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Hálózati munka és nemzetközi együttműködés a ter
minológia területén

A kötet az Infoterm (Nemzetközi Terminológiai 
Tájékoztatási Központ) 1984. április 14. és 17. között 
Bécsben megrendezett 2. szimpóziumának az előadá
sait tartalmazza. A konferencián 166 szakember vett 
részt, négy szocialista ország (Bulgária, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Szovjetunió) képviseltette magát -  igen 
sajnálatos, hogy bár a rangos tudományos rendezvény 
a velünk szomszédos Ausztriában került megrendezés
re, hazánk egyetlen képviselője sem jelent meg.

A szimpózium fő célja a terminológiai munkában érdekelt vagy közreműködő szak
értők jelenlegi tudásszintjének felmérése, valamint az 1. Infoterm Szimpózium (1975) óta 
szerzett új tapasztalatok összegezése volt. Különösen fontos szerep ju to tt a terminológiá
ban aktív szerepet játszó nemzetközi műszaki és tudományos szervezetek, társaságok kép
viselőinek, mert beszámolóik egyaránt tovább szélesítették mind a nemzetközi együtt
működés szervezeti kereteit, mind pedig ennek technikai lehetőségeit.

A szimpózium vitaindító előadását H. Felber professzor (Infoterm) tartotta. A fejlő
dés eredményeit összefoglalva rámutatott, hogy a Nemzetközi Terminológiai Hálózat 
(TermNet) létrehozásának megalapozása három fő területen valósult meg:

-  a terminológiai alapkutatások elmélyítése és az eredmények széles körű publi
kálása;

-  a terminológiák gyűjtése és géppel-olvasható formában történő feldolgozása;
-  a terminológiára általában, valamint a különböző szakterminológiákra vonatkozó 

dokumentációk összeállítása.
Sikerült meghatározni a TermNet szervezeti rendszerének leglényegesebb alapjait is. 

A TermNet létrehozása parancsoló szükségszerűség, mert korunkban világszerte olyan 
szédületes ütemben keletkeznek új fogalmak, hogy ha nem sikerül feldolgozásuk és nyilván
tartásuk céljából hatékony nemzetközi együttműködést kialakítani, akkor elkerülhetet
lenné válik a világméreteket öltő terminológiai káosz. Bár a számítógép bevezetése ezen a 
területen is a siker nélkülözhetetlen feltétele, ám a terminológia vonatkozásában sem al
kalmazható csodaszerként. Intenzív nemzetközi együttműködésre van szükség, amely 
csak ügy lehet igazán hatékony, ha a különböző szakterminológiák fejlesztésére ad hoc 
munkacsoportokat hoznak létre, informatikusok, valamint az adott szakterület kutatói 
közreműködésével.
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A fejlődő országokba irányuló technológiai-átvitellel kapcsolatos terminológiai 
munkát is kiemelten kell kezelni. Köztudott, hogy a tudományos és műszaki fejlődés el
képzelhetetlen a tudás és technológia-átvitel, s az ezzel szervesen összefüggő szakirodalmi 
tájékoztatás nélkül. Mindehhez Felber elengedhetetlennek tartja az általa „szisztematikus 
terminológiáknak” nevezett rendszerek kidolgozását (ezek lényegében véve vagy a külön
böző információnyelvekkel kombinálható terminológiai szótárak, vagy pedig osztályozási 
rendszerek lennének).

Az 1. szekció a terminológiai hálózatok alapjaival és legfőbb eszközeivel foglalko
zott. Elnöki tisztét M. Straube, a bécsi Műszaki Egyetem professzora töltötte be, referens
nek pedig a nálunk is ismert I. Dahlberg nyugat-német professzort, az International Classi
fication szakfolyóirat főszerkesztőjét kérték fel. Különösen érdekes E.J. (ISO,
Géni) előadása, amely értékes forrásokat, adatokat és következtetéseket tartalmaz az ISO 
(Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) terminológiai szabványosítási erőfeszítéseit illetően. 
A tanulmány a témában írott alapműnek tekinthető, függeléke részletesen felsorolja a 
terminológiai munkában közreműködő valamennyi ISO munkacsoportot. A fentiekhez 
kapcsolódik H. Felber második előadása, amely az ISO 37. számú technikai bizottságának 
tevékenységét elemzi. Az ISO, az Infoterm és egyéb nemzetközi szervezetek mellett a 
világban folyó terminológiai információcserében kiemelkedő befolyással bírnak egyes 
nagy, nyugati informatikai vállalatok is, mint például a Chemical Abstracts Service (USA), 
amelynek képviselője, K.L. Loening teqedelmes előadásában ismertette az IUPA (Nemzet
közi Alap- és Alkalmazott Kémiai Egyesület) terminológiával kapcsolatos tevékenységét. 
P.V. Nesterov (VINITI) a szovjet tudományos és műszaki szabványosítás alapelveit 
fejtette ki.

A 2. szekció az energetikai terminológiai hálózatok területén a konkrét alkalmazá
sok és gyakorlati eredmények összefüggéseit vizsgálta. Hasonló fokú gyakorlati vizsgá
latokkal csak a 4. szekció foglalkozott, amelynek témája a számítógépeknek a terminológiai 
hálózatokban történő hasznosíthatósága, alkalmazása volt. P.G. Harhammer (IBM, Bécs) 
előadása a számítógépesített terminológiai adatfeldolgozásnak az energiagazdálkodásban 
betöltött kulcsszerepével, H.J. Stellbrink (Nemzetközi Gáz Egyesülés) a terminológiai 
hálózatok kiépítésénél alkalmazott hardver és szoftver fejlesztési módszerek ismertetésé
vel foglalkozott.

A 3. szekció a terminológiát, mint a technológiai-átvitel egyik elválaszthatatlan kísé
rőjét és nélkülözhetetlen eszközét tárgyalta. Nem véletlen tehát, hogy az előadók túl
nyomó része a fejlődő országok képviselőiből került ki (nevezetesen Kínából, egyes arab 
országokból, Nigériából és Tanzániából). Szervesen illik még a szekció anyagába két japán 
előadás, amely a nyugati és a japán terminológiák közötti bonyolult különbségek meg
oldási lehetőségeit boncolgatták.

Az 5. szekció a terminológiai szabványosítás nemzetközi hálózatainak a kiépítését 
sürgette. E szekció egyik legalaposabb tanulmányát M. Krommer-Benz írta. A szerző egy
ben az egész kötet szerkesztője is. (Ki szeretném emelni, hogy a TermNet funkcionális és 
szervezeti felépítését jól áttekinthető, igen találékonyan megszerkesztett ábra segítségével 
mutatja be (425. p.) Részletesen kifejti mindazokat az elgondolásokat, amelyek Felber 
professzornak a már említett vitaindító előadásában szerepelnek.
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Azoknak a könyvtáraknak és dokumentációs központoknak a számára, amelyek a 
jövőben aktív szerepet kívánnak játszani a különböző nemzetközi terminológiai hálózatok 
kiépítésében és működtetésében, véleményem szerint elsőrendű tanulságokkal szolgálhat 
P. De Grace (Fordító Iroda, Dokumentációs Igazgatóság, Kanada) tanulmánya, amely a 
CLEARTERM (Terminológiai Dokumentációs Kliringállomás) módszereit ismerteti.

Ugyancsak a szakirodalmi tájékoztatással függ össze az a tanulmány, amelyet a 
francia N. Degremont (MIDIST) írt a „Nyelvi és fordítási iparágak” címmel. Előadását 
annak a felismerésnek a kifejtésével kezdi, mely szerint napjainkban már valóságos nyelvi 
iparról beszélhetünk, amely elsősorban a korszerű ipari termékek, csúcstechnológiák kuta
tásával és fejlesztésével, valamint kereskedelmével kapcsolatos. Óriási a kereslet az ún. 
nyelvész-mérnökök iránt, akik a szaknyelv és a terminológia, az információkereső nyelvek, 
a szakfordítás és az informatika egymással összefüggő problémáival foglalkoznak. Ez a 
fajta tevékenység évente átlagosan 20 milliárd francia frankos forgalmat bonyolít le, és 
kb. évi 9%-os növekedés is várható. Az AFNOR (Francia Szabványügyi Hivatal) a MIDIST 
segítségével állandóan fejleszti számítógépesített terminológiai adatbankját, a NORMA- 
TERM-et. Franciaországban többféle szoftvert is kidolgoztak a terminológiai problémák 
megoldására, ezek közül a mi szakmánk számára a LEXIMAPPE a legérdekesebb, amely 
a különböző információkereső nyelvek deszkriptorai közötti szemantikai kapcsolatok 
automatizált feltárását igyekszik megvalósítani. Fontos feladata a rendszernek az is, hogy 
szinte keletkezésük pillanatában azonosítja az újonnan született szakszavakat. Felhasznál
ható olyan alapkutatásoknál is, amelyek az új tudományos és műszaki ismeretek létre
jöttének mechanizmusait próbálják feltárni.

A 6. szekció foglalkozott a legelvontabb témákkal: „A terminológiai munka tudo
mányos alapjai -  terminológia-tudomány és a terminológiai hálózatok létrehozását meg
alapozó rokon tudományszakok” . A legrészletesebb előadást I. Dahlbert professzor tar
totta, „Terminológia-tudomány és a társadalomtudományok sajátos nyelvi problémái” 
címmel. Hosszan foglalkozott az INTERCONCEPT (Nemzetközi Társadalomtudományi 
Fogalmi Tájékoztatási Rendszer) programmal, továbbá a COCTA (Tárdadalomtudományi 
Fogalmi és Terminológiai Elemzési Bizottság) által megrendezett 1981. évi bielefeldi kon
ferenciával, valamint az UNESCO által kezdeményezett Többnyelvű Társadalomtudomá
nyi Integrált Tezaurusz problematikájával is. Meg kívánom még jegyezni azt is, hogy 
Dahlberg professzor jegyzetei elsőrendű forrásként kezelhetők (30 bibliográfiai tétel, 
536-537. p.)

A 2. Infoterm Szimpózium kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a nemzetközi 
terminológiai hálózatok mihamarabbi létrehozása és eredményes működtetése korunk 
tudományos és műszaki fejlődésének egyik fontos feltétele. Az erre irányuló erőfeszítések
ben az egyik legfontosabb szerepet minden bizonnyal a szakkönyvtárak és az információs 
központok fogják játszani.
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TÁJÉKOZTATÓ

szerzőinknek a Könyvtári Figyelő szerkesztőségéhez benyújtott kéziratok 
tartalmi és formai követelményeiről

1. Lapunk a könyvtár- és tájékoztatásügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a külföld 
könyvtárügyével, jelentős szakmai kiadványok bemutatásával foglalkozó kéziratokat 
fogad el közlésre.

2. A kéziratokat 2 példányban kettes sorközzel gépelve (30 soros, 60 leütéses oldalon) 
kérjük beküldeni.

3. Ábrákat, illusztrációkat csak korlátozottan tudunk közölni. Csak jó minőségű, kon- 
túros ábrát vagy fényképet tudunk elfogadni. A táblázatokat és az ábrákat külön 
lapon szintén két példányban kell mellékelni és helyüket a kéziratban megjelölni.

4. A kéziratok teijedelme tanulmányok esetében ne legyen több egy ívnél (21 oldal); 
a fordítások, tömörítvények, külföldi könyvtárügyi eseményekről szóló beszámo
lók 8-10, a könyvismertetések 4 -6  oldal terjedelemnél.

5. A tanulmányok rövid 10-15 mondatos tartalmi kivonatát két példányban kérjük 
csatolni az angol, orosz és német nyelvű tartalmi ismertető elkészítése céljából.

6. Az idézetekkel, hivatkozásokkal kapcsolatban a következőket kérjük: ha a cikk egészé
ben ötnél kevesebb a hivatkozások száma, a forrásokat lábjegyzetben adják meg, 
egyébként a cikk végén IRODALOM vagy JEGYZETEK címszó alatt sorszám sze
rint sorolják fel. Szó szerinti idézésnél az idézett mű szerzője, címe kiadója, a kiadás 
helye, a kiadás éve és az oldalszám jelölendő meg. Folyóiratcikkre történő hivatko
zásnál a szerző nevét, a cikk címét, a folyóirat teljes nevét, az évfolyamot, a megjele
nés évét, a folyóirat számát és az oldalszámot kérjük megadni.

7. A szerkesztőség joga a kéziratok stiláris javítása, tartalmi változtatáshoz a szerző 
hozzájámlása szükséges.

8. A szerző vállalja, hogy a korrektúrát postafordultával, kijavítva visszaküldi a szer
kesztőségnek.

9. A kézirat végén kérjük feltüntetni a szerző nevét, munkahelyét, munkahelyi telefon
számát, lakcímét, személyi azonosító számát és azt, hogy a honoráriumot hová kéri 
átutaltatni.

Kérjük szerzőinket, hogy a fenti szempontok szerint megírt kéziratokat küldjenek szer
kesztőségünkbe.

Köszönettel:

A szerkesztőség


