo gausiausiai. Tai, žinoma, lėmė skelbinių adresatas –
paprastas, medicinos mokslų nėjęs, žmogus. Gydytojai medicinos žinias
siekė pateikti populiariai, aiškiai, kitaip sakant, turėjo vartoti kuo daugiau
žodžių, kurie būtų žinomi ir kuriuos suprastų jų tekstų skaitytojai.
Gydytojai žmogaus lytinius organus (lot. organa genitalia) savo tekstuose vadino keleriopai, paprastai sudėtiniais dvižodžiais pavadinimais. Gėdos
dalys (žr. 1 lentelę) aptiktos A. Vileišio 1904 m. knygelėje apie sifilį:
„Jeigu-gi kas ir pasidrąsytų susieiti su tokia visai jam nežinoma moterimi, tai jis
privalo, kiekviename atsitikime prieš susieinant, gerai apžiurėti savo g ė d o s d a l į , ar nėra ant jos kur-nors plyšių arba žaizdelių, o jeigu yra, tai geriau visai nesusieiti; susiėjus-gi reikia neatbutinai gerai numazgoti g ė d o s d a l į “ BL 1904 21;
„Ir šiteip susieinant su jomis, puliai su nuodais nuo skauduolių, kurie blogajai
ligai įvykus, dažnai esti ant g ė d o s d a l i ų , patenka ant vyro g ė d o s d a l i ų ,
kurs ir užsikrečia blogąja liga, jeigu ant šių jo dalių yra suplaišymas arba žaizdelės“ BL 1904 9 (žr. 3 pav.).

Šis pavadinimas, beje, rastas tik jo darbe, nors vientisinį gėdos terminą
„moters išorinių lytinių organų“ reikšme dar yra vartojęs St. Matulaitis
1913 m. Medicinoje ir gamtoje skelbtame straipsnyje „Anatomijos, fizijologijos, patologijos bei chemijos lietuviška terminologija“. Šis žodis gyvojoje kalboje (Karklėnai, Salamiestis, Grūžiai) žinomas „išorinių lyties organų“ reikšme. Gydytojai kalbamąjį tarmių žodį terminologizavo.
Žodis gėda yra akivaizdi eufemizacijos apraiška. Šis žodis pakeičia tikrąjį organų pavadinimą, mat pastaruoju įvardijamą sąvoką ano meto žmonės
dar vertino kaip vulgarią, gėdingą, nepadorią ir pan. Kaip pažymi Evalda
Jakaitienė, daugelyje kalbų vulgarizmais laikomi tam tikrų organų, fiziologinių procesų pavadinimai (Jakaitienė 2009: 161). Ir šiuo atveju lytinių
organų pakaitas gėda yra neigiamo emocinio vertinimo5 žodis, tačiau,
kita vertus, švelnesnis, „padorios ausies nerėžiantis“ (Jakaitienė 2009: 161).
5

Plačiau apie žodžių emocinį reikšmės komponentą žr. Gudavičius 2007: 83–89.
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4 pav. Terminas lyties įtaisai J. Bagdono straipsnyje „Prancuzligė arba piktoji liga (lotyniszkai – syphilis)“

J. Bagdonas, A. Karalius lytinius organus įvardijo terminu lyties dalys (žr.
1 lentelę), o A. Ambraziejūtė-Steponaitienė – lytinės dalys (žr. 1 lentelę):
„Abelnas raumenų sistemos sustiprinimas, šaltos maudynēs, plovimas l y t i e s
d a l i ų šaltomis drūtinančiomis gyduolēmis ir dēvējimas tinkamai pritaikyto
mašnelei prilaikyti maišiuko (suspensory) – tai visa, kas reikalinga daryti“ PV
1919 176;
„Sveikatai apsaugoti būtinai reikia švariai laikyti l y t i e s d a l y s “ LytLig 1921 4;
„Triperis pasirodo po kelių dienų apsikrėtus ir apsireiškia tuo, kad iš vyrų šlapinimos takų ir moteries l y t i e s d a l i ų ima tekėti pūliai dažnai su skaudėjimu, deginimu ir niežėjimu, o kartais ir be jų“ LytLig 1921 3;
Užsikrėtus, liga prasideda nuo tos vietos, kurioje po oda įsiskverbė sifilio sėklos.
Jeigu tas atsitiko ant l y t i n i ų d a l i ų , tat nuo lytinių ir prasideda LL 1919 7.

Rūšinis dėmuo lytinis dažniausiai vartotas ir kitų gydytojų. „Organo“
reikšme K. Griniaus skelbiniuose fiksuoti varijuojantys terminai įtaisai,
intaisai, intaisos, įtaisos, A. Vileišio – įtaisai. Įtaiso reikšmę „kas įtaisyta“
gydytojai specializavo pritaikydami anatomijos reikmei. Minėti varijuojantys gimininiai dėmenys dažniausiai eina su rūšiniu dėmeniu lytis: lyties
intaisai, lyties įtaisai (žr. 4 pav.), lyties intaisos, lyties įtaisos (žr. 1 lentelę):
„Aišku, jogei susiporinimas vyriškio su moteriške tam yra, idant daugintųsi
žmonių veislė. Tam yra ir l y t i e s i n t a i s a i “ Svk 1910 12 2;
„Žmogus, o taipogi kaikurie ir gyvulių, nekartą bando gamtą prigauti, nori iš
l y t i e s į t a i s ų turėti vien smaguriavimų šaltinį, na, ir est už tai pabausti“ Svk
1910 12 2;
„Jie, taip tariant, pats vieni savimi užsiganėdina besitrainiodami l y t i e s i n t a i s a s rankomis ar kokiais kitokiais daiktais“ Svk 1910 12 2;
„Prie l y t i e s i n t a i s ų bereikalo nesilytėti, kelnių kišeniai užsiuti“ Svk 1910 12 5;
„Buk visur visame kame švarus. Plaukis l y t i e s į t a i s u s bent vandeniu su muilu kuotankiausiai, kad nepasiliktų juose nei kokio nešvarumo“ Svk 1911 1 6.
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1 lentelė. XIX a. pab.–XX a. pr. ir dabartiniai organa genitalia atitikmenys
Lotyniškas
terminas

XIX a. pab.–XX a. pr.
terminai

Dabartiniai
terminai

organa genitalia

lyties įtaisai6 1892, 1899,
1910, 1911, 1913
lyties organai 1895, 1912,
1919, 1921
gėdos dalys 1904
lytiniai organai 1908, 1919
lyties intaisai 1910, 1913
lyties įtaisos 1910, 1911,
1912, 1921
lytiški organai 1915, 1919
lytinės dalys 1919
lyties dalys 1919, 1921
veisimosi organai 1919
lyties intaisos 1921

lytiniai organai

Kaip matyti iš 1 lentelės duomenų, tiriamuoju laikotarpiu lytinių orga
nų pavadinimas labai įvairavo – vartota net vienuolika variantinių ir sinoniminių pavadinimų. „Organo“ reikšme būta net trijų pavadinimų –
organas, dalis ir įtaisas su pastarojo variantais įtaisas, -a, intaisas, -a.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad gydytojai dažniau rinkosi lietuviškus or
gano atitikmenis. Įvairavo ne tik pagrindinis, bet ir šalutinis dėmuo. Be
ir dabar tebevartojamo dėmens lytiniai, būta ir tokių dėmenų kaip lyties,
lytiški, gėdos, veisimosi. Dažniausiai gydytojų vartota kilmininko forma
lyties, o eufemizmas gėdos, priesagos -iškas būdvardis lytiški pavartotas
tik dviejų gydytojų, veisimosi aptiktas tik viename šaltinyje. Dabartinį
lytinių organų pavadinimą, manding, anksčiausiai – 1908 m. – bus pavartojęs A. Vileišis.
Tarpvietės srityje esantys lytiniai vyrų ir moterų organai yra skirtingi,
tačiau tarpvietės (lot. perineum) pavadinimas yra bendras. Perineum lietuviškų pavadinimų dažniau pasitaikė skelbiniuose gimdymo tema. Minėtini šie kalbamosios kūno dalies pavadinimai, kurie yra žinomi gyvojoje
kalboje reikšme „šakumas, tarpkojis, tarpšakis“: tarpkojis, tarprietis ir variantas terprietis (žr. 2 lentelę):
6

Terminai lentelėse dėstomi chronologiškai, t. y. nuo anksčiausiai pavartotojo.
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5 pav. Terminas terprietis A. Vileišio knygelėje Patarmės moterims, kurios nori buti sveikos

„Skaudulys gali pratrūkti į šlapinimosi kanalą, ar į išeinamąją žarną, arba į
t a r p ko j į “ PV 1919 165;
„O puliai pas ligonį, kaip sakiau, atsiranda pirmiausiai ant ronelės, paskui kadą
iszberia, gal atsirasti ir ant kuno, burnoj, t a r p r i e t y j , ir kitose7 vietose“ 		
U 1892 6–7 235;
„Pabaigoje gimdymo reikia turėti stipriai t e r p r i e t į , terp pryšakinių ir užpakalio vartų, nės neturint tankiai t e r p r i e t i s perplyšta, labiausiai pas pirmagimdes“ PM 1899 21 (žr. 5 pav.).

Pateiktuose iliustraciniuose sakiniuose tie terminai vartojami „kūno dalies ties tarpukoju“ reikšme. Ši reikšmė LKŽe nefiksuota.
Tame pačiame šaltinyje, be minėto termino tarpkojis, aptiktas ir kojų
tarpas, nors, kita vertus, dėl jo terminiškumo galima būtų ir paabejoti:
„<...>, ligonis, kurį vargina perdaug tankųs naktiniai išsiliejimai, gali jaust galvos skaudējimus, pakaušio sopējimus, silpnumą kaklo raumenįse ir nugaroj ir
negerumą ko j ų t a r p e po lytiškais organais“ PV 1919 56.
2 lentelė. XIX a. pab.–XX a. pr. ir dabartiniai perineum atitikmenys
Lotyniškas
terminas

XIX a. pab.–XX a. pr.
terminai
tarprietis 1892
terpoksznis 1893
terprietis 1899

perineum

tarpokšnis 1912
tarpkojis 1913, 1919
kojų tarpas8 1919

Dabartiniai
terminai
tarpvietė

Iš šio sakinio sunku pasakyti, kas iš tiesų vadinama kojų tarpu – vieta
tarp kojų ar kūno dalis ties tąja vieta.
Prie gyvosios kalbos pavadinimų priskiriamas A. Karaliaus glandula ge
nitalis reikšme vartotas terminas lyties gilė. Abu šiojo termino dėmenys
7

Kursyvinta originale.

8

Dėl šio žodžių junginio terminiškumo kyla abejonių.
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6 pav. Terminas lyties gilės knygoje Patarimai vyrams apie lyties dalykus

yra gyvosios kalbos žodžiai, tik gimininio dėmens medicininė reikšmė
toje kalboje nefiksuota, vadinasi, tą reikšmę bus suteikęs kalbamąjį žodį
savo tekste vartojęs gydytojas:
„Prašalinimas l y t i e s g i l i ų (kiaušinēlių) iš vyro arba moteries vadinamas kast
racija arba išskapijimu, išromijimu“ PV 1919 30 (žr. 3 lentelę, 6 pav.).
3 lentelė. XIX a. pab.–XX a. pr. ir dabartiniai glandula genitalis atitikmenys
Lotyniškas
terminas

XIX a. pab.–XX a. pr.
terminai

Dabartiniai
terminai

glandula genitalis

lytiška gilė 1915
lyties gilė 1919
kiaušinēliai 1919

lytinė liauka

Skaitant iliustracinį sakinį kyla klausimas, kas pateikta skliaustuose
greta termino lyties gilės. Paprastai populiarinamuosiuose medicinos raštuose skliaustuose rašomi sinonimai, rečiau – paaiškinimai. Šį terminų
pateikimo atvejį galima būtų aiškinti dvejopai. Viena vertus, tarp šiųjų
terminų galimi sinoniminiai santykiai, mat iš sakinio darosi aišku, kad
kiaušinėlius turi tiek moterys, tiek vyrai, nors, jei remtumės LKŽe duomenimis, kiaušinėliu vadinama tik moteriška lytinė ląstelė. Kita vertus,
kliaujantis minėtu žodynu, tarp kalbamųjų terminų galima įžvelgti hiponiminius ir hiperoniminius santykius, t. y. santykius, kurie susiklosto tarp
giminės ir rūšies sąvokas reiškiančių žodžių (KTŽ 1990: 79; Jakaitienė
2009: 113–114) – kiaušinėliai (hiponimas, siauresnės reikšmės žodis) :
lyties gilės (hiperonimas, platesnės reikšmės žodis). Visgi šią hipotezę
daro neįmanomą būtent platesnis termino kiaušinėliai kontekstas. Taigi
iš to, kas pasakyta, galima teigti, kad kalbamuoju atveju terminai lyties
gilės ir kiaušinėliai yra kontekstiniai sinonimai (kiek platėliau apie tokius
sinonimus žr. Mitkevičienė 2015: 51–56).
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7 pav. Terminas terpoksznis knygelėje Kaip atsiginti nů Koleros ir kiti Naudingi skaitymai

R ašomos i os kalbos pavad i n i ma i 9

Terminais einantys iš rašomosios kalbos šaltinių paimti žodžiai bendrųjų lytinių organų pavadinimų mikrosistemai beveik nebūdingi. Du varijuojančius terminus tarpokšnis ir terpokšnis (žr. 2 lentelę) „tarpvietės“
(perineum) reikšme yra pavartojęs gydytojas A. Sketeris. LKŽe šie žodžiai
medicinine reikšme nefiksuoti, taigi gali būti, kad pastarąją jiems bus
suteikęs pats skelbinio autorius:
„Pabaigoj gimdymo turēti stipriai t e r p o k s z n į terp vartų gimdymo takų ir
skylēs meszlynēs žarnos, nes neturint – tankiai tas terpoksznis perplyszta labiausiai pas pirmgimdes“ AK 1893 26 (žr. 7 pav.);
„Ir lengviausias gimdymas neapsieina be gimdymo takų sužeidimo, o kartais
labai susižeidžia vartai ir suplišta t a r p o k š n i s tarp vartų ir mėšlinės žarnos galo“ Psnt 1912 6 185.

Tiriamojo laikotarpio populiarinamuosiuose medicinos skelbiniuose mažai rašyta apie tarpvietę (dubens dugną), šioji su lytiniais organais susijusi kūno dalis gydytojų vadinta keturiais terminais (neskaitant variantų).
Kai kuriuose tekstuose, pavyzdžiui, gimdymo tema, terminų terprietis,
tarpoksznis, terpoksznis „tarpvietės“ reikšmė gana aiški, o kitų čia minimų
terminų riba tarp jų reikšmių „vieta tarp kojų“ ir „kūno dalis ties tarpkoju“ yra gana blanki.
G y vos i os i r rašomos i os kalbos pavad i n i ma i 1 0

Suprantama, kad, rašydami moksliniais anatomijos klausimais, gydytojai
galėjo ir nerasti tinkamų žodžių ar jų reikšmių gyvojoje kalboje, nes paprasčiausiai tokių joje ir negalėjo būti. Tuomet teko sudaryti terminus
9

Straipsnyje šitaip vadinami tokie pavadinimai, kurie, LKŽe duomenimis, nepaliudyti iš gyvosios kalbos, jų
fiksacijos šaltiniai nurodyti tik raštai.

10

Kaip jau minėta, tai tokie sudėtiniai pavadinimai, kurių vienas dėmuo (ar vieno iš jų medicininė reikšmė) yra iš gyvosios, o kitas dėmuo (ar vieno iš jų medicininė reikšmė) – iš rašomosios kalbos šaltinių.
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sudedant kelių skirtingų kilmės šaltinių – gyvosios ir rašomosios – kalbos
žodžius. Prie tokių pavadinimų priskirtinas K. Griniaus veislinis narvelis
(žr. 4 lentelę). K. Grinius narvelį vartojo „ląstelės“ reikšme, kuri gyvojoje kalboje nefiksuota, o dėmuo veislinis žinomas iš gyvosios kalbos. LKŽe
ši reikšmė pateikta kaip botaninė, ne medicininė, taigi K. Griniaus ji
buvo transterminizuota:
„Tik vienos ir kitos lyties v e i s l i n i a i n a r v e l i a i susilieję į vieną duoda
pradžią gemalui arba vaisiui“ Svk 1910 12 1.
4 lentelė. XIX a. pab.–XX a. pr. ir dabartiniai gameta atitikmenys
Lotyniškas
terminas

XIX a. pab.–XX a. pr.
terminai

Dabartiniai
terminai

gameta

veislinis narvelis 1910

gameta11 (subrendusi
lytinė ląstelė)

Tiriamajai pavadinimų grupei priskirtinas lotyniško glandula genitalis
lietuviškas atitikmuo lytiška gilė, vartotas Pr. Matulaičio. Šiojo termino
pagrindinis dėmuo gilė yra gyvosios kalbos žodis, nors medicinine reikšme
toje kalboje jis nefiksuotas, o šalutinis – rašomosios kalbos žodis. Pr. Matulaitis parašė knygelę apie lytines ligas, taigi turėjo prasimanyti ir trūkstamų terminų. Minėto termino dėmuo gilė reiškia „liauką“ (lot. glandula),
o lytiška gilė – „dauginimo sistemos liauką, lytinę liauką“ (žr. 3 lentelę):
„Lytiškų g i l i ų syvai turi nemaža svarbos organizmo gyvenime. Tada, kada jos
išsiaikvoja per didelį savžagystēs vartojimą, nukenčia ir kitos gilēs“ LytL 1915 17.

Apibendrinant galima pasakyti, kad kalbamieji sudėtiniai lytinių organų
pavadinimai, kurių dėmenų (ar jų medicininių reikšmių) kilmės šaltiniai
yra skirtingi, tiriamuosiuose tekstuose pasitaiko retai. Netgi ir aptartasis
terminas veislinis narvelis prie kalbamųjų pavadinimų priskiriamas sąlygiškai, mat abu jo dėmenys žinomi gyvojoje kalboje, tik narvelio medicininė
reikšmė toje kalboje neaptikta. Termino lytiška gilė sandara kiek aiškesnė,
mat jo šalutinis dėmuo gyvojoje kalboje nefiksuotas. Formaliai žiūrint,
aptartųjų terminų grupė yra sąlyginė. Iš principo abu kalbamieji terminai
greičiausiai bus pačių gydytojų (K. Griniaus ir Pr. Matulaičio) sudaryti.
11

Vyriškosios gametos vadinamos spermatozoidais, o moteriškosios – kiaušinėliais (ŽA 2005: 205).
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8 pav. Terminas lyties organai V. Kudirkos straipsnyje „Alkogolis ir alkogolizmas“

Nelietuviškos kilmės pavadinimai
Manding, nė viena mokslo populiarinimo publikacija nūnai neišsiverstų
be skolintų terminų. Jų, be abejo, neapėjo ir kalbamojo laikotarpio lietuviai
gydytojai, tačiau pabrėžtina, kad skoliniai yra reti jų skelbiniuose. Iš bend
rųjų lytinių organų pavadinimų grupės minėtini du graikiškos kilmės terminai – organas, einantis pagrindiniu sudėtinių dvižodžių terminų lyties
organai (K. Grinius, V. Kudirka) (žr. 8 pav.), lytiniai organai (A. Vileišis),
lytiški organai (Pr. Matulaitis, Pranašas), veisimosi organai (Pranašas) (žr.
1 lentelę) dėmeniu, bei sistema, einantis sudėtinio dvižodžio termino lytiš
ka sistema (Pranašas) dėmeniu, ir lotyniškos kilmės terminas aparatas – sudėtinio termino lyties aparatas pagrindinis dėmuo (A. Karalius):
„Ly t i e s o r g a n a i pas alkogolikus, kaip vyrus teip ir moteris, patenka įvairioms
permainoms ir apsilpimui“ Vrp 1895 9–10 157;
„Vaikas, kaip ugnies, turi bijoti papročio laikyti rankas kišenėse, kad nepaliesti
l y t i e s o r g a n ų “ PD 1912 15;
„Daryti taip pridera dėlto, kad rožės gemalėliai, lengvai gali būti pernešti į kokią-nors žaizdelę, ėsančią ant l y t i n i ų o r g a n ų kątik pagimdusios moters, arba į dar neužgijusią bambelės žaizdelę kątik užgimusio kūdikio, – ir gali suteikti abelną kraujo užsinuodijimą“ NG 1908 25;
Minkštasis šankeris, kaip ir kitos lytinės ligos, paprastai atsiranda pirmiausiai
ant l y t i n i ų o r g a n ų LL 1919 21;
„Purvinos apysakos sugadina žmogaus protą, suerzina l y t i š k u s o r g a n u s , padaro jį nervišku bankrutu, taip lygiai, kaip ir savžagystē“ LytL 1915 20;
„Niekas tiek nekenkia l y t i š k i e m s o r g a n a m s , kiek pirmalaikis jų varginimas“ PV 1919 68;
„Ly t i š ko s s i s t e m o s suirimai lošia lytiškoj neurastenijoj svarbią rolę“ PV
1919 75;
„Vyro lyties organai, kuriuos vadinama ir veisimosi organais 12, skiriasi į išlaukinius ir vidurinius“ PV 1919 19;
12

Kursyvinta originale.
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„Rodos gamta padarē neatleistiną klaidą, patalpindama tokius brangius organus,
kurie absoliutiškai reikalingi rasēs palaikymui, tokios neapsaugotoj vietoj. Jie
turētų būt patalpinti gerai apsaugotoj vietoj, taip-pat, kaip yra patalpinti moteries veisimosi organai, ovarai“ PV 1919 20.

Norėtųsi atkreipti dėmesį į to paties autoriaus (A. Karaliaus) skirtinguose 1919 ir 1921 m. tekstuose pavartotus terminus lytiška sistema ir lyties
aparatas bei jų santykį. Iš pateikto iliustracinio sakinio galima numanyti,
kad terminas lytiška sistema vartojamas „lytinių organų sistemos“ reikšme.
O kaip su lyties aparatu? 1921 m. knygoje Lyties mokslas terminai vyro
lyties aparatas, moters lyties aparatas eina knygos skyrelių pavadinimais.
Ar galima teigti, kad autorius aparatą vartojo kaip sistemos sinonimą?
Manding, galima, jei remtumėmės dabartiniais enciklopediniais duomenimis, plg. aparatas – žmogaus vienos kurios nors paskirties organų visuma (VLE 2001: 631). Bet, kita vertus, peršasi ir kitokia mintis, t. y. kad
terminais vyro lyties aparatas, moters lyties aparatas autorius galėjo vadinti ir vyro lytinius organus, ir moters lytinius organus.
Iš to, kas pasakyta, akivaizdu, kad skolinti terminai dar nebuvo būdingi tiriamojo laikotarpio bendrųjų vyro ir moters lytinių organų pavadinimų mikrosistemai. Gydytojai mėgino verstis savos kalbos leksika ir jiems
tai puikiai pavyko.
I Š VA D O S

1. XIX a. pab.–XX a. pr. lietuviai gydytojai gausiai rašė įvairiais ligų
ir jų gydymo bei profilaktikos, higienos, sanitarijos ir kitais tuo metu
opiais sveikatos klausimais knygose, knygelėse ir periodinėje spaudoje.
Lytinių organų sistema ir jos ligos buvo viena iš tų retų tabuistinių temų,
kuriomis vengė rašyti net ir patys gydytojai. Pasirodė tik keletas knygų,
knygelių ir straipsnių apie lytines ligas, kuriuose vartojama lytinių organų pavadinimų. Ano meto medicinos spaudoje lyties ir visi su ja susiję
klausimai buvo lyg nerašytas tabu, jie buvo apeinami, neretai net ir lytiniai organai, su jais susiję fiziologiniai procesai ar lytinės ligos įvardijami netiesiogiai (eufemizuojami), stigmatizuojami. Iš to radosi emociškai-ekspresiškai konotuotų pavadinimų, metaforų. Apskritai apie lytinių
organų sistemą bent kiek išsamiau išvis nebuvo rašoma, nors atitinkamos
temos knygelėse buvo aptariami visi kiti gyvybiškai svarbūs žmogaus
organai ir jų sistemos. Lyties klausimai tuometėje populiarinamojoje medicinos spaudoje buvo vienokiu ar kitokiu būdu nutylimi, todėl ir šios
srities terminų nėra daug.
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2. Septyniolikoje tirtų skirtingos apimties šaltinių (knygų, knygelių,
straipsnių) rasta apie dvi dešimtis, daugiausia sudėtinių, pavadinimų (įskaitant jų variantus), kuriais gydytojų vadinami bendrieji vyro ir moters
lytiniai organai. Tais pavadinimais įvardytos keturios anatomijos sąvokos –
organa genitalia, perineum, glandula genitalis, gameta.
3. Gydytojams, rašiusiems kalbamąja tema, iškilo nelengvas uždavinys –
visų pirma terminų paieška ir jų atranka. Pirmiausia gydytojai, žinoma,
gręžėsi į gyvąją kalbą ir joje ieškojo tinkamų žodžių norimoms sąvokoms
įvardyti. Gyvoji kalba buvo pagrindinis lietuviškų bendrųjų vyro ir moters
lytinių organų pavadinimų šaltinis. Dalį tos kalbos žodžių gydytojai terminologizavo, pavyzdžiui, gėda (terminas gėdos dalys „lytiniai organai“),
įtaisas (terminas lyties įtaisai „lytiniai organai“), įtaisa (terminai vyrų veis
linės įtaisos „vyro lytiniai organai“, moterų veislinės įtaisos „moters lytiniai
organai“), narvelis (terminas veislinis narvelis „gameta“).
4. Kitas svarbus tiriamųjų pavadinimų šaltinis buvo rašomoji kalba. Šiek
tiek terminijos reikalui gydytojų paimta žodžių iš rašytinių šaltinių, pavyzdžiui, gilė (terminas lytiška gilė „dauginimo sistemos liauka, lytinė liauka“).
5. Nelietuviškos kilmės kalbamieji pavadinimai beveik nebūdingi – rasta tik trejetas skolinių – graikiškos kilmės sistema (terminas lytiška sistema)
ir organas (terminai lyties organai, lytiniai organai, lytiški organai, veisimo
si organai) bei lotyniškos kilmės aparatas (terminas lyties aparatas), kurie
eina sudėtinių terminų pagrindiniais dėmenimis. Atkreiptinas dėmesys į
tai, kad skoliniui organas gydytojai rado ir savų, lietuviškų, pakaitų, kuriuos
vartojo daug dažniau nei minėtą skolinį. Tam neabejotinai įtakos turėjo
adresatas – mediciniškai nepraprusęs skaitytojas, todėl, kad šis suprastų
jam adresuotą medicinos tekstą, gydytojai, tikėtina, stengėsi rinktis tokius
žodžius, kurie daugumai būtų pažįstami ir suvokiami.
6. Neradę gyvojoje ar rašomojoje, taipgi ir svetimose kalbose tinkamų žodžių lytiniams organams pavadinti gydytojai patys kūrė terminus. Dėl vieno
ar kito šiame straipsnyje minėto termino autorystės spręsti sunku, bet iš tokių,
naujai nukaltųjų, terminų būtų galima paminėti kad ir A. Vileišio vartotas
gėdos dalis, K. Griniaus – veislinį narvelį, Pr. Matulaičio – lytišką gilę.
7. Tiriamieji XIX a. pab.–XX a. pr. gydytojų raštai, manding, buvo
bene pirmieji populiarinamieji medicinos mokslo šaltiniai, suardę tą slaptumo, baugumo, nepadorumo skraistę, daugelį amžių dengusią visa, kas
susiję su lytimi. Kalbamaisiais raštais lietuviai gydytojai švietė paprastą
skaitytoją lyties klausimais. Juose pasirodė bendrųjų vyro ir moters lytinių
organų pavadinimų. Žinoma, dauguma tų pavadinimų taip ir liko įamžin260
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ti tųjų raštų puslapiuose, ir tai istorinės medicinos terminijos dalis, tačiau
terminas lytinis organas puikiausiai prigijo ir tebevartojamas dabartinėje
anatomijos nomenklatūroje.
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Common Names of Human Genitals in the Popul ar Medic al Writings by Lithuanian Medic al
Doctors of the L ate 19th and Early 20th Centuries

Summary

The article analyses common names of male and female genitals used by Lithuanian
medical doctors in the popular medical writings (books, booklets and articles) of the
late 19th and early 20th centuries. The meanings of these names are identified based
on the context of their use and other sources (the Academic Dictionary of the Lithuanian Language, anatomy literature), and the etymological sources are determined.
In this period, Lithuanian medical doctors wrote a lot about various diseases, their
treatment and prevention, hygiene, sanitation, and other delicate health issues of the
time. However, the genital system and its diseases was one of few taboo topics that
even doctors avoided writing to write about. Therefore, the terminology of this field
is scarce. Only few publications about genital diseases used some names of genitals.
Authors often named these organs and related physiological processes or genital diseases indirectly (euphemized them), and stigmatized them.
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In seventeen sources studied, around twenty mostly composite names (including
their variations) were found that doctors used to name general male and female genitals. They named four anatomical concepts – organa genitalia, perineum, glandula geni
talis, gameta.
Doctors writing about this topic faced a challenge in searching and selecting the
terms. The main source of the Lithuanian common names of male and female genitals was colloquial language. Doctors terminologized a part of the words of the colloquial language, e.g., gėda (term gėdos dalys “genitalsˮ), įtaisas (term lyties įtaisai
“genitalsˮ), įtaisa (terms vyrų veislinės įtaisos, moterų veislinės įtaisos), narvelis (term
veislinis narvelis “gamete (a mature reproductive cell)ˮ).
Another important source of those names was written language. Doctors adopted
some terminology from written sources, e.g. gilė (term lytiška gilė “reproductive system gland, gonadˮ).
The genital names of non-Lithuanian origin were rather uncommon. Only three
loanwords – of Greek origin, sistema (term lytiška sistema) and organas (terms lyties
organai, lytiniai organai, lytiški organai, veisimosi organai), and Latin origin, aparatas
(term lyties aparatas) – were found that serve as main components of composite
terms. It is noteworthy that doctors found Lithuanian substitutes for the loanword or
ganas and used them more often than the latter. This was mainly due to the medical
illiteracy of the readers of their texts. Authors, very likely, attempted to select words
that the majority of readers would recognize and comprehend.
If doctors could not find suitable words to name genitals in colloquial, written or
foreign language, they created the terms themselves. Examples of such newly made
terms are gėdos dalis “genitalsˮ by Antanas Vileišis, veislinis narvelis “gameteˮ by Kazys Grinius, and lytiška gilė “gonadˮ by Pranas Matulaitis.
The writings of doctors of the late 19th and early 20th centuries were some of the
first popular sources of medical science that disrupted secrecy, fear, and indecency accompanying all questions related to sexual health. In these writings, doctors were educating their ordinary readers on sexual health. In these writings, the first common
names of male and female genitals appeared. Although most of those terms have not
became established and have remained part of historical medical terminology, the
term lyties organas is still used in the contemporary anatomical nomenclature.
Gauta 2019-09-18
Palmira Zemlevičiūtė
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
E. paštas palmira.zemleviciute@lki.lt
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Elektroninis ekonomikos
terminų žodynas e-terminai.lt
A U Š R A R I M K U T Ė - G AN U S A U S KI E N Ė

Lietuvių kalbos institutas

XX

a. pab. Lietuvoje atsiradus elektroniniams terminų žodynams,
kaip ir apskritai elektroniniams (skaitmeniniams)1 žodynams,
iš esmės pasikeitė naudojimosi terminų žodynais galimybės –
palyginti su tradiciniais spausdintais (popieriniais) žodynais, kurie ne tik
brangiai kainuoja, bet ir paprastai leidžiami riboto tiražo, elektroniniai
žodynai tapo lengviau prieinami daugumai vartotojų. Tradicinį terminų
žodyną parengti trunka ne vienus metus, todėl paprastai dalis jo informacijos pasensta, t. y. nebeatspindi realios vartosenos ir poreikių. Sparčiai
kintančiame informacinių technologijų pasaulyje elektroninio žodyno vartotojas turi galimybę greičiau ir paprasčiau rasti dominančią informaciją,
paieškos galimybės leidžia tokiu šaltiniu kur kas patogiau naudotis, žodyną lengviau atnaujinti, papildyti ar keisti. Didelėje terminų sankaupoje
informacijos galima ieškoti įvairiais pjūviais: pagal terminą, jo sinonimą,
apibrėžtį, kitų kalbų atitikmenis, santrumpas, šaltinius ir kt., ir vos per
kelias sekundes gauti atsakymą į pateiktą užklausą.
Elektroniniams terminų žodynams tinka Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtinti Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai2. Juose
rekomenduojama terminus tvarkyti ne tekstinėse rinkmenose, o kompiuterinėse duomenų bazėse ar elektroninėse lentelėse, nes tai palengvina
duomenų paiešką, leidžia juos rikiuoti ar grupuoti įvairiais atžvilgiais.
Reikalavimuose atkreipiamas dėmesys į tai, kad elektroniniame tekste
1

Rimvydas Laužikas prieš dešimtmetį kėlė klausimą dėl terminų skaitmeninis ir elektroninis vartosenos (terminologai būdvardžių terminais nelaiko – aut. past.). Straipsnyje „Skaitmeninis ar elektroninis“ bandė
įvardyti skirtumus: „Žodis elektroninis yra kur kas platesnės reikšmės. Elektroniniais galime vadinti visas
veiklas, duomenis ir informaciją, dokumentus, kuriems atlikti, peržiūrėti, sukurti ar visavertiškai nuskaityti
yra būtina elektra ir elektros prietaisai (pavyzdžiui, magnetofonas, kompiuteris, vaizdo grotuvas ir kt.)“
(Laužikas 2008: 277). Skaitmeninis dokumentas, jo manymu, yra tik viena iš elektroninių dokumentų
atmainų, todėl šių terminų sinoniminis vartojimas yra neteiktinas.

2

Žr. www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/terminija/terminu-zodynu-rengimo-bendrieji-reikalavimai.
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turi būti vartojami taisyklingi skyrybos ir rašybos ženklai (kabutės, brūkšnys, brūkšnelis ir kt.).
Taigi, šiandien kompiuterinė terminografija – sparčiai populiarėjantis
terminologinių duomenų tvarkybos būdas, padedantis greičiau pastebėti ir
ištaisyti akivaizdžias terminijos tvarkybos ydas, o šiuolaikinis terminografas – specialistas, metodiškai tvarkantis kurios nors dalykinės srities terminiją, skelbiamą spausdintuose bei elektroniniuose terminų žodynuose, terminų standartuose, terminologinių duomenų bazėse ar terminų bankuose.
Šios recenzijos tikslas – panagrinėti viešai prieinamo elektroninio ekonomikos terminų žodyno e-terminai.lt (prieiga per internetą: http://e-terminai.lt/)3
terminus ir jų apibrėžtis.
Kaip rašoma aptariamoje svetainėje, čia pateikiama „daugiau kaip 1500
ekonomikos, vadybos, rinkodaros, finansinių ir investicinių terminų Jūsų
klausimams atsakyti (= finansų ir investicijų sričių terminų, kurie padės
atsakyti į Jums kylančius klausimus)4“:
Yra daugybė ekonominių terminų su kuriais (= ekonomikos terminų, su kuriais)
Jūs susiduriate kasdieniame gyvenime. Kai kuriais atvejais Jūs turite miglotą idėją
apie termino prasmę, bet nežinote tiksliosios (= tikslios) reikšmės. Tokiu atveju gali
būti sudėtinga suvokti konteksto prasmę ir kaip konkretus terminas yra panaudoja
mas (= kontekstą ir tai, kaip konkretus terminas yra vartojamas).
Ši terminų svetainė apima daugybę svarbiausių ekonominių (= ekonomikos) termi
nų, jų sąsają su panašiais terminais ir paaiškina prasmę aiškiai (= aiškia) ir len
gvai suprantama kalba. Terminų sąrašas nėra baigtinis ir bus atnaujintas laikas
nuo laiko (= retkarčiais (reguliariai (?)) atnaujinamas).

Iš trumpo aprašymo aišku, kad tai – ekonomikos ir jai artimų sričių terminų duomenų bazė, kurios terminų atrankos kriterijai abstraktūs ir neaiškūs. Matyt, šaltinis skirtas visiems – ne tik profesionalams, t. y. ekonomistams, bet ir kitų sričių specialistams. Kada ši duomenų bazė sukurta,
informacijos nepateikiama. Iš viešojoje erdvėje esančios informacijos galima spėti, kad apie 2011 m. Taigi, jau senokai. Todėl straipsnio skaitytojui
3

Šios svetainės ekonomikos terminų gramatinių ir leksinių formų sklaidos tendencijas lietuvių bendrinėje
kalboje yra nagrinėjusi Zofija Babickienė. Ji teigė, kad svetainę pasirinko „dėl trijų priežasčių: pirma, ji
dar nėra baigta, ir jos autoriai galėtų čia teikiamą informaciją dar pakoreguoti, kad naudotojams apskritai
nepatektų netaisyklingų pavyzdžių. Antra, svetainės lankytojai daugiausia yra studentai, studijuojantys ekonomiką, bankininkystę ar kitus studijų dalykus, kuriems ypač svarbi taisyklinga specialybės ir specializacijos kalba, tad dėl svetainės naudos, prieinamumo ir patogumo nekyla jokių abejonių. Trečia, svetainės
privalumas yra tas, kad joje galima operatyviai fiksuoti nuolat atsirandančius naujus ekonomikos terminus,
kurie mums yra aktualūs kuriant ir plėtojant taisyklingą lietuvišką terminiją“ (Babickienė 2012: 52–53).

4

Skliaustuose po lygybės ženklo taisomos kalbos klaidos.
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gali kilti klausimas, ar verta nagrinėti beveik prieš dešimtmetį pasirodžiusio šaltinio informaciją? Reikia, nes internetu ir įvairiomis informacinių
technologijų paslaugomis naudojasi vis daugiau žmonių.
Be to, atkreiptinas dėmesys, kad šio elektroninio terminų žodyno, kaip
didelės ir patogios ekonomikos terminų svetainės lietuvių kalba, kur pateikiama „daugybė ekonomikos, vadybos, rinkodaros, finansų ir investicijų sričių terminų“, nuoroda skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos svetainėje (https://svako.lt/lt/elektroniniai-informaciniai-istekliai). Ji taip pat
pateikiama Lietuvos technikos bibliotekos tinklalapyje. Čia žodynas apibūdinamas kaip „pirmas Lietuvoje kuriamas išsamus ir tikslus ekonomikos
terminų el. žodynas“ (http://www.tb.lt/IB/Temos/ekonomika.htm). Šią
nuorodą galima rasti ir kitų aukštųjų mokyklų bei bibliotekų svetainėse.
Taigi, visur e-terminai.lt apibūdinamas kaip vartotinas svarbiausių ekonomikos terminų šaltinis.
Iš kitų panašių iki šiol parengtų ekonomikos ir jai artimų sričių terminų duomenų bazių ši išsiskiria tuo, kad jos autoriai, kūrėjai ar sudarytojai nenurodyti: „e-terminai.lt projektas sukurtas Tomo P (= P.)5 ir Karolio P (= P.)6 pastangomis. Tomas įdiegė techninę tinklapio (– tinklalapio7)
platformą, kuri suteikė galimybę pateikti ekonomikos terminus lengvai
prieinamu būdu. Karolis sukūrė svetainės dizainą ir pateikė kokybišką tikslingą turinį, kuris nuolat papildomas siekiant įgyvendinti projekto misiją.“
Daugiau jokios informacijos – nei projekto pavadinimo, nei metų, nei iš
kur terminai ir jų apibrėžtys, tačiau užmojai – dideli ir skambūs: misija –
„išreikšti ekonomikos terminus lengvai suprantama kalba“, vizija – „tapti
labiausiai vartojamu ekonomikos terminų šaltiniu Lietuvoje“.
Sunku spręsti, ar daug elektroninio žodyno vartotojų, tačiau vien trumpo aprašo kalba ir informacija apie autorius kelia abejonių dėl šaltinio
patikimumo. Kalba turėtų būti taisyklinga. Be to, žinant, kad yra išleista
ekonomikos ir jai artimų sričių terminų žodynų, buvo galima pasinaudoti jau esamu įdirbiu, pvz.: 1980 m. išleistu Antano Buračo Anglų–lietuvių
ekonomikos terminų žodynu, 1991 m. – Petro Auštrevičiaus, Dainiaus Pup
kevičiaus ir Dalios Treigienės sudarytu Šiuolaikinių ekonomikos terminų
enciklopediniu žodynu lietuvių–anglų–vokiečių–rusų kalbomis, taip pat 1994,
5

Tomas Petrašiūnas.

6

Karolis Pulokas.

7

Nors žodis tinklapis taisyklingas, tačiau siūlytina vartoti kompiuterijos terminą tinklalapis (EKŽ 2008:
201; TB) kaip sistemiškesnį, plg.: tinklaraštis, tinkladraugis, tinklavietė, tinklakalbė, tinklažmogis ir kt.
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1997 m. (2-asis pataisytas ir papildymas leidimas) – Christopherio Passo,
Bryano Loweso ir kt. Ekonomikos terminų žodynu: vertimu iš anglų kalbos
leidinio, 1999 m. – knyga Ekonomikos terminai ir sąvokos: mokomasis žo
dynas (1999, prieiga per internetą: www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/15260.
pdf), 2005, 2008 m. (2-asis leidimas) – Rūtos Vainienės Ekonomikos ter
minų žodynu, 2005 m. – Žemės ūkio ekonomikos terminų aiškinamuoju žo
dynu: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis (prieiga per internetą: https://zodynas.laei.lt/), 2006 m. – verstiniu Aiškinamuoju ekonomi
kos anglų–lietuvių kalbų žodynu (sudarė Davidas W. Pearce’as, konsultavo
Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyrius) ir kitais. Be ekonomikos,
yra parengta bankininkystės, rinkos, apskaitos, investavimo, apmokestinimo, rinkodaros, vadybos, finansų ir kt. terminų žodynų ir žodynėlių.
Reikėtų nepamiršti ir aukštosioms mokykloms skirtų ekonomikos vadovėlių, kuriuose aiškinamos įvairios ekonomikos sąvokos. Deja, leksikografinių šaltinių sąrašo neduodama.
Žvilgtelėkime atidžiau, kas pateikiama šiame elektroniniame terminų
žodyne.
Pirmiausia rūpi išsiaiškinti, kas yra ekonomika? Į paieškos laukelį įrašius
minėtą žodį, matyti daug sudėtinių terminų, turinčių šį dėmenį. Taigi,
vartotojas mato visas „susietas sąvokas“ (nebūtinai tai visi susiję terminai –
aut. past.). Terminas ekonomika aiškinamas taip:
Šalies apibūdinimas remiantis bendra ekonomine veikla ir jos sudedamosiomis dalimis.
Bendroji metinė ekonomikos prekių ir paslaugų vertė yra vadinama bendruoju vidi
niu produktu (BVP). Ūkinių gėrybių gamyba, siekiant gauti kuo daugiau turto arba
įsigyti tam tikro dydžio turtą su mažiausiais ištekliais8.

Akylesnis ir terminografijos žinių turintis skaitytojas turėtų sunerimti
perskaitęs, kad ekonomika – tai „šalies apibūdinimas“. Rimtuose terminų
žodynuose to nerasime. Ten bus paaiškinta, kad ekonomika – arba mokslas,
arba tam tikra veikla. Antros pastraipos antrame sakinyje bandoma aiškinti,
kad ekonomika – tai ūkinių gėrybių gamyba. Tačiau tai taip pat netikslu.
Be to, neaišku, kodėl šio termino straipsnyje atsiduria kitas terminas ir jo
paaiškinimas: Bendroji metinė ekonomikos prekių ir paslaugų vertė yra vadi
nama bendruoju vidiniu produktu (BVP). Autoriams turėtų būti žinoma, kad
8

Tokią pat termino ekonomika apibrėžtį randame mokomajame žodyne Ekonomikos terminai ir sąvokos,
išėjusiame beveik prieš du dešimtmečius – 1999 m. (ETS 1999: 45). Šis žodynas, kaip rašo Jolanta Gaivenytė, – „pagalbinė mokymo priemonė studijuojantiems ekonomikos disciplinas. Jame pateikiami pagrindiniai ekonomikos terminai ir išsamūs jų aiškinimai“ (Gaivenytė 2000: 108).

268

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė Elektroninis ekonomikos terminų žodynas
									 e-terminai.lt

kaip terminas yra įsigalėjęs terminas bendrasis vidaus produktas. Beje, terminas bendrasis vidinis produktas pateikiamas ir atskiru straipsniu.
Peržiūrėjus vos vieno termino straipsnį, darosi neramu: pirma, dėl terminų taisyklingumo, antra, dėl jų apibrėžčių tikslumo. Taigi, peršasi išvada, kad svetainė e-terminai.lt – nenorminė. Jokių leksinių nuorodų,
kurios nurodytų, ar terminas vartotinas ar ne, šiame termino straipsnyje,
kaip ir kituose, nėra.
Pastabų galėtume pasakyti ir apie kitus žodyno straipsnius, kurie nėra
terminologiškai išsamūs. Jie būdingi ne aiškinamiesiems, o labiau enciklopediniams terminų žodynams. Nors terminų straipsniuose dažniausiai
pateikiama apibrėžtis (kartais net ne viena!) ir (ar) platesnis paaiškinimas,
tačiau nėra kitų duomenų: terminai nesukirčiuoti, nėra atitikmenų, šaltinio,
taip pat neduodama sinonimų, jeigu jų yra. Žodyno straipsniuose dažnai
pateikiama rūšinių terminų, nors jie yra iškeliami ir atskirai. Atitinkamomis santrumpomis ir nuorodomis būtų galima juos sunorminti.
Kaip matyti iš 1 paveikslo, pateikiama visa turima informacija apie terminą ir „susiję terminai“. Nors svetainės kūrėjai rašo „susiję terminai“, tačiau
tai tiesiog susieti terminai, kai kuriais atvejais gali būti net nesusiję. Su
terminu makroekonomika susietas tik vienas terminas ekonomika, o su mi
kroekonomika – tik terminas ištekliai (žr. 2 pav.). Sąsajos nei su ekonomika,
nei su makroekonomika nėra. Terminas ekonomika taip pat nesusietas su
aptariamais makro- ir mikroekonomikos terminais bei kitais rūšiniais ir gimininiais terminais. Kad terminų sąsajos neaiškios, rodo ir dar vienas pavyzdys. Štai termino boikotas straipsnio apačioje pateikiami „susiję terminai“ streikas ir visuotinis streikas (3 pav.), tačiau nėra, pvz., termino mokes
čių mokėtojų boikotas, nors jis pateikiamas šioje duomenų bazėje. Akivaizdu,
kad sudarytojai neturėjo aiškių atrankos ir pateikimo kriterijų.
Deja, reikia pripažinti, kad geri elektroninio terminų žodyno sudarytojų norai lieka tik norais. Daug pastabų galima pasakyti ir apie pačius
pateikiamus terminus. Pirmiausia minėtinos nevartotinos svetimybės, pvz.:
atpirkimo (repo) (= atpirkimo) sandoris (žr. LBTB, plg. angl. repo agreement;
repurchase agreement, dar žr. TB), barteris (= (natūriniai) mainai) (plg.
angl. barter, AEŽ 2006: 61), dileris (= prekybos agentas) (plg. angl. dealer;
Europos terminų žodyne Eurovoc teikiamas terminas (įgaliotasis) prekybos
agentas) ir prekybos agentas (dileris) (= prekybos agentas), holdingas (= kon
troliuojančioji bendrovė, plg. angl. holding, žr. Eurovoc, tačiau LBTB pateikiamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos neaprobuotas terminas
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1 pav. Termino makroekonomika straipsnis

2 pav. Termino mikroekonomika straipsnis

3 pav. Termino boikotas straipsnis
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finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė), kliringas (= tarpuskaita, žr.
LBTB, plg. angl. clearing procedure)9, listingas (= (į)traukimas į biržos są
rašus, žr. LBTB, plg. angl. listing), opcionas (= pasirinkimo sandoris10, žr.
LBTB, AEŽ 2006: 462, plg. angl. option), dar žr. padengtas pardavimo
opcionas, padengtas pirkimo opcionas ir kt. Nevartotinas terminas arenda
(plg. rus. аренда), jis keistinas terminu nuoma. Beje, e-terminai.lt terminas
nuoma yra. Vietoj alokacinis efektyvumas geriau būtų vartoti paskirstymo
efektyvumas. Terminas užbiržinis sandoris keistinas į nebiržinis sandoris (dar
žr. užbiržiniai sandoriai). Nelietuviškas terminas know–how, kuris apibrėžiamas taip: Progresyviosios mokslinės, techninės, komercinės ar kitos žinios,
visiškai ar iš dalies neskelbtinos, nes jų turėjimas laiduoja tam tikrą pranašu
mą, taip pat nevartotinas. Galbūt būtų galima jį keisti Europos terminų
žodyne Eurovoc teikiamu terminu praktinė patirtis. Vitos Bitinaitės Moko
majame anglų–lietuvių kalbų teisės terminų žodyne randame daugiau angliško termino know–how atitikmenų lietuvių kalba: 1. technologijos naujovės,
pažangioji patirtis; 2. gamybinės komercinės paslaptys (Bitinaitė 2008: 153).
Atskirai būtų galima aptarti terminą marketingas ir jo vartoseną, dėl
kurios iki pat šiol nesutariama. Specialistai motyvuoja tuo, kad marketin
gas nėra tas pats, kas rinkodara. „Marketingo sąvoką Lietuvoje atitinka du
terminai – „rinkodara“ ir „rinkotyra“. Šie terminai supainiojo netgi mokslo visuomenę. Taip pat „rinkodaros“ termino populiarinimas sutrikdė ir
marketingo mokslų nestudijavusius žmones. Rinkotyra apskritai yra tik
dalis marketingo“, – rašoma agentūros Marketingo valdymas straipsnyje
„Marketingas ar rinkodara“ (MAR 2016). Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų banke rašoma, kad marketingas – nevartotina svetimybė (http://www.vlkk.lt/konsultacijos/1717-marketingas-rinkodara).
Įdomu, kad elektroniniame ekonomikos terminų žodyne e-terminai.lt termino marketingas (angl. marketing) straipsnyje lietuviškas terminas rinko
dara pateikiamas šalia skliaustuose, be to, rašoma: „Lietuviškai labiau vartotinas terminas – Rinkodara.“ Sudėtinių terminų su dėmeniu marketingas
taip pat nėra. Visi jie su lietuvišku dėmeniu rinkodara: bandomoji, diferen
9

Aiškinamajame ekonomikos anglų–lietuvių kalbų žodyne termino kliringas nėra. Tačiau jame randame sudėtinių terminų su šiuo svetimos kilmės dėmeniu, pvz., kliringo / įskaitos bankas, kliringo / įskaitos rūmai
(AEŽ 2006: 102). Pirmenybę žodyno rengėjai teikia svetimos kilmės terminui, o lietuvišką pateikia po
pasvirojo brūkšnio. Kas yra kliringas apibrėžiama termino clearing house straipsnyje (AEŽ 2006: 102).

10

E-terminai.lt yra straipsnis „Pasirinkimo sandoris“. Jame rašoma, kad „pasirinkomo (= pasirinkimo) andoris (= sandoris) dar kartais vadinamas opcionu (angl. option)“.
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cijuotoji, iracionalioji, komercinė, koncentruotoji, nediferencijuotoji, palaikan
čioji, perteklinė, plėtrioji rinkodara. Taigi, sistemiškai sudarant sudėtinius
terminus šaltinyje pirmenybė skiriama lietuviškam terminui.
Daikto rūšis, išskiriamoji ypatybė sudėtiniuose terminuose paprastai
reiškiama įvardžiuotine forma, pvz.: apdraustos (= apdraustosios) obligaci
jos, bendra (= bendroji) įmonė, fundamentali (= fundamentalioji) analizė,
natūralus (= natūralusis) nedarbo lygis, nekilnojamas (= nekilnojamasis)
turtas, terminuota (= terminuotoji) paskola ir kt.
Daug kur pakaktų tik vienaskaitos: nuolatiniai darbuotojai (= nuolatinis
darbuotojas)11, plg. samdomasis darbuotojas, dar žr. iždo vekseliai (= vek
selis), gamtinės žaliavos (= gamtinė žaliava), neapdraustosios obligacijos
(= neapdraustoji obligacija), konvertuojamosios obligacijos (= konvertuoja
moji obligacija) ir kt.
Taisyklingai adaptuota prancūziško žodžio franchise forma franšizė, o
ne frančizas, plg. frančizo (= franšižės) mokestis. Yra rašybos nevienodumų: vienur licencija, kitur – licenzija (= licencija) (žr. termino bendra įmo
nė (?) straipsnį), kontrobanda (= kontrabanda), Grešemo (= Grešamo) dės
nis (plg. angl. Gresham’s Law; Vainienė 2005: 100), taip pat įvairuoja
brūkšnio ir brūkšnelio rašyba, pvz.: Hekšerio-Olino dėsnis (= Hekšerio ir
Oulino modelis) (Vainienė 2005: 103), mokslinis-technologinis (= mokslo ir
technologijų) parkas, pirkimo-pardavimo (= pirkimo ir pardavimo) operacijos
(žr. dileris). Tarp žodžių, reiškiančių dvišalius santykius, turėtų būti rašomas ne brūkšnelis, o brūkšnys, pvz.: pirkimo-pardavimo (= pirkimo–par
davimo, pirkimo) aktas (žr. mainai). Ši sutartis Europos terminų žodyne
Eurovoc vadinama prekybos sutartimi (plg. angl. trade treaty).
Keistina ir daugiau terminų, pvz., pelnas akcijai (P/E) (= akcijos kainos
ir pelno santykis) (žr. LBTB, ETŽ 1994: 102, dar plg. angl. price earnings
ratio)12. Santrumpą, matyt, reikėtų pateikti kaip galimą prireikus vartoti
sinonimiškai, be to, reikėtų, kad ji būtų lietuviška. Įdomu, kad šioje svetainėje galima rasti net tris termino pelnas akcijai straipsnius, kuriuose tas
pats dalykas apibrėžiamas taip pat tris kartus: vienur apibrėžiama lietuviška
santrumpa (4 pav.), kitur tais pačiais žodžiais – lietuviškas terminas (5 pav.),
trečiur – angliška santrumpa (6 pav.). Tokių pavyzdžių – ne vienas.
11

Duomenų bazėje nėra termino laikinasis darbuotojas.

12

Aiškinamajame ekonomikos anglų–lietuvių kalbų žodyne yra terminas kainos ir uždarbio santykis (AEŽ
2006: 500).
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4 pav. Termino pelnas akcijai lietuviškos santrumpos straipsnis

5 pav. Termino pelnas akcijai straipsnis

6 pav. Termino pelnas akcijai angliškos santrumpos straipsnis

Kaip pastebėta, žodyne pateikiamos santrumpos dažniausiai yra padarytos iš angliškų atitikmenų, pvz.: REPO, plg. angl. repurchase agreement.
Terminų banke, R. Vainienės Ekonomikos terminų žodyne, kaip jau minėta anksčiau, randame atpirkimo sandoris, santrumpos nėra. Svetainėje yra
dar vienas straipsnis: atpirkimo (repo) sandoris. Matyt, abu straipsnius būtų galima sujungti ir palikti tik vieną, taip pat reikėtų aiškiai apibrėžti
terminą atpirkimo sandoris.
Atidžiau patyrinėjus elektroninį žodyną, matyti, kad jo rengėjams neaiškumų kėlė sinonimų pateikimas. Reikėtų nepamiršti, kad vienam terminui – viena apibrėžtis, todėl netikslinga sinonimų apibrėžčių kartoti.
Pakaktų pagrindinio termino straipsnyje pateikti apibrėžtį ir susieti jį su
sinoniminiu terminu, o sinoniminio termino, t. y. nuorodiniame, straipsnyje reikėtų pateikti tik nuorodą į pagrindinį terminą. Plg.:
Debitorius
Debitorius (skolininkas) – fizinis ar juridinis asmuo, skolingas kitam fiziniam ar
juridiniam asmeniui, arba, pvz., vekselio išdavėjas.
Skolininkas
Fizinis ar juridinis asmuo, skolingas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
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Tokių sinoniminių terminų pateikimo pavyzdžių šiame elektroniniame
terminų žodyne apstu. Be viso to, reikėtų vengti sinonimus pateikti skliaustuose, pvz.: komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (= komanditinė ūkinė
bendrija) (žr. TB; terminas pasitikėjimo ūkinė bendrija galėtų būti pateikiamas kaip sinonimas), pakaitalai (substitutai) (= pakaitalas) (žr. angl. subs
titute, ATŽ 2006: 601), dar žr. papildomas darbas (užsiėmimas), parodoma
sis (prestižinis) vartojimas, valandinis atlygis (valandinis atlyginimas), rea
lusis darbo užmokestis (tikrasis darbo užmokestis) ir kt.
E-terminai.lt randame terminus nusidėvėjimas ir amortizacija. Pastarasis
terminas pateikiamas kaip atskiras straipsnis, o prie nusidėvėjimo skliaustuose randame amortizaciją: nusidėvėjimas (amortizacija), nusidėvėjimas
(amortizacija) pagal finansinę atskaitomybę, nusidėvėjimas (amortizacija) pa
gal mokestinę atskaitomybę. Kalbininkas J. Klimavičius prieš daugiau nei
dešimt metų rašė, kad „išmestinas kvailos mados žodis nusidėvėjimas,
šiurkščiai pažeidžiantis sistemą – juk čia niekas nėra dėvima“ (Klimavičius
2006: 205). Iki pat šiol ekonomistai šiuos du žodžius – lietuvišką nusidė
vėjimas ir tarptautinį amortizacija – vartoja arba sinonimiškai, arba kaip
šiek tiek skirtingus dalykus reiškiančius terminus. Nors, kaip rašo Angelė Kaulakienė, tarptautinių ir lietuviškų terminų sinonimiją galima laikyti pagrįsta ir neišvengiama (Kaulakienė 2009: 182), tačiau akivaizdu, kad
ji normintina. Terminų banke kaip vartotinus rasime abu terminus.
Dar vienas pavyzdys – tarptautinis terminas stagnacija ir lietuviškas jo
atitikmuo sąstingis. Abu pateikiami ir apibrėžiami žodyne:
Sąstingis
Tam tikro proceso, veiklos, vystymosi sustojimas.
Stagnacija
Ekonominė situacija, pasižyminti ilgai besitęsiančia depresija, sąstingiu gamyboje,
prekyboje, investicijose (= gamybos, prekybos, investicijų sąstingiu), dideliu nedarbu.

Europos terminų žodyne Eurovoc randame terminą su dėmeniu sąstin
gis, pvz., ekonomikos sąstingis. Kituose šaltiniuose vartosena įvairuoja.
Akivaizdu, kad tarptautiniu žodžiu ir lietuvišku jo atitikmeniu įvardijami
skirtingi dalykai.
Netikslinga šalia lietuviško termino skliaustuose pateikti jo anglišką atitikmenį, pvz., užsakomosios paslaugos (outsourcing):
Dalinis įmonės veiklos perdavimas išorinei organizacijai.
Užsakomosios paslaugos įprastai sudaromos siekiant sumažinti išlaidas arba su
telkti įmonės darbą ties pagrindine veikla (= pagrindinei veiklai).
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Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė yra pritarusi terminui veiklos ranga (pagal įmonės ir paslaugų teikėjo susitarimą
vykdoma veikla, kurią, jei to susitarimo nebūtų, vykdytų pati įmonė).
Terminas užsakomosios paslaugos, specialistų nuomone, netikslus dalykiškai.
Dar vienas panašus pavyzdys įmonės perkėlimas (ofšoringas), kai šalia jau
vartojamo lietuviško termino skliaustuose pateikiama nevartotina anglybė,
plg. offshoring. Tokių pavyzdžių žodyne taip pat ne vienas.
Iki pat šiol diskusijų kyla dėl termino kaštai vartosenos. Nors norminamuosiuose darbuose jis vertinamas neigiamai, tačiau įvairiuose ekonomikos tekstuose jis vartojamas gana plačiai. Randame šį terminą ir kalbamame žodyne:
Kaštai
(Angl. costs) Įmonės produkcijos gamybai sunaudotų išteklių piniginė suma.
Bendresne prasme kaštai suprantami kaip bet kokios sąnaudos, būtinos tikslui pasiekti.

Yra ir rūšinių terminų su dėmeniu kaštai: alternatyvieji kaštai, bendrieji
kaštai, ekonominiai kaštai, eksplicitiniai (tiesioginiai, buhalteriniai) kaštai,
implicitiniai kaštai, išoriniai (šalutiniai) kaštai, kintamieji kaštai, netiesioginiai
kaštai, pagrindiniai kaštai, pastovieji kaštai, ribiniai kaštai, vidiniai kaštai,
visuomeninai kaštai, socialiniai (visuomeniniai) kaštai ir kt.
Kad dėl termino kaštai nesutaria ekonomistai ir kalbininkai, yra pastebėjusi Zofija Babickienė (Babickienė 2012: 55). Ramunė Vaskelaitė straipsnyje „Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė?“
rašo: „Kaštų kaip ekonomikos termino klausimas buvo iškeltas 2013 m.
birželio 7 d. Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų terminologijos forumo surengtoje trečiojoje konferencijoje“ (Vaskelaitė 2013: 266).
Kalbininkė teigia, kad žodis kaštai, „imtas taisyti beveik prieš keturiasdešimt
metų, iš vartosenos nesitraukia“ (ten pat). Jos manymu, „vienas iš žodį
kaštai ekonomikos teorijoje palaikančių veiksnių – siekis pateikti bendrą
kaštų klasifikacijos schemą, o tokiam siekiui įtakos turi anglų kalba kuriama ekonomikos teorija ir sąvokų išdėstymas anglų kalboje. Tai patvirtina
iš anglų kalbos verčiami ar atsižvelgiant į anglišką ekonomikos srities terminiją sudaromi ekonomikos terminų žodynai“ (Vaskelaitė 2013: 303).
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. posėdyje
nutarta, kad žodis kaštai gali būti vartojamas kaip ekonomikos ir valdymo
apskaitos terminas. Taigi, reikėtų patikslinti žodyne pateikiamą apibrėžtį.
Atkreiptinas dėmesys, kad kalbant apie buhalteriją, buhalterinę apskaitą
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vartotini įprasti terminai sąnaudos, išlaidos, lėšos ar savikaina. Žodis kaštai
nevartotinas „kainos“ reikšme. Be termino kaštai, žodyne yra ir terminų
sąnaudos, išlaidos, lėšos, savikaina, kaina straipsniai. Palyginus visų jų apibrėžtis, matyti, kad kai kurių jų semantinis turinys labai panašus.
Ekonomistai, kaip ir kitų sričių specialistai, retkarčiais specialioms ekonomikos sąvokoms įvardyti vartoja ir metaforinius terminus. Išsiskiria
gyvūnus įvardijantys terminai, pvz.: buliai (plg. angl. bulls), meškos (plg.
angl. bears), taip pat bulių rinka, meškų rinka. Jau minėtame R. Vainienės
Ekonomikos terminų žodyne yra terminai lokys, lokių rinka, tačiau Dalios
Gulbinskienės Anglų–lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynėlyje angliškas
terminas bull aiškinamas kaip makleris, kuris perka vertybinius popierius,
nes tikisi, kad kainos kils (Gulbinskienė 2013: 9). Aiškinamajame ekonomi
kos anglų–lietuvių kalbų žodyne terminas buliai rašomas kabutėse (AEŽ
2006: 81), taip pat rašomas ir terminas lokiai (AEŽ 2006: 63). Aišku viena, kad tokius metaforinius terminus apibrėžti reikėtų aiškiai, kad nespecialistams nereikėtų aiškintis, pvz., kas yra įvardijama terminu bulius.
Termino bulių rinka straipsnyje randame tokią informaciją:
Bulius – terminas, vartojamas apibūdinant biržos agentą, kuris tikisi, kad vertybi
nių popierių kainos augs, ir todėl superka juos norėdamas vėliau parduoti aukštes
nėmis kainomis.
Biržos agentas, kuris negali parduoti anksčiau pirktų vertybinių popierių aukštesnė
mis kainomis, vadinamas pavargusiu (išsikvėpusiu) buliumi.

Į paieškos laukelį įrašę žodį buliai sužinome, kad tai investuotojai, kurie
mano, kad akcijų ir obligacijų kainos turėtų kilti (=,) ir todėl jas perka, tikė
damiesi parduoti aukštesne kaina. Apskritai, jei kainos kyla, vertybinių po
pierių rinka taip pat gali būti apibūdinama kaip bulių rinka. Spekuliuotojai,
manantys, kad akcijų kaina kris (=,) vadinami lokiais (=,) arba meškomis.
Palyginkime, kaip aiškinama, kas yra meškos:
Meškos (angl. bears) – tai investuotojai, kurie tikisi vertybinių popierių vertės su
mažėjimo (=,) ir todėl jas parduoda, vildamiesi, kad vėliau jas galės nusipirkti pi
giau. „Apsaugotas lokys“ yra tas brokeris, kuris parduoda turimus vertybiniu
(= vertybinius) popierius. Vertybinių popierių pardavimas jų neturint vadinamas
deficitiniu pardavimu. Deficitiniai pardavimai yra būdingi bulių rinkai. Priešingų
lūkesčių spekuliuotojas vadinamas „buliumi“.

Perskaičius taip ir lieka neaišku, ar ekonomistai, vartodami metaforinį
terminą bulius, kalba apie biržos agentą ar apie investuotoją, spekuliuotoją. Akivaizdu viena, kad tokių terminų atsiradimo priežastis – vertimas
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iš kitos kalbos, neieškant patogesnio ir suprantamesnio įvardijimo, neieškant atitikmens, tiesiog asmenims suteikiant gyvūno savybes.
Aptariamame elektroniniame terminų žodyne yra ir daugiau profesinio
žargono pavyzdžių, pvz.: susimokėk sau, savas žmogus, langų valymas, žva
kės ir kt. Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad profesinio žargono terminų žodyne neturėtų būti, pvz.:
Susimokėk Sau (= Susimokėk sau)
Dažnai naudojama frazė literatūroje (= Dažnai literatūroje vartojama frazė) apie as
meninius finansus. Ja norima pasakyti, kad dalį savo pajamų reikia paskirti (–per
vesti (?)) į taupymo/investavimo (= taupymo arba investavimo) sąskaitą.

Paprastai termino apibrėžtis yra rašoma pagal tam tikras taisykles: ji
turi atskleisti esminius sąvokos požymius, svarbiausias ypatybes, taip pat
sisteminius santykius. Deja, dauguma svetainės e-terminai.lt antraštinių
terminų neturi moksliškos apibrėžties. Apibrėžtyse neturi būti loginio
rato, arba tautologijos, pvz., terminas ataskaita apibrėžiamas žodžiu atas
kaita: Finansinė organizacijos ar individo ataskaita, parengta pagal įregistruo
tų finansinių pervedimų sistemą. <...>. Terminas įėjimas į rinką apibrėžiamas taip: Naujos firmos įėjimas į rinką <...>. Kaip matyti iš apibrėžties,
keisti reikia arba terminą, arba jo apibrėžtį.
Keistai apibrėžiamas terminas valiutos zonos: Šalių valiutinės grupuotės,
koordinuojančios užsienio valiutos politiką. Pagrindinės valiutos zonos: dole
rio, sterlingo ir euro. Taip ir neaišku, kas tos valiutinės grupuotės?
Štai kitas terminas ilgalaikės skolos apibrėžiamas taip pat neįprastai:
Bankų ir kitos paskolos, kurių trukmė yra ilgesnė nei vieni metai. Kaip matyti, apibrėžtyje kalbama apie paskolas, nors reikėtų apibrėžti, kas yra
skola. Bronislovo Martinkaus, Broniaus Neverausko ir kt. Aiškinamajame
įmonės vadybos terminų žodyne randame tokią apibrėžtį: Skolos, išmokamos
per ilgesnį nei vieneri metai laiką, pvz., ipoteka.
Atkreiptinas dėmesys, kad vienodi rūšiniai terminai turėtų būti apibrėžiami vienodai. Palyginkime: obligacija – vertybinis popierius, kurio savi
ninkas įsipareigoja periodiškai mokėti nustatyto dydžio palūkanas, o atėjus
nustatytai datai – grąžinti už obligacijas sumokėtus pinigus (išpirkti obligaci
ją); vienkartinio padengimo obligacija – vienkartinis skolos grąžinimas,
pasibaigus jos trukmei t.y. (= t. y.) atvirkščias periodiniams grąžinimams;
neapdraustosios obligacijos – tipinės daugelio kompanijų leidžiamos obli
gacijos (=,) už kurias mokamos nustatytos palūkanos, o pasibaigus terminui,
(= terminui,) jos išperkamos; garantuotoji obligacija – obligacija, kurios
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emitentas yra viena akcinė bendrovė, o jos išpirkimą ir (arba) palūkanas ga
rantuoja kita akcinė bendrovė. Šiuo atveju rūšinius terminus patogiausia
būtų apibrėžti žodžiu obligacija.
Apibrėžtyse gausu žodyno, sintaksės, gramatikos, stiliaus, rašybos, skyrybos, korektūros ir kitokių klaidų. Labiausiai kliūva nelietuviška rašyba,
pvz., liet. Paskutinis Gautas Pirmas Parduotas (= paskutinis gautas, pirmas
parduotas (žr. LIFO metodas13, plg. angl. Last In, First Out), liet. Kainos ir
Pelno (= kainos ir pelno) santykis (žr. pelnas akcijai), Susimokėk Sau (= su
simokėk sau), Didžiojo Kvailio Teorija (= Didžiojo kvailio teorija), pirkti-irlaikyti principas (= „pirkti ir laikyti“ principas) (žr. pasyvus valdymas) ir
kt. Netaisyklingai vartojami linksniai, pvz., vietininkas: To pasekoje (= Dėl
to) didelės pinigų sumos investuojamos į medžiagas ar produktus, tačiau ten
ka laukti šių pinigų sugrįžtant (žr. overtreidingas). Kai kur reikia naudininko, pvz.: Bendrojo kainų lygio indeksas, naudojamas apskaičiuoti realųjį ben
drąjį nacionalinį produktą (= naudojamas realiajam bendrajam nacionaliniam
produktui apskaičiuoti) (žr. defiliatorius).
Apibrėžtyse vartojama netikslių terminų, pvz.: barteriniai (= natūriniai)
mainai (žr. barteris), natūralūs (= natūriniai) mainai (žr. barteris), įrengimai
(= įranga, įrenginiai) (žr. bendra įmonė, sąnaudos), užbiržiniai sandoriai
(= nebiržinis sandoris, žr. OTC), kontraktiniai (= sutartiniai) ryšiai tarp
firmų (žr. bendra įmonė straipsnį), ekonominė (= ekonomikos) terminologi
ja (– terminija) (žr. bendra įmonė straipsnį), sąskaita-faktūra (= sąskaita
faktūra) (žr. pridėtinės vertės mokestis (PVM)) ir kt. Per skubėjimą ar per
neapsižiūrėjimą painiojami žodžiai kompanija ir kampanija: Šiuo metu dau
gelis bankų organizuoja savo lizingo kompanijas (= kampanijas) ir išnuomo
ja įrenginius toms firmoms, kurios negali jų nusipirkti (žr. arenda).
Be šių, būtų galima pasakyti dar tikrai ne vieną pastabą apie svetainėje
e-terminai.lt pateikiamus terminus. Aišku viena, kad šis elektroninis ekonomikos terminų išteklius turėtų būti ne tik abėcėliškai pateiktų terminų
sąrašas su apibrėžtimis. Norėtųsi, kad būtų pratarmė ar įvadas, taip pat
žodyno sandaros aprašas, paaiškinti sutrumpinimai, nurodyti naudoti šaltiniai, vartojami taisyklingi rašybos ir skyrybos ženklai (deja, kaip matyti,
lietuviškų kabučių, brūkšnio ir brūkšnelio rašymas kelia nemažai sunkumų).
Nesunku terminus sukirčiuoti – techninės galimybės šiandien tai leidžia.
13

R. Vainienės žodyne rašoma kiek kitaip: LIFO (angl. last in, first out – paskutinis į, pirmas iš) – „atsargų
apskaitos metodas, kuriuo vadovaujantis sąnaudoms pirmiausia priskiriamos tos žaliavos ir medžiagos,
kurios buvo įsigytos vėliausiai“ (Vainienė 2005: 157).
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Norisi manyti, kad šis projektas kada nors bus sutvarkytas ir svetainė taps
naudinga, išsami, norminė. Į pagalbą visada galima pasikviesti terminologą ir ekonomikos srities specialistą, viliantis, kad būtų įgyvendintas vienas iš elektroninio terminų žodyno tikslų – patenkinti sparčiai besikeičiančius visuomenės poreikius. Deja, kol kas sudarytojų misija „išreikšti
ekonomikos terminus lengvai suprantama kalba“ lieka tik misija.
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019 m. spalio 17–18 d. Lietuvių kalbos institute vyko 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija Moksliniai, administraciniai ir eduka
ciniai terminologijos lygmenys. Lietuvių kalbos instituto (toliau – LKI)
Terminologijos centras tarptautines mokslines konferencijas pradėjo organizuoti 2003 m. ir jos vyksta kas dvejus metus, todėl tai buvo jau 9-oji
terminologijos konferencija Vilniuje. Šių metų konferencija didžiausia – į
ją susirinko pranešėjai iš Lietuvos ir 16 užsienio šalių (Austrijos, Danijos,
Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Rumunijos,
Rusijos, Sakartvelo, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos)
mokslo institucijų. Į programą buvo įtraukta 32 užsienio šalių ir 13 Lietuvos mokslininkų pranešimų. Tarp dalyvių buvo ir visame pasaulyje garsus terminologijos teoretikas profesorius emeritas iš Danijos Heribertas
Pichtas, ir kiti įžymūs terminologai.
Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė LKI direktorė dr. Albina
Auksoriūtė. Pati būdama terminologė, ji priminė terminologijos svarbą
besikeičiančiame pasaulyje ir, remdamasi 2005 m. UNESCO užsakymu
Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) parengtomis Terminologijos politikos gairėmis, pabrėžė terminologijos plėtros vaid
menį nacionalinių kalbų raidai: „<...> yra svarbus ryšys tarp individo
galimybės vartoti savo gimtąją kalbą visose kultūros, mokslo ir verslo
srityse ir ta kalba kalbančios bendruomenės socialinės, ekonominės gerovės. Žmonės, kurių gimtosios kalbos terminologija ir specialioji kalba
nėra išplėtota (ar išplėtota nepakankamai) arba kurie gimtosios kalbos
nevartoja ugdymo ir mokymo srityse, negauna informacijos gimtąja kalba
ar ja nebendrauja darbo vietose, neturi palankių sąlygų visapusiškai tobulėti <...> būtinas nuolatinis visų kalbų terminologijos planavimas ir kon280
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kretūs teisiniai, finansiniai ir administraciniai veiksmai jam palaikyti“ (GTP,
2005, Preface Vi). A. Auksoriūtė palinkėjo sėkmingos konferencijos, įdomių idėjų ir mokslinių atradimų, naudingų diskusijų ir šilto pabendravimo.
Konferencijos dalyvius pasveikino Europos terminologijos asociacijos
(EAFT) prezidentas Henrikas Nilssonas ir Tarptautinio terminologijos
informacijos centro (INFOTERM) direktorius Christianas Galinski’is
(pastarasis nuotoliniu būdu). Pagrindinė jo išsakyta mintis – kad LKI
rengiamos konferencijos yra tapusios puikiu tarptautinio ir nacionalinio
lygmens terminologų bendradarbiavimo pavyzdžiu. Prisiminęs savo patirtį (terminologų renginiuose Vilniuje jis yra dalyvavęs tris kartus) ir
Lietuvos terminologų dalyvavimą INFOTERM veikloje (išskyrė A. Auksoriūtės, kaip šios organizacijos prezidentės nuo 2009 iki 2018 m., indėlį, Ch. Galinski’is pabrėžė, kad rengiamos konferencijos tobulėja ir kad
profesionaliau vykdoma veikla, nes pavyko suburti terminologijos klausimais suinteresuotus žmones, ir palinkėjo toliau tęsti pradėtus darbus
bei aprėpti naujas veiklos sritis.
Konferenciją pradėjo du iš trijų kviestinių pranešėjų. Profesorius dr. Johanas Mykingas iš Bergeno universiteto (Norvegija) kalbėjo apie terminų
formavimą – požiūrį į teorines nuostatas ir jų pasikeitimą šiuolaikinėje
terminologijos teorijoje, ypač aktualizuodamas motyvacijos reikšmę. Maskvos valstybinio M. V. Lomonosovo universiteto (Rusija) profesorė dr.
Larissa Manerko – apie kognityvinę terminologiją kaip būdą suprasti žinių
struktūras specialiajame diskurse ir terminologinėse sistemose.
Kita plenarinio posėdžio dalis prasidėjo vaizdo pranešimu, kurį perskaitė Blanca Stella Giraldo Perez (bendraautoris Ch. Galinski’is). Pranešime
buvo kalbama apie šaltinius bei praktines priemones, kuriomis galima
būtų naudotis mokant ir mokantis terminologijos, kad būtų pasiektas
geriausias rezultatas. Susirinkusieji išklausė pranešėjos iš Italijos Elenos
Chiocchetti įžvalgas apie terminologijos darbą Pietų Tirolyje – daugiakalbėje Šiaurės Italijos provincijoje – siekiant plėtoti vokiečių teisės terminiją, kurios reikia vietinei viešajai administracijai, ir kurti naujus terminus
bei tvarkyti terminų bankus. Lia Karosanidze’ė iš Tbilisio valstybinio universiteto A. Chikobavos kalbotyros instituto apžvelgė terminų banko raidos istoriją ir ateities perspektyvas Sakartvele, o Dmitry’us Shilovskiy’us
iš Maskvos valstybinio A. I. Jevdokimovo medicinos ir odontologijos universiteto (Rusija) skyrė dėmesį tam tikrai tarpdalykinės terminologinės
komunikacijos specifikai ugdant medicinos studentų sisteminį mąstymą.
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Trečioji kviestinė pranešėja – dr. Anita Nuopponen iš Vasos universiteto (Suomija) – nagrinėjo terminologijos mokslo švietimo aspektus. Remdamasi terminologijos kursų ir mokymo aprašais ji aptarė įvairius šiuolaikinio mokymo tipus, taikomus skirtingoms klausytojų grupėms. EAFT
prezidentas Henrikas Nilssonas, šįkart kaip C.A.G Mawell / Next atstovas,
kalbėjo apie naujų profesinių veiklų, susijusių su terminų tvarkymu, atsiradimą ir terminologų statusą Europoje, ypač Švedijoje. O kolegės iš
Kroatų kalbos ir kalbotyros instituto (Kroatija) Ana Ostroški Anić ir Martina Pavić aptarė aviacijos terminų duomenų bazės anglų ir kroatų kalbomis kūrimą taikant semantinių rėmų principą.
Vėliau konferencijos dalyviai tęsė darbą sekcijose. Sekcijoje A (čia darbas vyko anglų kalba) pranešimus perskaitė Esztera Sermann ir Dóra Mária
Tamás iš Vengrijos (apie tai, kaip aprašomi, klasifikuojami terminų bankai
ir kt. virtualūs terminų ištekliai), Igoris Kudashevas ir Olga Semenova iš
Suomijos, Tamperės universiteto (apie projektą, kurio metu rengiamas
teminis suomių ir rusų medicinos terminų žodynas), Marekas Łukasikas
ir Piotras Sulikas iš Lenkijos, Slupsko Pamario akademijos (apie kai kuriuos
vertėjams aktualius klausimus, susijusius su naudojimosi internete prieinamais specializuotais vertimų žodynais), ir Lietuvos tyrėjai – Sigita Rackevičienė ir Liudmila Mockienė iš Mykolo Romerio universiteto bei jų
bendraautoris iš Vytauto Didžiojo universiteto Andrius Utka (apie specia
lizuotos anglų–lietuvių kalbų terminų duomenų bazės kūrimą).
Sekcijos B (pranešimai buvo skaitomi lietuvių kalba) darbą pradėjo Šiaulių universitetui ir Latvijos universiteto Latvių kalbos institutui atstovaujanti Regina Kvašytė, kurios pranešimas buvo skirtas lietuvių ir latvių
terminijos gretinamiesiems tyrimams. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos Jolanta Kovalevskaitė ir Agnė Bielinskienė išsamiai aptarė vieną iš
jų dėstomame kurse Terminologija ir terminografija taikomų mokymo ir
mokymosi formų – deskriptyviosios terminologijos projektą. Vidas Valskys, dirbantis Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyboje, nagrinėjo karybos terminų tvarkybos aktualijas, o LKI Terminologijos centro darbuotojas Alvydas Umbrasas atskleidė žodžio terminas vartosenos
įvairovę Lietuvių kalbos žodyne.
Konferencijos antrosios dienos programą pradėjo Slovakijos mokslų akademijos L. Štūro kalbotyros instituto terminologas Miroslavas Zumrkas,
kurio pranešimas buvo skirtas terminologijai ir institucinei ontologijai, –
remdamasis teisės tekstais pagrindinį dėmesį sutelkė į veiksmažodžius kaip
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svarbų teismų sprendimų kalbos dėmenį. Dace Šostaka iš Latvijos universiteto aptarė teorinius terminijos automatizavimo ir lokalizavimo aspektus,
o Jana Levická iš Slovakijos mokslų akademijos L. Štūro kalbotyros instituto – būdvardžių priesagų produktyvumą slovakų medicinos terminijoje.
Sekcijos posėdį baigė Kristianas Lewisas iš Kroatų kalbos ir kalbotyros
instituto, perskaitęs pranešimą apie netikruosius vertėjų draugus kroatų
terminijoje ir pateikęs tam tikras rekomendacijas, kaip vengti tokių atvejų.
Toliau darbas, kaip ir pirmąją konferencijos dieną, vėl vyko paralelinėse sekcijose. Sekcijoje A pranešėjų dėmesys daugiausia buvo skirtas kognityviniams terminologijos aspektams. Permės valstybinio universiteto
(Rusija) terminologė Larisa Alekseeva perskaitė su bendradautoriais – kolege iš universiteto Svetlana Mishlanova ir profesoriumi emeritu iš Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) Heribertu Pichtu, kuris taip pat dalyvavo konferencijos darbe, – parengtą pranešimą apie metaforų ciklą
terminų kūrimo procese. Kitų dviejų terminologių iš Rusijos – Anastasios
Sharapkovos (Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas) ir
Margaritos Lazarevos (Permės valstybinis universitetas) – pranešimai taip
pat buvo skirti metaforoms. Pirmoji aptarė kultūrinės specifikos žodžių
virtimą biologijos terminais, o antroji – mitologinių metaforų vartojimą
bakterijoms pavadinti. Kaliningrado valstybinio technikos universiteto
(Rusija) atstovė Elena Logunova kalbėjo apie kognityvinius ekonomikos
kompiuterijos terminų aspektus.
Tuo pačiu metu vyko sekcijos B posėdis. Daiva Aliūkaitė (Vilniaus universitetas) perskaitė kartu su Danguole Mikulėniene (LKI) parengtą pranešimą apie paveldėtųjų ir naujųjų terminų problemas tradicinės dialektologijos ir šiuolaikinių regioninių kalbų diskurse. Nijolė Bliūdžiuvienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) aptarė informacijos ir
dokumentavimo terminų standartizaciją, o jos kolegė Violeta Černiauskaitė – natūralios ir dirbtinės kalbos norminimo ypatumus bibliotekininkystės
terminijoje. LKI Terminologijos centro vadovės Palmiros Zemlevičiūtės
pranešimas buvo skirtas terminijos istorijai – ji išnagrinėjo XIX a. pab. ir
XX a. pr. vartotus žmogaus lytinių organų pavadinimus.
Dėl neatvykusių kai kurių pranešėjų susidarė galimybė nebeskirstyti
darbo į sekcijas, o visiems toliau kartu klausytis pranešimų. Suvalkų valstybinės aukštosios profesinės prof. Edvardo F. Ščepaniko mokyklos (Lenkija) profesorius Siergiejus Grinevas-Griniewiczius perskaitė pranešimą
apie terminologiją statu nascendi – ankstyvosios terminijos formavimo
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ypatumus teisės terminijoje (bendraautorė Elvira Sorokina iš Rusijos, Maskvos regiono valstybinio universiteto). Buvo išklausytas Konstantino Averbukho iš Maskvos valstybinio Baumano technikos universiteto (Rusija)
parengtas pranešimas apie profesinį tapatumą terminologiniu aspektu.
Madrido Karolio III universiteto (Ispanija) atstovas Ricardo Eito-Brunas
savo pranešime pažiūrėjo į terminiją kaip inžinerijos pagrindą, o Nino
Skhirtladze’ė iš Tbilisio valstybinio universiteto A. Chikobavos kalbotyros
instituto (Sakartvelas) – į dialektinę ir archajinę leksiką kaip šiuolaikinės
kartvelų terminijos šaltinį.
Baigiamasis konferencijos posėdis buvo skirtas lietuvių terminologijos
klausimams ir visus juos perskaitė LKI mokslo darbuotojos. Asta Mitkevičienė aptarė terminus su alternatyviais jungtukais, Aušra Rimkutė-Ganusauskienė – šiuolaikinius avalynės pavadinimus, Dalia Sviderskienė –
termino žemėvardis vartoseną, o Lina Rutkienė – statybos terminijos hib
ridinių dūrinių darybą ir raidą.
Pabaigoje norėtųsi pasidžiaugti, kad konferencijos dalyviams buvo surengta ekskursija į Lituanistikos židinį, taip pat sudaryta galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje ir pasižvalgyti po Vilnių. Tokios veiklos
visada suteikia pridėtinę vertę mokslo renginiams: skleidžia informaciją
apie šalį, skatina glaudesnį bendravimą, iš kurio neretai išsivysto bendradarbiavimas, ir plėtoja tarpusavio ryšius. Ačiū už šių metų terminologijos
šventę rengėjams (LKI Terminologijos centrui), rėmėjams (Lietuvos mokslo tarybai) ir partneriams (Go Vilnius).
Gauta 2019-11-25
Regina Kvašytė
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga LV-1050, Latvija
E. paštas regina.kvasyte@su.lt
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Naujausi lietuviški terminų žodynai
J o l a n t a G a i v e n y t ė - B u t l er
2018 m.

Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis / Laisvūnė Petkevičienė. – Vilnius: Homo liber, 2018. – 47, [1] p. – Bibliogr.: p. 43–44; Kn.
taip pat: Pratarmė / Rimantas Stukas, apie autorę / Erika Kubilienė,
p. 45–47. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-446-176-7.
Tai pirmas lietuviškas dietologijos žodynėlis, kuriame pateikti pagrindiniai šios
srities terminai, jų apibrėžtys ir angliški atitikmenys. Kai kurie terminai paaiškinti
išsamiau. Leidinys skirtas ne tik gydytojams dietologams, bet ir maisto saugos bei
mitybos srityje dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams, rekomendacijas dėl
mitybos teikiantiems medicinos gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, apie mitybą rašantiems žurnalistams ir visiems ja besidomintiems. Sandara abėcėlinė, kai kurie rūšiniai terminai pateikti lizdais. Rodyklių nėra.
Lietuviški terminai sukirčiuoti. Leidinys suderintas su Lietuvos dietologų draugija.
Žodynėlio aprobata: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja.“

Aiškinamasis maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų
žodynas / Marija Jonikienė. – Vilnius: Homo liber, 20181. – 164 p. –
Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-446-159-0.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikta apie 2700 dažniausiai vartojamų maitinimo įmonių įrangą, serviravimo reikmenis, produktus bei gaminius įvardijančių
ir su aptarnavimu susijusių terminų. Leidinys skirtas maisto gamybos, viešojo maitinimo ir aptarnavimo srityse dirbantiems specialistams, viešojo maitinimo specialybės besimokantiems studentams ir plačiajai visuomenei. Dauguma terminų ne tik
apibrėžti, bet ir plačiau paaiškinti. Po kai kurių gimininių terminų apibrėžčių pateiktos nuorodos į žodyne aiškinamus, pagal pirmojo dėmens abėcėlę pateiktus
rūšinius terminus arba įdėta atskirai neaiškinamų rūšinių terminų pavyzdžių su
angliškais atitikmenimis. Įdėta sinonimų, neteiktinų terminų taisymų. Sandara abėcėlinė. Lietuviški terminai sukirčiuoti. Gale pateiktas abėcėlinis verčiamasis anglų–
1

Antraštiniame puslapyje nurodyti 2017 m., bet žodynas išleistas 2018 m.
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lietuvių kalbų žodynėlis, į kurį įtraukti tik atskirais straipsniais pateikti terminai.
Leidinio rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos
norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą. Žodyno aprobata: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja.“

Aiškinamasis miškininkystės terminų žodynas = Лесохозяйственный словарь = Forstwirtschaftliches Fachwörterbuch = Dictionary of forestry: (lietuvių–rusų–vokiečių–anglų k. su lotyniškais botanikos, zoologijos ir miško tipologijos terminų vardais) / Leonardas A. Kairiūkštis; [Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro filialas Miškų institutas, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija]. – Kaunas: Lututė, 2018. – 736 p. – Bibliogr.: p. 25–32; r-klės: p. 488–
735. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-37-203-5 (įr.).
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikta daugiau kaip 5000 miškininkystės ir
jai artimų sričių terminų. Tai pirmas lietuviškas šios srities terminų žodynas. Leidinys skirtas miškų ūkio specialistams, miškų savininkams ir valdytojams, visiems
besidomintiems miškininkyste. Pratarmėje trumpai aprašyta miškininkystės terminų
rinkimo ir žodyno sudarymo istorija. Kaip pažymima žodyno sandaros aprašyme,
leidinyje apibrėžti tik miškininkystės terminai, kitų artimų sričių terminų ir nomenk
latūrinių pavadinimų pateikti tik kitų kalbų atitikmenys. Kai kurie terminai paaiškinti išsamiau. Žodyne įdėta daug ir lietuviškų terminų, ir jų kitų kalbų atitikmenų
sinonimų, yra neteiktinų terminų taisymų. Sandara mišri – terminai išdėstyti pagal
abėcėlę, kai kurie rūšiniai terminai pateikti gimininių terminų lizduose. Lietuviški
terminai sukirčiuoti. Gale įdėtos lotyniškų nomenklatūrinių pavadinimų ir rusiškų,
vokiškų bei angliškų terminų rodyklės. Prieš kiekvieną rodyklę pateikta trumpa
žodyno anotacija ta kalba. Žodyno sandaros aprašyme įdėtas augalų lotyniškų pavadinimų autorių sąrašas, kuriame prie pavardžių pateiktos jų santrumpos ir nurodytos autorių gimimo bei mirties datos.

Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas / Vytautas Būda;
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuvos projektų vadybos aso
ciacija. – 2-asis patais. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos cent
ras, 2018. – 166, [1] p. – Bibliogr.: p. 164–166 (55 pavad.); Lietuvių–anglų
terminų r-klė: p. 116–157. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-5-420-01770-8
(klaidingas).
Pirmasis Aiškinamojo projektų valdymo terminų žodyno leidimas išėjo 2016 m. Šiek
tiek pataisytame antrajame leidime pateikta daugiau nei 1300 ne tik projektų, bet
ir programų bei portfelių valdymo terminų, vartojamų naujausiuose projektų val286
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dymui skirtuose moksliniuose šaltiniuose ir trijuose svarbiausiuose projektų valdymo standartuose – IPMA ICB, PMI PMBOK ir PRINCE2. Greta angliško termino
pateiktas lietuviškas atitikmuo ir apibrėžtis. Sandara abėcėlinė. Žodyne pateikta
sinonimų, santrumpų. Lietuviški terminai sukirčiuoti. Gale įdėta abėcėlinė lietuvių–anglų kalbų terminų rodyklė. Žodyno aprobata: „Valstybinė lietuvių kalbos
komisija neprieštarauja.“

Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas [elektroninis
išteklius] / Toma Lipskytė (grupės vadovė), Renata Matkevičienė, Orinta
Barkauskaitė, Gabija Vaičeliūnaitė, Birutė Norvaišienė; Lietuvos komunikacijos asociacija. – Vilnius, 2018.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikti 655 terminai, įvardijantys pagrindines
ryšių su visuomene ir kitų šiai veiklai artimų sričių (rinkodaros, žurnalistikos, komunikacijos mokslų, sociologijos, vadybos ir kt.) sąvokas. Tai pirmas lietuviškas šios
srities žodynas. Leidinys skirtas ryšių su visuomene specialistams ir visiems besidomintiems šia sritimi. Sandara abėcėlinė lizdinė. Lietuviški terminai sukirčiuoti.
Žodyno aprobata: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja.“ Aiškinamasis
ryšių su visuomene žodynas PDF formatu pateiktas Lietuvos komunikacijos asociacijos svetainėje (ltka.eu/žodynas).

Deutsch–litauisches, litauisch–deutsches Wirtschafts-und Rechtswörterbuch = Vokiečių–lietuvių, lietuvių–vokiečių kalbų verslo
ir teisės žodynas / [Yvonne Goldammer, Paulius Jurčys, Sigitas Plaušinaitis]. – Vilnius: Žuvėdra, 2018. – 758, [2] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN
978-609-8219-01-2 (įr.).
Verčiamasis verslo ir teisės žodynas pratęsia šių trijų autorių per pastaruosius penkiolika metų parengtų žodynų seriją (2005 m. išleistas vokiečių–lietuvių kalbų žodynas teisininkams, 2006 m. – lietuvių–vokiečių kalbų žodynas teisininkams,
2007 m. – vokiečių–lietuvių kalbų žodynas ekonomistams, teisininkams ir verslininkams). Pratarmėje paminėta, kad šio leidinio apimtis gerokai didesnė negu ankstesniųjų, jame pateikiami dažniausiai Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei mokslinėje ir profesinėje literatūroje vartojami teisės, ekonomikos
ir politikos mokslų terminai ir frazės. Kad būtų lengviau naudotis žodynu, prie
keletą reikšmių turinčių vokiškų terminų pateikti sritį nurodantys sutrumpinimai.
Leidinio gale įdėta vokiškų santrumpų ir jų paaiškinimų (išskleidimo) vokiečių ir
lietuvių kalbomis rodyklė ir trumpos autorių biografijos abiem kalbomis. Žodynas
parengtas labiau remiantis bendraisiais leksikografijos principais (prie daiktavardžių
pateikiama būdingų žodžių junginių su šiais daiktavardžiais). Žodyno sandara abėcėlinė. Lietuviški terminai nekirčiuoti.
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Kraštovaizdžio projektuotojo terminų žodynas lietuvių–anglų
kalba = Glossary of terms for landscape designer, Lithuanian–
English languages / Klaipėdos valstybinė kolegija; [sudarytojos Rita
Nekrošienė, Regina Repšienė, Jurga Kučinskienė, Vida Gerikienė, Diana
Baravykaitė, Regina Malakauskienė, Reda Tamelienė, Elena Moščenkova,
Inga Benetienė]. – Kaunas: [Vitae Litera], 2018. – 169, [1] p. – Bibliogr.:
p. 166–167 (25 pavad.); Terminų r-klė: p. 108–137. – Tiražas 50 egz. –
ISBN 978-609-454-368-5.
Aiškinamajame verčiamajame žodyne pateikta daugiau kaip 300 lietuviškų terminų
su anglų kalbos atitikmenimis ir lietuviškomis bei angliškomis apibrėžtimis. Kai
kurie terminai paaiškinti šiek tiek plačiau. Leidinys skirtas kraštovaizdžio architektams,
želdinių prižiūrėtojams, studentams. Pratarmėje paminėta, kad leidinyje pateikiami
teisės aktuose ir metodinėje literatūroje apibrėžti terminai. Žodyno sandara abėcėlinė. Lietuviški terminai sukirčiuoti. Žodyno gale įdėta abėcėlinė lietuviškų terminų
rodyklė (terminai joje pateikti ta pačia tvarka kaip ir žodyne), abėcėlinė angliškų
terminų rodyklė ir abėcėlinis verčiamasis anglų–lietuvių kalbų terminų žodynėlis.
Gauta 2019-12-05
Jolanta Gaivenytė-Butler
E. paštas jolantagb@hotmail.com
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Nurodymai autoriams
1. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, ir rusų kalbomis. Visi pagrindinių skyrių
straipsniai recenzuojami dviejų recenzentų.
2. Pageidautina, kad straipsniai būtų perrašyti ne žemesne kaip MS WinWord 2000
versija arba rtf formatu. Pagrindinis tekstas turi būti surinktas Palemono šriftu. Jei kirčiuotoms raidėms panaudoti specialūs kompiuteriniai šriftai, jų rinkmenos turi būti
pridedamos.
3. Prieš tekstą nurodomas nesutrumpintas autoriaus vardas ir pavardė, jo darbovietė
(institucija), straipsnio antraštė, ne mažiau kaip penkių esminių žodžių sąrašas ir straipsnio anotacija lietuvių ir anglų kalbomis (iki 800 spaudos ženklų). Teksto pabaigoje pateikiamas autoriaus adresas ir / ar e. pašto adresas, nurodoma straipsnio įteikimo data.
4. Pavyzdžiai išskiriami kursyvu, kai reikia – ir retinimu; pusjuodžiu šriftu nerašomi.
Žodžių reikšmės nurodomos kiekvienai kalbai būdingos konfigūracijos dvigubomis kabutėmis.
5. Lietuviškame tekste kitų kalbų asmenvardžiai pateikiami pagal Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir
skyrybos“ ir 2016 m. gegužės 26 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“.
6. Literatūra, kuria remiamasi, nurodoma tekste skliausteliuose: autorius, publikacijos
metai ir po dvitaškio puslapis; jei nurodomas ne autorius, o publikacijos (žodyno ar pan.)
raidinis ar kitoks sutrumpinimas, po jo taip pat pateikiami metai; žodynų abėcėlinės
vietos puslapiai nenurodomi.
7. Leidinių pavadinimai tekste rašomi kursyvu, straipsnių – kabutėse. Straipsnyje pirmą kartą minint autorių, pateikiamas visas vardas. Būtinos išvados. Straipsnio gale pateikiamas literatūros sąrašas, jame nurodoma ne tik vieta, kur publikacija spausdinta, bet
ir leidyklos pavadinimas. Straipsnių nurodomi puslapiai (nuo–iki). Prieš literatūros sąrašą gali būti dedamas ir šaltinių sąrašas.
8. Pagrindinių skyrių straipsniai turi turėti vieną arba dvi santraukas kitomis kalbomis.
Santraukos apimtis 1500–2000 spaudos ženklų. Santraukų nereikia nepagrindinių skyrių
straipsniams.
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Guidelines for Contributors
1. Articles are published in Lithuanian, English or Russian. All articles of the main
sections are reviewed by two reviewers.
2. It is requested to present articles in MS WinWord 2000 or later versions, or in rtf
format. The main body of the text should be typed in Times New Roman. If special
fonts are used, their files should be presented.
3. Before the text the full first name and surname of the contributor, the contributor’s
workplace (institution), the title of the article and not less than five key words should
be indicated. In addition to the article, an abstract (up to 800 characters) must be provided in the English and the language of the article. At the end of the text the contributor’s address and/or e-mail address and the date when the article is presented should
be indicated.
4. Examples should be italicized; when necessary, spacing could be expanded; examples should not be put in bold type. Word meanings should be given in inverted commas of a configuration appropriate to a particular language.
5. Literature cited in the text should be presented in brackets: author’s name, year
and after a colon – page number; if not an author, but a literal or other abbreviation of
a publication (dictionaries etc.) is used; a year should also be indicated. Page numbers
of dictionaries need not be indicated.
6. The titles of publications should be presented in Italics and titles of articles – in
inverted commas. When mentioning a person in the article for the first time both first
name and the surname should be given. Conclusions are required.
7. There should be a list of references at the end of the article. References should
indicate both the location and the publishing house. Pages of articles should be indicated (from – to). Before the references a list of sources could be presented.
8. Articles of the main sections should have summaries (1500–2000 characters).

290

Guidelines for Contributors

Требования к авторам
1. Статьи печатаются на литовском, английском и русском языках. Каждая статья основных разделов рецензируется двумя рецензентами.
2. Желательно статьи получить в версии не ниже MS WinWord 2000 или в формате rtf. Основной текст должен быть набран шрифтом Times New Roman. Если
использованы специальные компьютерные шрифты, нужны их файлы.
3. Перед текстом дается несокращённые имя и фамилия автора, место работы
(институция), заглавие статьи, не меньше чем пять ключевых слов и анотация статьи на литовском и английском языках (до 800 печатных знаков). После текста
указывается адрес институции и / или адрес эл. почты автора и дата отправки
статьи в редколлегию журнала.
4. Примеры выделяются курсивом, когда нужно – и разрядкой; полужирным
шрифтом не пишутся. Значения слов даются в кавычках каждому языку свойственной конфигурации.
5. Ссылки на литературу даются в скобках: автор, год публикации и после двоеточия – страница; если указывается не автор, а буквенное или другое сокращение
публикации (например, словаря), то за ним также дается год; страницы для алфавитных словарей не указываются.
6. Заглавия в тексте пишутся курсивом (а не в кавычках), а названия статей – в
ковычках. Обязательны выводы. В статье первый раз упоминая автора приводится
полное его имя.
7. В конце статьи дается список литературы, в котором указывается не только
место, где публикация напечатана, но и название издательства. Нужно указание
страниц статей (от и до). Перед списком литературы возможен и список источников.
8. Статьи основных разделов должны иметь одно или два сокращения на других
языках издания. Объем сокращения – 1500–2000 печатных знаков.
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