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engage in co-operation with TC 37. The areas of expertise of some of us fit 
in well with the scopes of specific Subcommittees. Those of us involved 
with national corpora would certainly be welcome to contribute to the work 
of SC 3 and SC 4. Our terminologists and dictionary experts could join SC 2 
and more theoretically oriented members but also those involved in 
developing terminological policies would feel at home in SC 1. Links have 
actually been already forged. Most notably, Prof. Sergey Grinev was the 
chairperson of SC 1 at the turn of the century. Currently, two members of 
our Committee (Lyudmila Rychkova and the present author) are 
participating in the work of SC 1 and SC 2. Psychologically, TC 37 offers a 
friendly atmosphere and a sense of agency and achievement in an 
international environment. Participation is possible through involvement of 
individual members in the work of their national standards bodies or 
through a direct connection of the Commission with TC 37 as a 
collaborating organisation. Can we discuss this during our meetings in 
2019? 
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(Београд, 20 – 27.8.2018.) 
 
 

THE TERMINOLOGY COMMISSION UNDER ICSS 
AT THE 16TH INTERNATIONAL CONVENTION  

OF SLAVONIC SCHOLARS 
(Belgrade, 20 – 27.8.2018) 

 
 

Шеснаести Међународни конгрес слависта ове године одржао се 
у Републици Србији, у њеном главном граду Београду. На конгресу је 
учествовало преко хиљаду слависта из 43 државе. Поред слависта из 
словенских земаља, на Конгресу је своје учешће узео и велики број 
страних слависта који се баве изучавањем славистике у државама у 
којима постоје славистички центри (Немачка, Француска, САД, 
Канада, Јапан, Турска итд.). Организатори Конгреса били су 
Међународни комитет слависта, Савез славистичких друштава Србије, 
Филолошки факултет Универзитета у Београду и Српска академија 
наука и уметности. Места на којима се Конгрес одржао су: Филолошки 
факултет, Српска академија наука и уметности, Вукова задужбина и 
Библиотека града Београда. Програмски одбор 16. Међународног 
конгреса слависта чинило је више угледних научника из најзначајнијих 
научно-образовних и културних установа Републике Србије, на челу са 
председником Одбора, уједно и председником Међународног комитета 
слависта, професором др Бошком Сувајџићем.  

После свечаног отварања (20.8), радни део Конгреса започет је 
пленарном седницом којом су председавали проф. др Бошко Сувајџић, 
Љиљана Марковић и Владимир Костић. Истог дана отворене су 
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изложбе као пратећи део програма Конгреса: Славистика у емиграцији 
(изучавање и предавање руског језика и књижевности у државама 
руског расејања) и Српска лексикографија од Вука до данас. Наредног 
дана, 21.8.2018, одвијао се рад у оквиру секција (тзв. секцијски 
реферати), тематских блокова, округлих столова. Секцијски реферати 
излагани су у оквиру следећих секција:  

- Прасловенски језик,  
- Старословенски и црквено-словенски језик и њихов утицај на 

формирање словенских књижевних језика,  
- Етимологија,  
- Историја словенских језика,  
- Развој словенских језика у условима језичког контакта,  
- Дијалектологија,  
- Теоријски и методолошки аспекти граматичких проучавања словенских 

језика,  
- Међусловенске језичке интерференције и граматички међуоднос 

словенских и несловенских језика,  
- Лексикографија,  
- Терминологија и терминографија, 
- Текстолошка истраживања словенских књижевности,  
- Развој словенске писмености, словенске књижевности и средњовековље,  
- Словенске књижевности – интеракција, интерлитерарност, 

интеркултуралност,  
- Историја словенских књижевности – стилске формације, жанрови, 

књижевне традиције,  
- Превод, Публицистика, медији, критика,  
- Словенске књижевности – религија – политика – култура,  
- Дијалог Исток-Запад,  
- Националне идеологије.  

 
Реферати у оквиру тематских блокова, којих је на Конгресу, уз 
тематски блок наше Терминолошке комисије, било 32, представљени 
су у уторак, среду и петак (21, 22. и 24. 8). Учешће на Конгресу узели 
су следећи тематски блокови:  

- Глобализация и славянское словообразование,  
- Именные предикативы и дативные модели предложения в славянских 

языках,  
- Мигрирующие слова: германизмы в восточнославянских языках, 

имеющие соответствия в польском языке,  
- Категорiя богатозначностi в теорiї і практиці слов’янської 

термiнографiї, Медиакультура и стиль,  
- Kitabistyka ‒ teoria i praktyka,  
- Словенска фантастика,  
- Функциональность славянской книжности,  
- "Младо-" движения в славянских литературах рубежа XIX ‒ XX вв,  

Јовановић В. (Србија) 
Jovanović V. (Serbia)
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- Националне идеологије.  

 
Реферати у оквиру тематских блокова, којих је на Конгресу, уз 
тематски блок наше Терминолошке комисије, било 32, представљени 
су у уторак, среду и петак (21, 22. и 24. 8). Учешће на Конгресу узели 
су следећи тематски блокови:  

- Глобализация и славянское словообразование,  
- Именные предикативы и дативные модели предложения в славянских 

языках,  
- Мигрирующие слова: германизмы в восточнославянских языках, 

имеющие соответствия в польском языке,  
- Категорiя богатозначностi в теорiї і практиці слов’янської 

термiнографiї, Медиакультура и стиль,  
- Kitabistyka ‒ teoria i praktyka,  
- Словенска фантастика,  
- Функциональность славянской книжности,  
- "Младо-" движения в славянских литературах рубежа XIX ‒ XX вв,  

- Cesty na slovanský juh (Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre 16. 
‒ 20. storočia,  

- Antyczne i średniowieczne koncepcje pochodzenia Słowian,  
- Представления о регионах Европы в истории славистики,  
- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego w przestrzeni cyfrowej,  
- Литургические языки Slavia Orthodoxa в Новое и Новейшее время,  
- Альтернативные пути формирования русского литературного языка в 

доломоносовский период: деятельность иностранных ученых и 
переводчиков,  

- Семантичка деривација,  
- Pripovjedne strategije, trendovi i struje u postjugoslovenskoj književnosti,  
- Переводная литература славянского средневековья,  
- Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej,  
- Модальные предикаты в славянских языках: исторические и 

актуальные процессы,  
- Mediaveal Slavonic Studies and Recent Developments in Digital Humanities,  
- Onomastyka a kultura współczesna,  
- INTERCOMPREHENSIO – взаимопонятность славянских языков,  
- Поэзия онлайн,  
- Михаил Булгаков в зеркале славянской культуры,  
- Межi фольклору vs моделi поля iнтерпретацiй фольклорного тексту,  
- Balkan Morphosyntax in Contact Situations,  
- Душа в славянском фольклоре и фразеологии,  
- Клаузальные актанты и актантные союзы – методология для 

сопоставительного анализа в синхронии и диахронии,  
- Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí 

a postojů k jazyku,  
- Historyczna pamięć w języku, и, на крају,  
- Диалог и диалогичность литературных текстов.  

 
Тематски блок Терминолошке комисије, под насловом Категорiя 

богатозначностi в теорiї і практиці слов’янської термiнографiї, одржан је 
21.8. и обухватио је пет реферата (професор Гринев-Гриневич није 
учествовао на конгресу, али је његов реферат у време Конгреса већ био 
постављен на сајту Терминолошке комисије МКС). У реферату С. Гринев-
Гриневич, Многозначность термина в теории и практике составления 
толковых и переводных словарей славянских язиков анализиран је проблем 
полисемије почев од појмовних и терминолошких  значења саме речи, па 
до теоријских и практичних знања која се примењују при изради описних и 
преводних речника у словенским језицима. Реферат В. Иващенко Моделі 
cемантизації багатозначних термінів у слов’янській лінгвістичній 
термінографії бавио се применом концептуалног моделирања 
лингвографских значења термина "терминологија" на украјинском, руском, 
пољском и белоруском језику. У реферату је, на примеру термина 
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терминологија, истакнут међусловенски лингвопростор који се уочава на 
ниву концептуалних и терминолошких општости. У реферату Вјачеслава 
Шчербина, под насловом  Складанне спецыяльных аднаканцэптных 
слоўнікаў як спосаб класіфікацыі шматлікіх значэнняў базавых, пакетных 
паняццяў, изнета је анализа специјалних једнакоконципираних речника с 
циљем да се на адекватан начин прикаже вредност базних језичких 
концепата у терминосфери (култура, наука, економија, друштво, човек 
итд.). У раду Владана Јовановића, под насловом Полисемија термина у 
описном тезаурусном речнику (из угла српске теоријске и практичне 
лексикографије), на одабраним примерима термина обрађених у великом 
Академијином речнику (Речнику САНУ) анализиран је проблем 
препознавања полисемије код термина, а потом проналажење адекватног 
начина његове лексикографске обраде. Полисемија термина у раду се 
посматра из угла лексичке семантике и описне лексикографије. Поред 
анализе главних начина за настанак вишезначности у пољу терминологија, 
као што су терминологизација, детерминологизација, ретерминологизација, 
у реферату је пажња посвећена и другим важним питањима везаним за 
проблем термина у лексичком систему српског језика. Једно од тих питања 
јесте консубстационалност специјалне лексике и њен одраз у српској 
описној лексикографији. У реферату Људмиле Ричкове Отражение 
многозначности в словаре социально значимой лексики 
терминологического и профессионального характера белорусского языка 
било је речи, поред осталог, о тешкоћи утврђивања границе између 
термина и нетермина, специјалног и неспецијалног значења. Пажња је 
посвећена вишезначности друштвено значајне лексике терминолошког и 
професионалног карактера у белоруском језику. Дискусију о изложеним 
рефератима водила је Лана Худечек из Загреба.  

Наредног дана, 22. августа, одржан је састанак Терминолошке 
комисије, уз излагање реферата чланова Комисије: Кристијана Лујса и 
Катарине Љубецке. На састанку је прво председник ТК Викторија 
Људвиговна Ивашченко представила Извештај о раду Комисије од 2013. 
до 1018. године. У извештају су детаљно и исцрпно представљене 
многобројне активности Комисије, од којих ћемо споменути само неке 
најважније: израда вишејезичног сајта Комисије:  http://term-in.net, на 
којем се, поред осталог, налазе и подаци о члановима Комисије и 
њиховим научним резултатима, покретање електронског часописа Вісник 
Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии 
при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under the International 
Committee of Slavonic Scholars http://vtk.term-in.net, израда Устава 
Терминолошке комисије МКС http://term-in.net/upload/iblock/ff1/ustav-tk-
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терминологија, истакнут међусловенски лингвопростор који се уочава на 
ниву концептуалних и терминолошких општости. У реферату Вјачеслава 
Шчербина, под насловом  Складанне спецыяльных аднаканцэптных 
слоўнікаў як спосаб класіфікацыі шматлікіх значэнняў базавых, пакетных 
паняццяў, изнета је анализа специјалних једнакоконципираних речника с 
циљем да се на адекватан начин прикаже вредност базних језичких 
концепата у терминосфери (култура, наука, економија, друштво, човек 
итд.). У раду Владана Јовановића, под насловом Полисемија термина у 
описном тезаурусном речнику (из угла српске теоријске и практичне 
лексикографије), на одабраним примерима термина обрађених у великом 
Академијином речнику (Речнику САНУ) анализиран је проблем 
препознавања полисемије код термина, а потом проналажење адекватног 
начина његове лексикографске обраде. Полисемија термина у раду се 
посматра из угла лексичке семантике и описне лексикографије. Поред 
анализе главних начина за настанак вишезначности у пољу терминологија, 
као што су терминологизација, детерминологизација, ретерминологизација, 
у реферату је пажња посвећена и другим важним питањима везаним за 
проблем термина у лексичком систему српског језика. Једно од тих питања 
јесте консубстационалност специјалне лексике и њен одраз у српској 
описној лексикографији. У реферату Људмиле Ричкове Отражение 
многозначности в словаре социально значимой лексики 
терминологического и профессионального характера белорусского языка 
било је речи, поред осталог, о тешкоћи утврђивања границе између 
термина и нетермина, специјалног и неспецијалног значења. Пажња је 
посвећена вишезначности друштвено значајне лексике терминолошког и 
професионалног карактера у белоруском језику. Дискусију о изложеним 
рефератима водила је Лана Худечек из Загреба.  

Наредног дана, 22. августа, одржан је састанак Терминолошке 
комисије, уз излагање реферата чланова Комисије: Кристијана Лујса и 
Катарине Љубецке. На састанку је прво председник ТК Викторија 
Људвиговна Ивашченко представила Извештај о раду Комисије од 2013. 
до 1018. године. У извештају су детаљно и исцрпно представљене 
многобројне активности Комисије, од којих ћемо споменути само неке 
најважније: израда вишејезичног сајта Комисије:  http://term-in.net, на 
којем се, поред осталог, налазе и подаци о члановима Комисије и 
њиховим научним резултатима, покретање електронског часописа Вісник 
Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комиссии 
при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under the International 
Committee of Slavonic Scholars http://vtk.term-in.net, израда Устава 
Терминолошке комисије МКС http://term-in.net/upload/iblock/ff1/ustav-tk-

mks.pdf,  израда колективне монографије Слов’янське термінознавство 
кінця ХХ – початку ХХІ століть, која је и публикована непосредно пре 
Конгреса (Київ: Видавництво "Жнець", 2018). Пошто је проф. Ивашченко 
поднела извештај о раду и представила колективну монографију чланова 
Комисије, Катарина Љубецка из Минска представила је свој реферат под 
насловом Станаўленне беларускай навуковай мова ў пачатку ХХ 
стагоддзя у којем је дала преглед развоја научне терминологије на 
белоруском језику, нагласивши да је интензиван рад на овом пољу 
започет у првим деценијама 20. века. Кристијан Лујс из Загреба 
представио је пројекат Религијски правопис, чији се рад одвија под 
окриљем Института за хрватски језик и језикословље. Потом је Владан 
Јовановић представио зборник радова Словенска терминологија данас 
(Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик 
САНУ, 2017), који је настао на основу реферата изложених на 
истоименом научном симпозијуму. Лана Худечек је обавестила чланове 
Терминолошке комисије да ће наредне године у Загребу бити одржан 
састанак Терминолошке комисије МКС-а и научни скуп посвећен 
електронским речницима и електронској лексикографији.  

У оквиру секције посвећене Терминологији и терминографији, која 
се одржала 24.8, поред осталих, узели су учешће са рефератом и следећи 
чланови Терминолошке комисије: M. Górnicz, Polisemia polskich terminów 
medycznych, M. Žagar Karer, Upoštevanje terminoloških načel v 
terminografski praksi, В.К. Шчэрбін, Славянскія тэрмінаграфічныя 
традыцыі: крытэрыі і ўзроўні параўнальнага аналізу. Чланови 
Терминолошке комисије Лана Худечек и Милица Михаљевић 
представиле су коауторски реферат под насловом Нормирање хрватскога 
језикословног називља. Реферат је изложен у оквиру секције 
Стандардизација и нормирање, која се одржала 25. августа.  

У недељу, 27. августа, Конгрес је свечано затворен, уз доделу 
повеља и акредитива председницима комисија при МКС и обраћање 
новог руководства МКС и домаћина XVII међународног конгреса 
слависта.   
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