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Терминолошки речници

1. Дефиниција терминолошких речника. 
Под терминолошким (специјалним) речни-
цима подразумевамо појмовнике у којима су 
у виду алфабетски уређених речничких одре-
дница пописане и описане специјалне једи-
нице (термини) и појмови карактеристич-
ни за једну одређену област знања (струке, 
науке, духовности, уметности, културе и 
сл.) једног или више језика. У поређењу са 
описним, језичким речницима – какви су у 
српској филологији и лингвистици Речник 
српскохрватског књижевног и народног језика 
Српске академије наука и уметности (чија 
је израда, уз до сада објављених 20 томова, у 
току) или шестотомни Речник српскохрват
скога књижевног језика Матице српске – у 
којима се речи најпре обрађују граматички, 
а потом се описује њихов лексички садржај, 
у специјалним, терминолошким речници-
ма тежи се исцрпном опису ускостручног 
садржаја термина у одговарајућем терми-
нолошком систему, док граматичке инфор-
мације из речника изостају. На основу из-
учавања терминолошких речника и начина 
њихове израде настала је научна дисциплина 
терминографија, укључујући и њене проши-
рене називе – терминолошка или специјална 
лексикографија. Теоријску потпору термино-
графија налази у себи најсроднијој дисципли-
ни, терминологији – науци која систематски 

1. Определение терминологического словаря. 
Под терминологическими (специальными) 
словарями подразумевают лексиконы, в кото-
рых в виде расположенных в алфавитном 
порядке словарных статей переписаны и 
опи саны специальные лексические единицы 
(термины) и понятия, характерные для опре-
деленной области знания (профессии, науки, 
духовности, искусства, культуры и т.п.) одно-
го или более языков. По сравнению с описа-
тельными, языковыми словарями, како выми в 
сербской филологии и лингвистике являются 
Речник српскохрватског књижевног и народног 
језика Сербской академии наук и искусств 
(опубликовано 20 томов, работа над слова-
рем продолжается) или шеститомный Речник 
српскохрватскога књижевног језика Матицы 
сербской, в которых слова сначала описыва-
ются грамматически, а потом их лексическое 
содержание, в специальных терминологиче-
ских словарях составители стремятся к исчер-
пывающему описанию узко специального 
содержания термина в соответствующей тер-
минологической системе, при этом граммати-
ческая информация в словаре не приводится. 
На основании изучения терминологических 
словарей и способов их составления разви-
лась научная дисциплина терминография, 
включая и ее расширенные названия – терми-
нологическая или специальная лексикография. 
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изучава термине, почев од њихове форме као 
језичког знака па до семасиолошких интер-
дисциплинарних анализа.

2.1. Историјат – почеци. Према неким 
проценама, у свету данас постоји више од 
2.000 језика, док се научна и, шире узев, 
стручна терминологија развија у свега сто-
тињак језика. Из овога се може закључити да 
је за постојање терминологије неопходно да 
језик којем она припада буде стандардизован 
и књижевнојезички утемељен. То уједно зна-
чи да друштво које се таквим језиком служи 
мора достићи одговарајући степен цивили-
зацијског, културног и друштвено-економ-
ског развитка, јер развијена писменост и 
брига о језику представљају важну осовину 
ка његовом свеукупном напретку. Супротно 
овоме, уколико не постоји уређено стање у 
језику и не постоје правила његове употре-
бе, нема цивилизованог друштва нити има 
националне државе и националног језика. 
Имајући ове чињенице у виду неће нам бити 
тешко да разумемо напор српске интелиген-
ције средином XIX века да одмах по васпо-
стављању модерних установа српске државе 
после ослобођења од Отоманског царства 
себи постави као један од првих задатака, 
заједно са стандардизацијом српског језика, 
стварање терминологије на народној основи. 
Намера да се организовано приступи раду на 
стварању и кодификацији стручне и научне 
терминологије у српском језику за разне гра-
не научног, практичног и друштвеног живо-
та, историјски посматрано, покренута је сре-
дином XIX века залагањем Друштва српске 
словесности – најугледније установе српске 
науке и културе тога доба. То што је идеја до-
шла са највишег нивоа знања показује колико 
је обновљеној српској држави било важно да 
уз друге установе државности унапређује и 
терминологију у разним областима ствара-

Теоретическим основанием терминографии 
является наиболее родственная ей дисцип-
лина терминология – наука, системно изуча-
ющая термины, начиная с их формы как язы-
кового знака, вплоть до семасиологического 
междисциплинарного анализа.

2.1. Исторический обзор – начало. По неко-
торым оценкам, в мире сегодня существует 
свыше 2  000 языков, тогда как научная, или 
шире, специальная терминология развивается 
не более чем в ста языках. На основании этого 
можно сделать вывод, что для существования 
терминологии необходимо, чтобы язык, к ко-
торому она принадлежит, был стандартизиро-
ванным и литературно нормированным. Это 
также означает, что общество, использующее 
этот язык, должно достичь соответствующе-
го уровня цивилизационного, культурного 
и социально-экономического развития, так 
как развитая письменность и забота о языке 
являются важным элементом его всесторон-
него прогресса. И, напротив, если состояние 
языка не урегулировано, и не нормированы 
правила его использования, то нет цивилизо-
ванного общества, национального государ-
ства и национального языка. Имея в виду все 
эти факты, нам будет нетрудно понять усилия 
сербской интеллигенции в середине ХIХ века, 
сразу же после восстановления современных 
институтов сербского государства после осво-
бождения от Османской империи, когда в 
качестве одной из первых задач, параллельно 
со стандартизацией сербского языка, была 
поставлена задача создания терминологии на 
народной основе. В ретроспективе очевидно, 
что намерение организованно приступить к 
работе по созданию и кодификации специ-
альной и научной терминологии в сербском 
языке для различных отраслей науки, а также 
повседневной и общественной жизни про-
явилось в середине ХIХ века в деятельности 
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лаштва. Друштво је тада предложило немали 
број речи које су и данас распрострањене, 
а које пре ове делатности, како је утврдила 
Ирена Грицкат, нису биле у широј употреби. 
Међу њима има речи које су чланови Друштва 
сами сачинили, некима су проширили поље 
значења, а неке су преузели из народних го-
вора: безусловно, правобранитељ, сазвежђе, 
злочинство, прибор, навод, опрема, попис, по-
зив, принуда, сукоб, нескладност, безбрачност, 
случајност, узрочност, саобразност итд. Ове 
пионирске „лексикотворне идеје Друштва” 
у српској науци представљају почетак орга-
низованог рада на пољу терминологије, као и 
почетак институционалне бриге за неговање 
српског књижевног језика, која је била покре-
нута у највишој научној и културној установи 
у тадашњој Србији. 

2.2. Историјат – развој. Развој наше 
научне и стручне терминологије даље кроз 
XIX век кренуо је ипак другачијим путем од 
оног који су чланови Друштва прокламова-
ли и на који су својим почетним радом ука-
зали. Вук Стефановић Караџић, неспорни 
ауторитет у то време, имао је другачији став 
према терминима. Он се, уместо превођења 
и стварања термина помоћу домаћих речи 
и закона творбе речи српског језика, опре-
делио за готово преузимање страних речи, 
што је допринело томе да се у Српском рје-
чнику нађе немали број терминолошких 
одре дница страног порекла. Српска јези-
чка наука и лексикографија у свом даљем 
ра звоју ослањала се у великој мери на так-
ву концепцију терминолошког развитка.  
Отвореност српског књижевног језика пре-
ма страним културним и језичким утицаји-
ма очитује се до данас у његовој терминоло-
гији за разне области наука, струка, уметно-
сти и другог стваралаштва. Таква контактна 
оријентација српског језика и српске култу-

Общества сербской словесности – наиболее 
авторитетного учреждения сербской науки 
и культуры того времени. Тот факт, что идея 
пришла с самого высокого уровня знания, 
свидетельствует о том, насколько обновлен-
ному сербскому государству было важно, нар я-
ду с другими элементами государственности, 
развивать и терминологию в различных обла-
стях знания и творчества. Тогда Обще ство 
предложило значительное число слов, кото-
рые и сегодня распространены, и которые 
до этой деятельности, как установила Ирена 
Грицкат, широко не использовались. Неко-
торые слова члены Общества создали сами, 
у некоторых расширили значения, а некото-
рые были взяты из народных говоров: безу-
словно, правобранитељ, сазвежђе, злочинство, 
прибор, навод, опрема, попис, позив, принуда, 
сукоб, нескладност, безбрачност, случајност, 
узрочност, саобразност и т.д. Эти пионерские 
«словотворческие идеи Общества» в серб-
ской науке представляют собой начало орга-
низованной работы в области терминологии, 
а также начало институционального отно-
шения к культивированию сербского литера-
турного языка, инициатором которого стало 
высшее научное и культурное учреждение 
тогдашней Сербии. 

2.2. Историический обзор – развитие. Одна-
ко далее развитие нашей научной и специ-
альной терминологии в ХIХ веке пошло дру-
гим путем, отличным от того, который про-
возглашали члены Общества, и на который 
указывали своей первоначальной работой. 
Вук Стефанович Караджич, в то время бес-
спорный авторитет, в отношении термино-
логии занимал другую позицию. Он считал, 
что вместо перевода и создания слов при по-
мощи слов родного языка и законов слово-
образования в сербском языке, необходимо 
заимствовать готовые иностранные слова, 
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ре значи да се у српском књижевном језику 
не спроводи пуризам, већ се при оцењи-
вању и вредновању термина начелно води 
рачуна о томе шта о конкретном термину 
каже струка којој термин припрада, а онда 
се укључивањем лингвиста износе савето-
давна мишљења, дају препоруке, предлози и 
сл. Када је реч о интернационализмима гр-
чко-латинског порекла, важи начелно пра-
вило да се они не замењују домаћим речима. 

3. Настанак модерне лексикографије у окви-
ру терминолошке гране. Главни развој терми-
нолошке лексикографије у Срба догодио се 
у првој половини ХХ века, дакле онда када се 
српски књижевни језик на народној основици 
потпуно стабилизовао и када су се развиле 
многе области науке, администрације, војске, 
медицине, права, економије, саобраћаја, умет-
ности, културе итд. О томе сведоче наслови 
речника који су излазили на српском језику 
у ХХ веку, при чему се у погледу системати-
чности, исцрпности, организовања рада и сл. 
и стиче неколико области знања и науке, као 
што су: медицина, религија (богословље), 
војска, право и др. У Предговору једног од 
првих савремених двосмерних војних речни-
ка код нас – Француско-српскохрватског војног 
речника, који је 1938. г. саставио О. Обрадовић 
– аутор је детаљно изнео методолошке и јези - 
чке проблеме који се и данас налазе у средишту 
терминолошке лексикографије, од којих ћемо 
споменути неке: повлачење границе између 
обичних (описних) француско-српских ре-
чника и војног речника, однос војних термина 
према општој лексици српског језика, посе-
бно у случајевима када се ради о речима које 
истовремено припадају и терминолошком и 
општеупотребном слоју лексике, однос војне 
терминологије према терминима граничних 
струка или наука из којих се богати војна тер-
минологија итд. 

результатом чего стало присутствие в слова-
ре Српски рјечник значительного количества 
терминологических единиц иностранного 
происхождения. В своем дальнейшем разви-
тии сербская наука о языке и лексикография 
в значительной мере опираются на такую 
концепцию терминологического развития. 
Открытость сербского литературного языка 
к иностранным культурным и языковым влия-
ниям проявляется вплоть до настоящего вре-
мени в его терминологии для разных областей 
науки, специальных дисциплин, искусства и 
иного творчества. Такая контактная ориен-
тация сербского языка и сербской культуры 
означает, что в сербском литературном язы-
ке нет места пуризму, а при оценке и ранжи-
ровании термина изначально учитывается, 
каков статус данного конкретного термина 
в той области знания, к которой он относит-
ся, а затем подключаются лингвисты с экс-
пертными заключениями, рекомендациями,  
предложениями и т.п. Когда речь идет об  
интернациональных терминах греко-латин-
ского происхождения, то действует общее 
правило, в соответствии с которым они не за-
меняются словами родного языка.

3. Развитие современной лексикографии 
в рам ках терминологической дисциплины. 
Осно  в ное развитие терминологической лек-
си  кографии у сербов происходило в первой 
половине ХХ века, то есть тогда, когда серб-
ский литературный язык на народной осно-
ве полностью стабилизировался, и когда 
развивались многие отрасли знания, адми-
нистрация, армия, медицина, право, эконо-
мика, транспорт, искусство, культура и т.д. 
Об этом свидетельствуют названия слова-
рей, выходивших на сербском языке в ХХ 
веке. При этом с точки зрения систематич-
ности, полноты, организации работы осо-
бо выделяются некоторые области знания 
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4. Савремено стање. За последње три 
деценије (од 1990. г.) број речничких (лек-
сикографских) терминолошких дела на 
српском језику прелази две стотине, што 
представља најдинамичнији период рада у 
пољу терминолошке лексикографије. Уз то, 
речницима је обухваћен веома широк скуп 
наука, струка и знања уопште, што упућује 
на то да се уз развој тих области упоредо 
развијала домаћа терминолошка лексико-
графија. На основу статистичког прегледа 
утврдили смо да је у том периоду објавље-
но највише речника из области друштвених 
наука (35%), затим техничких наука (24%), 
природних наука (16%), медицине (7%), ху-
манистичких наука (7%) итд. Гледано поје-
диначно по областима, највише објављених 
речника је из области економије и посло-
вања (14%), теологије (8%), рачунарства 
и информатике (6%), саобраћаја и телеко-
муникација (4%), екологије и заштите жи-
вотне средине (4%), језика и књижевности 
(4%), електротехнике (2%) итд. Полазећи 
од савремене типологије речникâ, одно-
сно њихове класификације према намени, 
корпусу, исцрпности терминолошких опи-
са, уређењу речничког чланка итд., у до-
садашњој српској лексикографији издвајају 
се следећи главни типови терминолошких 
(специјалних) речника.

4.1. Описни терминолошки речници – 
речници у којима се у краћем или ширем оби-
му описује терминологија какве дисциплине, 
знања и сл. на једном језику. Дефиниције зна-
чења у њима могу бити врло кратке, понекад 
давањем само синонимне речи, док су нај-
чешће значења описана у једној или две рече-
нице. Такви су, на пример, следећи речници:

Д. Живковић (ур.), Речник књижевних тер-
мина, Београд, 1992. 

и науки – медицина, религия (богословие), 
армия, право и др. В предисловии к одному 
из первых современных двуязычных военных 
словарей у нас – Француско-српскохрватски 
војни речник, составленному в 1938 г., О. Обра -
довичем, – автор подробно описал методо-
логические и языковые проблемы, которые 
и сегодня находятся в центре внимания 
терминологической лексикографии, из кото-
рых мы упомянем некоторые: проведение 
границы между обычными (описательными) 
французско-сербскими словарями и военным 
сло варем, соотношение военных терминов и 
общей лексики сербского языка, особенно в 
случаях, когда речь идет о словах, одновре-
менно относящихся и к терминологическо-
му, и к общеупотребительному слою лекси-
ки, соотношение между военной терминоло-
гией и терминами смежных специальностей 
или наук, являющихся источником развития 
военной терминологии и т.д.

4. Современное состояние. За последние 
три десятилетия (с 1990 г.) количество тер-
минологических словарей на сербском языке 
превысило две сотни, что представляет собой 
самый динамичный период работы в обла-
сти терминологической лексикографии. При 
этом словарями охвачен весьма широкий круг 
наук, специальностей и отраслей знания, что 
указывает на то, что параллельно с развитием 
этих областей развивалась отечественная тер-
минологическая лексикография. На основе 
статистического анализа мы установили, что 
за этот период больше всего было опублико-
вано словарей из области общественных наук 
(35%), технических наук (24%), естествен-
ных наук (16%), медицины (7%), гумани-
тарных наук (7%) и т.д. Если рассматривать 
отдельно по областям, то больше всего опуб-
ликовано словарей по экономике и деловому 
администрированию (14%), теологии (8%), 
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С. Милеуснић, Азбучник српске православне 
цркве, Београд, 1992.
Д. Драгишић, Речник економских појмова, 
Београд, 1995. 
М. Тодоровић, С. Недовић, Социолошки 
речник. Социолошки речник теоријско-прав-
них, правосудних и социолошко-правних пој-
мова, Београд, 1996. 
С. Карановић, Православни, католички, 
и сла мски, јеврејски и протестантски појмов-
ник, Београд, 2003. 
Љ. Стошић, Речник црквених појмова, Бео-
град, 2006.
Ж. Ружић, Енциклопедијски речник версифи-
кације, Сремски Карловци – Нови Сад, 2008.
Т. Поповић, Речник књижевних термина, 
Београд, 2007.
М. Радовић-Тешић, Граматички и лингви-
стички појмовник, Београд, 2011. 
З. Бечановић Николић [и др.], Прегледни 
речник компаратистичке терминологије 
у књижевности и култури, Нови Сад, 
2011. 
О. Радуловић, Књижевни појмовник: тради-
ционални, теоријски и функционални појмо-
ви, Београд, 2013.
Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. 
Рашајски, Орнитолошки речник, Нови Сад, 
2016. 

4.2. Двојезични и вишејезични тер мино-
лошки речници јесу они у ко јима се термино-
логија једног језика – у на шем случају српског 
– даје упоредо са терминологијом другог или 
других језика. Двојезични или вишејезични 
терминолошки речници настају из потребе 
да се преводиоцима помогне приликом пре-
вођења термина из стручних области знања са 
једног језика на други. Такви су, на пример, код 
нас следећи речници:

компьютерам и информатике (6%), транс-
порту и телекоммуникациям (4%), экологии 
и охране окружающей среды (4%), языку и 
литературе (4%), электротехнике (2%) и т.д. 
Исходя из современной типологии словарей, 
то есть, их классификации по назначению, кор-
пусу, полноте терминологических описаний, 
организации словарной статьи, в существу-
ющей сербской лексикографии выде ляются 
следующие главные типы терминологических 
(специальных) словарей.

4.1. Описательные терминологические сло-
вари – словари, в которых в более краткой или 
обширной форме описывается терминология 
какой-либо дисциплины, области знания и т.п. 
на одном языке. Дефиниции в них могут быть 
очень краткими, иногда даются только синони-
мы слова, а значения описываются в одном или 
двух предложениях. Таковы, например, следу-
ющие словари:

Д. Живковић (ур.), Речник књижевних тер-
мина, Београд, 1992. 
С. Милеуснић, Азбучник српске православне 
цркве, Београд, 1992.
Д. Драгишић, Речник економских појмова, 
Београд, 1995. 
М. Тодоровић, С. Недовић, Социолошки реч-
ник. Социолошки речник теоријско-правних, 
правосудних и социолошко-правних појмова, 
Београд, 1996. 
С. Карановић, Православни, католички, и сла-
мски, јеврејски и протестантски појмовник, 
Београд, 2003. 
Љ. Стошић, Речник црквених појмова, Бео-
град, 2006.
Ж. Ружић, Енциклопедијски речник версифи-
кације, Сремски Карловци – Нови Сад, 2008.
Т. Поповић, Речник књижевних термина, 
Бео град, 2007. 
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Г. Секуловић, Енглеско-српскохрватски гло-
сар ветеринарских термина = English-Serbo-
Croatian Glossary of veterinary terms, Београд, 
1990. 
Ј. Милићевић, Речник машинске технике: 
енглеско-српскохрватски, Београд, 1991. 
Н. Ђокић, Речник лингвистичке терминоло-
гије, српско-француско-енглеско-немачки, 
Београд, 2001. 
П. Новаков, Појмовник структуралне лингви-
стике (морфологија и синтакса) [напомена: 
српско-енглески појмовник], Нови Сад, 2006. 
А. Добрић, Српско-енглески и енглеско-српски 
теолошки речник, Београд, 2004. 
К. Кончаревић, М. Радовановић, Руско-српски 
и српско-руски теолошки речник / Русско-серб-
ский и сербско-русский богословский словарь, 
Београд, 2012.

4.3. Hормативни терминолошки речници 
су они у којима се дају репрезентативни, нор-
мативно уређени термини. У српској терми-
нолошкој лексикографији савремени речници 
наука и струка нормативно су структурирани, 
што значи да су одреднице дате према стан-
дардном лику, а термини страног порекла по 
правилу су адаптирани онако како норма нала-
же. Изразито нормативан карактер у погледу 
прописа који термин треба употребити у ком 
контексту имају електронске терминолошке 
базе израђене у специјалне сврхе, у којима 
презентација термина подразумева посебан 
формат са одређеним параметрима и инфор-
мацијама. Пример такве базе у српској среди-
ни је терминолошка база Евроним, у којој су 
уз поједине термине дате информације о њи-
ховом значењу, пореклу и употреби у области 
права, економије, саобраћаја, трговине и дру-
гих области савременог законодавства. База је 
уређена по принципу електронског речника, 
а детаљније се о њој корисник може информи-

М. Радовић-Тешић, Граматички и лингви-
стички појмовник, Београд 2011. 
З. Бечановић Николић [и др.], Прегледни 
речник компаратистичке терминологије 
у књижевности и култури, Нови Сад, 2011. 
О. Радуловић, Књижевни појмовник: тради-
ционални, теоријски и функционални појмови, 
Београд, 2013.
Д. Милорадов, В. Павковић, С. Пузовић, Ј. Ра-
шајски, Орнитолошки речник, Нови Сад, 2016. 

4.2. Двуязычные и многоязычные терми-
нологические словари – это такие словари, в 
котор ых терминология одного языка – в нашем 
случае сербского – представлена параллельно 
с терминологией другого или других языков. 
Двуязычные или многоязычные терминоло-
гические словари создаются для того, чтобы 
удовлетворить потребность переводчиков в 
помощи при переводе терминов из специаль-
ных областей знания с одного языка на другой. 
Таковы, например, у нас следующие словари:

Г. Секуловић, Енглеско-српскохрватски гло-
сар ветеринарских термина = English-Serbo-
Croatian Glossary of veterinary terms, Београд, 
1990. 
Ј. Милићевић, Речник машинске технике: 
енглеско-српскохрватски, Београд, 1991. 
Н. Ђокић, Речник лингвистичке терминоло-
гије, српско-француско-енглеско-немачки, 
Београд, 2001. 
П. Новаков, Појмовник структуралне лингви-
стике (морфологија и синтакса) [напомена: 
српско-енглески појмовник], Нови Сад, 2006. 
А. Добрић, Српско-енглески и енглеско-српски 
теолошки речник, Београд, 2004. 
К. Кончаревић, М. Радовановић, Руско-српски 
и српско-руски теолошки речник / Русско-серб-
ский и сербско-русский богословский словарь, 
Београд, 2012.
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сати на интернет-адреси: http://prevodjenje.
seio.gov.rs/evronim/index.php?jezik=srpl. 

4.4. Дијалекатски терминолошки речници 
јесу они у којима је описан лексички слој неке 
области материјалне или духовне културе на 
одређеном дијалекатском простору, као што су:

Г. Драгин, „Ратарска и повртарска термино-
логија Шајкашке”, Српски дијалектолошки 
зборник, XXXVII, Београд, 1991, 621–707. 
М. Шпис-Ћулум, „Фитонимија југозападне 
Бачке (коровска флора)”, Српски дијалекто-
лошки зборник, XLI, Београд, 1995, 397–490.

4.5. Савремени терминолошки речници су 
они у којима је представљено актуелно стање 
датог терминолошког система (највећи број 
публикованих стандардних терминолошких 
речника који су објављени у последње две-три 
деценије јесу савремени речници). 

4.6. Историјски односно дијахронијски 
терминолошки речници јесу они у којима су 
описани термини неке области у датом исто-
ријском тренутку, као што је речник Исидоре 
Бјелаковић, Терминологија код Срба у 18. и 19. 
веку (математичка географија и картогра-
фија), Речник (259–476), Нови Сад, 2017.

 5. Закључак. Поред тога што представљају 
значајна дела за разумевање појмовног систе-
ма области знања којој су намењени, термино-
лошки речници су вредан извор језичког мате-
ријала за терминолошка и шира лингвистичка 
истраживања. Многи проблеми решавани у 
терминологији (науци о терминима, терми-
нословљу) потекли су из праксе израде терми-
нолошких речника, као и праксе израде вели-
ких описних речника (тезауруса), у којима се 
такође обрађује део терминолошког научног 
корпуса. Решење тих проблема у терминоло-
гији налази адекватну примену у практичној 
терминографији и лексикографији.

4.3. Нормативные терминологические сло-
вари – это словари, в которых представлены 
репрезентативные нормативно организован-
ные термины. В сербской терминологической 
лексикографии современные словари наук и 
специальных дисциплин нормативно структу-
рированы, то есть, словарные статьи органи-
зованы по стандартному образцу, а термины 
иностранного происхождения, как правило, 
адаптированы к текущей норме. Выраженно 
нормативный характер с точки зрения пра-
вил, в соответствии с которыми термин дол-
жен использоваться в зависимости от контек-
ста, имеют электронные терминологические 
базы, составленные для специальных целей, 
где презентация термина подразумевает осо-
бый формат с определенными параметрами и 
инфор мацией. Примером такой базы в серб-
ской языковой среде может послужить терми-
нологическая база Евроним, в которой отдель-
ные термины сопровождаются информацией 
об их значении, происхождении и употребле-
нии в области права, экономики, транспорта, 
торговли и в других областях современного 
законодательства. База устроена по принципу 
электронного словаря, а более детально о ее 
использовании пользователь может узнать по 
адресу в сети Интернет: http://prevodjenje.
seio.gov.rs/evronim/index.php?jezik=srpl.

4.4. Диалектные терминологические сло-
вари – это словари, в которых описан лекси-
ческий слой некоей области материальной 
или духовной культуры на территории опре-
деленного диалекта, как, например:

Г. Драгин, „Ратарска и повртарска термино-
логија Шајкашке”, Српски дијалектолошки 
зборник, XXXVII, Београд, 1991, 621–707. 
М. Шпис-Ћулум, „Фитонимија југозападне 
Бачке (коровска флора)”, Српски дијалекто-
лошки зборник, XLI, Београд, 1995, 397–490.
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Александар Белић: „Увод”, Речник српскохрват
ског књижевног и народног језика, књ. I, Београд, 
1959, VII–ХХVI. С. В. Гринев-Гриневич, Введение 
в терминоведение. Как просто и легко составить 
словарь, Москва, 1993. Ирена Грицкат: „Поку-
шаји стварања српске научне терминологије сре-
дином прошлог века”, Наш језик, XIV/2–3, 1964, 
130–140. В. В. Дубичинский, Лексикография рус-
ского языка, Москва, 2009. Владан Јовановић: 
„Савремена српска терминологија и термино-
лошка лексикографија”, Српски језик и актуелна 
питања језичког планирања, Зборник Института 
за српски језик САНУ III, 2016, 163–175. Владан 
Јовановић: „Терминографија и сродне дисципли-
не (из угла српске и словенске лингвистике)”, 
Лексикологија и лексикографија у светлу савреме-
них приступа, 2016, 261–272. Владан Јовановић, 
Српска војна лексика и терминологија, Београд, 
2016. Вук Сте фа но вић Караџић, Срп ски рјеч ник 
(ис ту ма чен ње мачкијем и ла тин скијем ри је чи ма), 
Бe о град, 1898. Oбрад Обрадовић: „Уводна реч”, 
Француско-српскохрватски војни речник, Сараје-
во, 1939, 7–8. Милица Радовић-Тешић, С речима 
и речником, Београд, 2009. Реч ник срп ско га је зи ка, 
Но ви Сад, 2007. Реч ник срп ско хр ват ског књи жев-
ног и на род ног је зи ка, 1–, Београд, 1959–. Реч ник 
срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка, Нови Сад – 
Загреб, 1967–1976. А. В. Суперанская, Н. В. По-
дольская, Н. В. Васильева, Общая терминология. 
Вопросы теории, Москва, 2007. Э. Г. Шимчук, 
Русская лексикография, Москва, 2003.

4.5. Современные терминологические сло-
вари – это словари, в которых представлено 
актуальное состояние конкретной термино-
логической системы (большее число опубли-
кованных стандартных терминологических 
словарей за последние два-три десятилетия 
являются современными словарями).

4.6. Исторические, либо диахронические 
терминологические словари – это словари, в 
которых описаны термины из некой области 
в конкретный исторический момент, как сло-
варь Исидоры Бьелакович Терминологија код 
Срба у 18. и 19. веку (математичка географија 
и картографија), Речник (259–476), Нови 
Сад 2017.

5. Заключение. Терминологические сло-
вари, помимо того, что они представляют 
собой важные труды для овладения поня-
тийной сис темой в определенных областях 
знания, для которых они предназначены, 
являются также ценным источником язы-
кового материала для терминологических и 
более широких лингвистических исследова-
ний. Многие проблемы, решавшиеся в тер-
минологии (как науке о терминах), явились 
следствием практики составления терми-
нологических словарей, а также практики 
соста вления больших описательных слова-
рей (тезаурусов), в которых также отражает-
ся часть терминологического научного кор-
пуса. Решение этих проблем в терминологии 
находит свое адекватное применение в прак-
тической терминографии и лексикографии.
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