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EUROTERMBANK – NAUJŲJŲ ES NARIŲ TERMINŲ BANKAS
Albina Auksoriūtė

Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva 
El. paštas albinaa@lki.lt

2005–2006 metais vyko Europos Komisijos projektas EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinki-
mas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms), kurio metu buvo sukurtas terminų bankas internete 
EuroTermBank. Straipsnyje trumpai pateikiamas projektas ir jo rezultatai, supažindinama su naujųjų 
Europos Sąjungos narių terminų banku, jo paieškos galimybėmis, apžvelgiami lietuviški  EuroTermBank 
šaltiniai.
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Įvadas

Lietuvių kalbos institutas 2005–2006 metais 
kaip partneris dalyvavo Europos Komisijos 
projekte EuroTermBank (Europos terminologijos 
išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminolo-
gijos institucijoms). Projekte dalyvavo partneriai 
iš septynių Europos Sąjungos šalių – iš pen-
kių naujųjų narių: Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Vengrijos ir dviejų senbuvių: Danijos 
ir Vokietijos.

• Projekto koordinatorius buvo Tildė 
(Latvija). Tai Baltijos šalių informacinių 
technologijų bendrovė, kuri specializuo-
jasi kalbos technologijų, lokalizacijos ir 
interneto projektų srityse.

Projekto partneriai:
• Kelno taikomųjų mokslų universiteto 

Informacijos vadybos institutas (Vokie-
tija) – mokslo tiriamasis institutas, kurio 
pagrindinis tikslas – parengti, vykdyti ir 
koordinuoti informacijos vadybos mok-
slinius ir plėtros projektus.

• Kopenhagos universiteto Kalbos tech-
nologijų centras (Danija) – mokslo ins-
titutas Danijoje, atliekantis ir skatinantis 

mokslinius tyrimus ir komercinę raidą 
kalbos technologijų ir kompiuterinės 
lingvistikos srityje.

• Latvijos mokslų akademijos Terminolo-
gijos komisija. Ši komisija koordinuoja 
ir rūpinasi latvių terminijos raida ir de-
rinimu nacionaliniu lygmeniu, atsižvelg-
dama į tarptautinio terminų derinimo 
reikalavimus. Terminologijos komisija 
ir 25 jos pakomisės atlieka terminų ir 
jų apibrėžimų ekspertizes ir aprobuoja 
teikiamus terminus.

• MorphoLogic (Vengrija) – viena iš pa-
grindinių Vengrijos bendrovių, apdoro-
janti lingvistinę informaciją. Ši bendrovė 
siūlo nemažai  kalbos analizės priemonių, 
turi daugiau kaip dešimt metų taiko-
mosios kalbotyros ir tekstyno rengimo 
patirties.

• Tartu universiteto Estų ir finougrų
kalbotyros katedra (Estija). Šiame Tartu 
universiteto padalinyje atliekami kelių 
sričių moksliniai tyrimai: terminologijos, 
tekstyno, kompiuterinės lingvistikos, 
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leksikografijos ir leksikologijos, morfo-
logijos, sintaksės, semantikos, istorinės 
kalbotyros, fonologijos ir kt.

• Informacijos apdorojimo centras 
(Lenkija) – nepriklausoma vyriausybi-
nė mokslinių tyrimų organizacija, kuri 
kaupia ir pateikia mokslo ir technologijų 
informaciją Lenkijoje. Pagrindinis šio 
centro tikslas yra lengvinti greitą prieigą 
prie atnaujintos mokslo informacijos 
Lenkijoje.

• Lietuvių kalbos institutas – valstybės 
mokslo institutas, kuriame atliekami fun-
damentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos 
tyrimai: lietuvių kalbos istorijos, leksi-
kos, terminologijos, gramatikos, kalbos 
kultūros, onomastikos, dialektologijos, 
sociolingvistikos ir kt.

Naujosios Europos Sąjungos šalys narės su-
siduria su terminologijos informacijos siejimo 
problema – terminijos ištekliai pasklidę po įvai-
rias institucijas, trūksta koordinuoto terminolo-
gijos darbo tarp institucijų, trukdo struktūrinis 
ir techninis nesuderinamumas.

EuroTermBank projektas skirtas termi-
nologijos darbui derinti ir vienyti naujosiose 
Europos Sąjungos šalyse perimant kitų Europos 
Sąjungos terminijos tinklų patirtį, kaupiant šių 
šalių patirtį ir gebėjimus. Siekta įvertinti termi-
nologijos lygį, geriausią patirtį Baltijos regione 
ir Europos Sąjungoje, pateikti terminologijos 
derinimo rekomendacijas, paremtas tų šalių 
praktika ir ekspertų patyrimu.

EuroTermBank projektą rėmė Europos 
komisijos Elektroninio turinio programa (eCon-
tent Programme) (Europos skaitmeninis turinys 
visuotiniame tinkle). Ši programa veikia nuo 
2001 metų. Galima išskirti tris pagrindines šios 
programos veiklos kryptis: a) skatinti viešosios 
informacijos vartojimą ir gerinti prieigą prie jos 
ir b) didinti turinio produkciją daugiakalbėje ir 
daugiakultūrėje aplinkoje, c) didinti elektroni-
nio turinio rinkos dinamiškumą.

Parengta EuroTermBank projekto svetainė 
(adresas – www.project.eurotermbank.com), joje 
galima rasti projekto pristatymą ir svarbiausius 
dokumentus.

Išleista knyga Towards Consolidation of Eu-
ropean Terminology Resources, kurioje pateikta 
EuroTermBank projekto metu sukurta metodika 
ir rekomendacijos.

Europos terminų bankas

Projekto rezultatas – centralizuotas naujųjų 
Europos Sąjungos šalių terminų bankas, su-
sietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais 
terminų bankais ar ištekliais. Projektas tiesiogiai 
skirtas Estijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai ir 
Lenkijai, tačiau jis yra atviras ir kitoms nau-
joms Europos Sąjungos šalims narėms, taip 
pat suinteresuotoms šalims ir organizacijoms 
už Europos Sąjungos ribų. Sudaroma galimybė 
terminologijos duomenų mainams su naciona-
linėmis ir Europos Sąjungos terminų duomenų 
bazėmis, užmezgant tarpusavio bendradarbia-
vimą, taikant vienodą metodiką ir standartus, 
sukuriant ir įgyvendinant duomenų mainų 
sistemą ir procedūras. Viešai prieinamų termi-
nologijos šaltinių rinkimu, derinimu ir sklaida 
EuroTermBank sustiprins naujųjų Europos 
Sąjungos šalių lingvistinę infrastruktūrą.

Projekto metu buvo atliekamas popie-
rinių terminų žodynų skaitmenavimas, iš viso 
suskaitmenuota per 203 000 terminų, iš jų per 
35 000 lietuviškų bibliotekininkystės, kalboty-
ros, kompiuterijos terminų ir augalų vardų.

Terminų banke internete yra pateikta per 
600 000 terminų straipsnių, kuriuose yra dau-
giau kaip 1,5 milijono terminų įvairiomis kalbo-
mis, iš viso įtraukta daugiau kaip 25 kalbos.

Be to, padaryta sąsaja su trimis išorinėmis 
bazėmis: TermNet.lv, OLSTEN ir MoBiDic.

TermNet yra Latvijos mokslų akademijos 
terminologijos duomenų bazė, kurioje yra 
daugiau kaip 145 000 terminų straipsnių iš 32 
skirtingų sričių. Joje daugiausia yra terminų 
latvių, anglų ir rusų kalbomis, nors galima rasti 
atitikmenų ir vokiečių ar lotynų kalbomis.

OLSTEN duomenų bazė tai yra Ščecino že-
mės ūkio akademijos terminų žodynas. Jame yra 
1 852 zootechnikos, veterinarijos, medicinos ir 
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biotechnologijos sričių terminai lenkų ir anglų 
kalbomis.

MoBiDic pateikti vengrų kalbos terminai 
ir jų atitikmenys anglų, vokiečių ir italų kal-
bomis.

2007 m. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
su EuroTermBank konsorciumu sudarė sutartį, 
pagal kurią Lietuvos Respublikos terminų 
bankas tapo ketvirtąja išorine EuroTermBanko 
duomenų baze.

EuroTermBank sukurtas atsižvelgiant į 
tarptautinius standartus, pvz., ISO 12620, ISO 
16642. Visi EuroTermBank duomenys laikomi 
SQL duomenų bazėje. Lengvą keitimąsi duo-
menimis užtikrina TBX formatas.

Terminų banke visi terminai suskirstyti 
pagal dalykines sritis remiantis Eurovoc‘u – ofi-
cialiu daugiakalbiu Europos Sąjungos tezauru. 
Daugiausia banke pateikta Europos Bendrijų 
terminų – 30 %, ekonomikos terminų – 14 %, 
kompiuterijos ir technologijų – po 13 %, 
energetikos, teisės, žemės ūkio – po 4 %, bio-
logijos, transporto bei fizikos, matematikos ir
astronomijos kartu paėmus – po 3 %, chemijos 

terminų – 2 %, o aplinkos apsaugos, medicinos, 
metrologijos ir sporto terminai sudaro po 1 % 
visų banke teikiamų terminų (žr. schemą).

EuroTermBank galima rasti per 78 000 lietu-
viškų terminų ir jų atitikmenų kitomis kalbomis 
iš 11 šaltinių: 

1. Aiškinamasis anglų–lietuvių kalbų kom-
piuterijos terminų žodynas. Red. A. Kire-
jevas. Kaunas: Smaltija, 1997.

2. Aiškinamasis telekomunikacijų terminų 
žodynas. Reng. V. Valiukėnas, R. Saba-
liauskaitė, J. Gabijūnienė. Vilnius, 2004.

3. Geleževičius, V. A.; Kaulakienė, A.; Mar-
cinkevičius, S.; Pocius, R.; Poška, A. J.; 
Rinkevičienė, R.; Savickienė, Z.; Slivins-
kas, K. Automatikos terminų žodynas. 
Vilnius: Technika, 2004.

4. Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų
žodynas. Sąs. 1: Katalogavimas. Katalogų 
ir kartotekų sistema. Vilnius, 1990; 
sąs. 2: Dokumentas. Leidinys. Leidyba. 
Vilnius: LNB, 1991; sąs. 3: Bibliografija.
Vilnius: LNB. 1994; sąs. 4: Bibliotekos 
fondai. Vilnius, 1999.
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5. Botanikos vardų žodynas. Sud. R. Jan-
kevičienė. Vilnius: Botanikos instituto 
leidykla, 1998.

6. Vainienė, R. Ekonomikos terminų žody-
nas. Vilnius: Tyto alba, 2005.

7. Europos žodynas: Eurovoc, 4.2 versija.
8. Gaivenis, K.; Keinys, St. Kalbotyros termi-

nų žodynas. Kaunas: Šviesa, 1990.
9. Valiukėnas, V.; Žilinskas, P. J. Penkia-

kalbis aiškinamasis metrologijos terminų 
žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2006.

10. Žalkauskas V. Šiuolaikinių kompiuterių 
programų ir tinklų žodynas. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos insti-
tutas, 2005.

11. Vertimo, dokumentacijos ir informacijos 
centro duomenų bazė.

Pirmiausia galima pasirinkti svetainės 
kalbą, spustelėjus kurią nors iš aštuonių kalbų 

santrumpą, pasirenkama danų, vokiečių, estų, 
anglų, latvių, lietuvių, vengrų arba lenkų kalba 
(DA, DE, ET, EN, LV, LT, HU, PL).

Išskleidus EuroTermBank svetainę, galima 
rasti informaciją apie banką, naujienas, yra 
galimybė pritaikyti programą savo reikmėms 
pasirenkant pageidautinas nuostatas, paramet-
rus – žr. Apie, Naujienos, Tinkinti.

Išskleidus langą Ištekliai, galima pamatyti 
visus išteklius, pasirinkti juos pagal kalbą ar 
sritį, sužinoti, kiek terminų straipsnių kokiame 
šaltinyje yra, kokiomis kalbomis tame šaltinyje 
pateikiami terminai.

Terminų paieškos galimybės taip pat 
įvairios: galima pasirinkti kalbą, sritį, ieškoti 
visų termino formų, ieškoti terminų apibrėžtyse 
ir paaiškinimuose bei išorinėse duomenų bazė-
se. Be to, yra galimybė rasti terminus banke pa-
gal norminį statusą, t. y. aprobuotus terminus.

EuroTermBank svetainės adresas – www.eurotermbank.com.

http://www.eurotermbank.com
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EuroTermBank pateikti terminų straipsniai 
yra sukomponuoti iš kelių šaltinių, tačiau visuo-
met galima pamatyti ir rasti pirminį šaltinį.

Išvados

EuroTermBank projekto metu sukurtas 
naujųjų Europos Sąjungos narių terminų 
bankas svarbus ne tik projekte dalyvavusių 
septynių šalių, bet ir kitų Europos šalių 
terminologijos plėtrai.
Bendrasis EuroTermBank paieškos portalas 
teikia sąsają su centrine duomenų baze ir 
kitais vietiniais ir tarptautiniais terminų 
bankais. Jis gali būti nesunkiai išplečiamas 
naujais terminologijos ištekliais.
Terminų banke galima rasti daugybę įvai-
rių kalbų terminų, o unikali įrašų jungimo 
technologija padeda vartotojui lyginti 
visuose terminų rinkiniuose įvairiomis kal-
bomis pateikiamus atitinkamus terminus.
Naujasis terminų bankas ypač naudingas 
vertėjams, lokalizuotojams, terminologams, 
redaktoriams ir visiems, dirbantiems ter-
minologijos ir lingvistikos srityse. Tai pa-
tikimas mokslininkų, pedagogų, studentų 
ir kitų vartotojų informacijos šaltinis.
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EUROTERMBANK – TERM BANK OF THE NEW EU MEMBERS
Albina Auksoriūtė

A European Commission project EuroTermBank - Collection of Pan-European Terminology Resources 
through Cooperation of Terminology Institutions - has been working already for two years starting from 
January 2005. Project coordinator was Tilde (Latvia), the project partners were: Institute for Information 
Management at  Cologne University of Applied Sciences (Germany), Center for Language Technology at 
University of Copenhagen (Denmark), Institute of the Lithuanian Language (Lithuania), Terminology Com-
mission of Latvian Academy of Science (Latvia), MorphoLogic (Hungary), University of Tartu (Estonia), 
Information Processing Center (Poland).

EuroTermBank project has been focused on harmonization and consolidation of terminology work in new 
EU member states, transferring experience from other European Union terminology networks and accu-
mulating competencies and efforts of the new EU countries.

The result of the project is a centralized online term bank for languages of new EU member countries in-
terlinked to other terminology banks and resources.

The term bank is accessible via internet and it contains over 600 000 terminological entries, in which there
are more than 1, 5 million terms in 25 languages. It has a link with four external data bases: TermNet.lv, 
OLSTEN, MoBiDic and Lietuvos Respublikos terminų bankas.

In EuroTermBank there are over 78 000 Lithuanian terms and their equivalents in other languages from 
11 sources.

Terms in this term bank are arranged according to subject fields from Eurovoc – an official multilingual
thesaurus of the European Union.

The address of EuroTermBank web page is www.eurotermbank.com.

Keywords: terminology resources, term bank.
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