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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ 
СЛОВЕНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА ДАНАС

(Београд, САНУ, 11–13. мај 2016)

Од 11. до 13. маја 2016. године у Београду, у палати Српске академије 
наука и уметности одржан је међународни научни симпозијум Словенска 
терминологија данас, у организацији Српске академије наука и уметности 
(Одељења језика и књижевности), Академије наука и умјетности Републике 
Српске (Одјељења књижевности и умјетности), Матице српске и Института 
за српски језик САНУ. У Организационом одбору скупа били су: Предраг 
Пи пер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, проф. 
др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Мато Пижурица, 
проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић, др Викторија Људви-
говна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович Шчербин и др Владан 
Јовановић. Секретари Организационог одбора били су др Марина Спасоје-
вић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секретари Весна Ђорђевић и 
Бо јана Томић. 

На међународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас 
изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Републике 
Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке, Словач-
ке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава. 

Првог дана, пре него што је симпозијум званично био отворен, одржан 
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету 
сла виста, по програму Комисије. На састанку Комисије, поред осталог, раз-
говарано је о динамици рада на изради колективне монографије Словенска 
терминологија крајем 20. и почетком 21. века и изради библиографије ра-
дова из терминолошке лингвистичке проблематике за поменути период. 
По ред чланова Комисије, на симпозијуму су учествовали домаћи и страни 
фи лолози за разне области лингвистичких истраживања, будући да терми-
нологија представља важан сегмент номенклатуре сваке појединачне науке, 
дисциплине, па тако и лингвистике у целини. 

Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије 
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора 
и покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије 
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник 
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски језик 
САНУ и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава Србије 
и Међународног комитета слависта. Пленарна седница, којом су председа-
вали академик Предраг Пипер, др Виторија Људвиговна Ивашченко и проф. 
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др Срето Танасић, заокружена је излагањима (1) Викторије Људвигивне Иваш-
ченко (Вікторія Людвігівна Іващенко, Київ) са рефератом Сучасне слов’янське 
ֳермінознавсֳво: ֲроблемаֳика й ֲерсֲекֳиви розвиֳку, (2) Сергеја Викто-
ровича Грињева (Сергей Викторович Гринев, Москва – Белосток) са темом 
Анֳроֲолинֱвисֳика как современное развиֳие ֳерминоведения, (3) Мојце 
Жагар Карер (Љубљана) – Terminološko svetovanje: izkušnje in perspektive, (4) 
Вјачеслава Константиновича Шчербина (Вячеслав Константинович Щербин, 
Минск) – Оֳраслевая лексикоֱрафия Беларуси, (5) Еве Волнич-Павловске 
(Ewa Wolnicz-Pawłowska; Warszawa) – Nazwy geograficzne i terminy w świetle 
globalnych procesów standaryzacyjnych, (6) Милице Михаљевић (Загреб) – Ter
minologija kao deskriptivna ili preskriptivna znanost – stanje u Hrvatskoj и (7) 
Рајне Драгићевић (Београд) – Детерминологизација као процес богаћења 
општег лексичког фонда. 

Током другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобли-
чене у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока пред-
виђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције 
изложено је деветнаест реферата у којима су обрађивани проблеми из лингви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе 
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског развоја и савременог стања, анализирана практична питања упоред-
не и вишејезичне терминологије и терминографије: (1) Милош Ковачевић 
(Београд): О термину субјекат у србистици; (2) Вељко Брборић (Београд): 
Срп ска правописна терминологија данас – у настави и науци; (3) Владан 
Јовановић (Београд): Српска лингвистичка терминологија у речнику словен
ске лингвистичке терминологије (Slovník slovanské lingvistické terminologie 
/ Словарь славянской линֱвисֳической ֳерминолоֱии / Dictionary of Slavonic 
Linguistic Terminology I–II, Praha, 1977–1979) из угла савременог стања срп
скe лингвистике; (4) Milan Harvalík (Праг): Slovanská onomastická terminologie 
v mezinárodním kontextu; (5) Iveta Valentová (Братислава): Slovenská 
onomastická terminológia; (6) Ольга Леонидовна Арискина (Саранск): Ориен
ֳирующие ֳермины морфемики и словообразования в русском и чеֵском 
языках; (7) Драго Тешановић (Бања Лука): Термини централних и периферних 
суфикса у дериватологији; (8) Сања Ђуровић (Крагујевац): Основни појмови 
морфематике српског језика; (9) Марина Спасојевић (Београд): Појмовно 
тер минолошки апарат при проучавању глаголског вида и сродних појава у 
науци о српском језику у светлу аспектолошких приступа; (10) Наташа Ву-
ло вић (Београд): Употреба основних фразеолошких термина у српској линг
вистици; (11) Lana Hudeček (Загреб): Anglizmi u hrvatskome nazivlju; (12) Tanja 
Fajfar (Шкофја Лока): Jezikovnokulturna ustreznost kot terminološko načelo; (13) 
Александар Милановић (Београд): Развој терминолошке мисли у 19. веку: 
до принос Лазе Костића; (13) Александр Владимирович Иваненко (Кијев): 
К эֳимолоֱии ֲсл. *korčunъ (оֲыֳ семанֳической реконсֳрукции ֳермина); 
(14) Виктор Савић (Београд): Српски називи за документа у средњем веку 
– према самим документима; (15) Исидора Бјелаковић (Нови Сад): Синони
мија у терминологији код Срба у 18. и 19. веку (математичка географија и 
астрономија); (16) Маја Калезић (Београд): О хомонимији у фитонимији (2): 
каћун ‘colchicum spp, crocus spp, gymnadenia nigra, orchis spp’; (17) Марина 
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Јањић (Ниш): Школска терминологија у дијахронијској перспективи; (18) 
Данко Шипка (Chandler): Двојезична терминографија исламских термина; 
(19) Bożena Zagórska (Warszawa): Воֲросы уֲорядочения и лексикоֱрафическо ֱ о 
оֲисания ֲисьменноֱо диֲломаֳическоֱо дискурса. 

Истог дана, у оквиру друге секције, представљени су резултати деветна-
ест реферата у којима су обрађене теме везане за место термина у лексичком 
систему словенских језика, упоредно изучавање терминолошких система, 
израду терминолошких електронских база и портала, као и израду термино-
ло шких речника: (1) Милорад Дешић (Београд): Специјална лексика и полисе
мија; (2) Mariusz Górnicz (Варшава): Czy naukowcy z krajów słowiańskich lubią 
terminy metaforyczne? / Любяֳ ли славянские ученые ֳерминымеֳафоры? 
(3) Софија Мићић Кандијаш (Београд): Лексиколошки и лексикографски аспек
ти превођења енглеских медицинских израза на српски; (4) Сергей Дмитрие-
вич Шелов (Москва): Об одном новом ֳиֲе ֳерминолоֱических словарей и 
сֲравочников; (5) Марија Ђинђић (Београд): Обрада лингвистичких и грама
тичких термина у двојезичном описном речнику (на примеру новог Турско
српског речника); (6) Юрий Николаевич Марчук (Москва): Проблемы мноֱо
язычной ֳерминоֱрафии; (7) Оксана Чмелікова (Брно): Субсֳанֳивовані 
ֲрикмеֳники в українській і чеській юридичній ֳермінолоֱії; (8) Jana Levická 
(Братислава): Slovenská terminologická databáza a terminologická práca jána 
horeckého; (9) Maja Bratanić, Ana Ostroški Anić, Siniša Runjaić (Загреб): Od 
baze do portala – razvoj nacionalne terminološke infrastrukture; (10) Maja Lončar, 
Siniša Runjaić (Загреб): Analiza korisničke upotrebe baze hrvatskoga strukovnog 
nazivlja struna i hrvatskoga terminološkog portala; (11) Рада Стијовић, Олга 
Сабо, Ранка Станковић (Београд): Речник САНУ као база терминолошких 
реч ника (на примеру речника кулинарства); (12) Ольга Михайловна Рылкина 
(Самара): Сֲособы ֳерминообразования русских нозолоֱических ֳерминов; 
(13) Эльвира Анатольевна Сорокина (Москва): Формирование ֳеории языка 
для сֲециальных целей (ЯСЦ); (14) Константин Яковлевич Авербух (Москва): 
Теория ֳермина: семиоֳический ֲодход; (15) Paweł Kowalski (Лођ), Zofia 
Rudnik-Karwatowa (Варшава): Wykorzystanie terminologii językoznawstwa 
slawistycznego w systemie informacyjnowyszukiwawczym isybislaw; (16) Алек-
сандр Васильевич Зубов (Минск): Подходы к авֳомаֳическому извлечению 
ֳерминов из ֳексֳа; (17) Валентина Федоровна Новодранова (Москва): 
Коֱниֳивное моделирование ֳерминосисֳем ֲредмеֳной обласֳи знания; 
(18) Елена Иосифовна Голованова (Челябинск): Оֲֲозиֳивная ֳеория н. с. 
ֳрубецкоֱо в современном ֳерминоведении (к воֲросу о концеֲֳахоֲֲози
ֳах в сфере сֲециальноֱо знания); (19) Елена Викторовна Рыжкина (Москва): 
Терминолоֱия и фразеолоֱия: ֳочки ֲересечения.

Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је, та -
кође, организована петнаестоминутна дискусија. У рефератима су обрађива-
не теме које се односе на функционалну раслојеност терминолошког израза 
– научну, професионалну (стручну) и специјалну лексику духовне и матери-
јалне културе у народним говорима, затим питање терминологије у језици-
ма специјалне намене, проблем интернационализације и национализације 
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у терминологији словенских језика, о школама и установама за термино-
лошку делатност, терминолошким пројектима и сл.

У оквиру прве секције изложено је дванаест реферата: (1) Маргарита 
Николаевна Лазарева (Перм): О сооֳноֵении инֳернациональноֱо и нацио
нальноֱо в научных названиях расֳений (на маֳериале русскоֱо языка); (2) 
Вікторія Людвігівна Іващенко, Лілія Олегівна Романовська (Кијев): Термін 
олія як український відֲовідник російськоֱо ֳерміна расֳиֳельное масло; 
(3) Драгана Радовановић (Београд – Косовска Митровица): Од Вукове трпезе 
из његовог Рјечника до Матичиног једнотомника; (4) Екатерина Петровна 
Любецкая (Минск): Сֲецыяльная лексіка як аб’екֳ даследавання беларускіх 
лінֱвісֳаў у ֲерыяд 90х ֱадоў ХХ сֳаֱоддзя; (5) Ивана Лазић Коњик (Бео-
град): Лексика традиционалне културе према тематским пољима; (6) Мир-
ја на Петровић-Савић (Београд): Из географске терминологије Јадра; (7) 
Неђо Јошић (Београд): Народни називи воћака код Срба и њихово тематско 
раслојавање; (8) Татьяна Васильевна Громко (Кировоград): Семанֳика на
родної ֱеоֱрафічної ֳермінолоֱії ценֳральної України; (9) Тамара Валенти-
новна Рожкова (Самара): Сֳаֳус и ֳиֲолоֱизация ֱлаֱола в медицинской 
ֳерминолоֱии; (10) Владимир Владимирович Дубичинский (Варшава–Харков): 
Терміноֱрафічні ֲроекֳи харківських лексикоֱрафів; (11) Marta Mała chowicz 
(Варшава): Prace dyplomowe z dziedziny terminologii i terminografii powstałe 
w instytucie komunikacji specjalistycznej i interkulturowej Uniwersytetu 
warszawskiego w latach 2010–2015; (12) Mateja Jemec Tomazin (Љубљана): 
Termi nologišče in fran – dve mesti za dve vrsti uporabnikov. 

Током друге секције представљено је следећих седам реферата: (1) Милан 
Ајџановић (Нови Сад): Грецизми у српском географском терминосистему; 
(2) Бојана Милосављевић (Београд): Комуникативнопрагматички аспект 
детерминологизације; (3) София Оскаровна Даминова (Москва): Линֱвосֳи
лисֳические харакֳерисֳики русскоֱо ֲрофессиональноֱо жарֱона химиков; 
(4) Гордана Штасни (Нови Сад): Термини у домену нанотехнологије; (5) Зоя 
Ивановна Комарова (Екатеринбург): Проблема бездефиниционноֱо узуса 
ֳермина в научном ֳексֳе и дискурсе; (6) Ружица Левушкина (Београд): 
Лексеме из општег лексичког фонда као термини у сфери православне духов
ности; (7) Ђорђе Оташевић (Београд): Рад на српској слободнозидарској тер
минологији.

С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата, као што је било 
очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним, нормативним 
и компаративним аспектима словенске терминологије данас и у њеној исто-
рији. Сви наведени реферати представљени су у Књизи сажетака, у којој су 
уз имена референата и сажетке њихових радова наведени и подаци о ауто-
рима, што омогућава лакшу комуникацију међу учесницима и посетиоцима 
скупа.

Један од основних циљева с којим је основано Друштво српске словесно-
сти био је рад на стварању српске научне терминологије. Сада када је одржа-
вање симпозијума део програма обележавања 175 година од оснивања Дру-
штва српске словесности, данас Српске академије наука и уметности, вреди 
поново се подсетити овог важног догађаја. 
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Уз беспрекорну организацију, висок степен професионализма и пријатну 
атмосферу међу учесницима, међународни скуп овог обима свакако је оства-
рио свој примарни задатак: квалитетним и инспиративним рефератима, про-
читаним на једном месту, истом приликом, подстакнута су даља истражива ња 
овог профила. Скуп је заокружио досадашња истраживања, али је истовреме-
но указао и на нове тенденције у савременој терминологији – схваћеној у оба 
своја значења: и као система терминолошких јединица једне научне обла сти 
и као научне поддисциплине.
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