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РАД Н'А СТВАРАНэУ МЕДИЦИНСКЕ ТЕРМИНОЛОГИИ
Терминолошки семинар Медицинског факултета у Београду, основан пре 14 година, поставио
данас сво) рад на
широку основу у жаъи да што више допринесе правилж^ на
градной нашег медицинског ,]езика и стваравъу наше спручне
терминолопф. На последвъем састанку, одржаном 3 новембра
ов. год., управник Семинара, проф. др А. Костип указао
на
три главне области- ньегова (рада, ко^е обухвата]у: 1-) рад на на
градной и у,]едначетьу меЬународае (латинске) медицинске тер
минолопф, 2) правилно транекрибовавъе меЬународних тер
мина на наш ,]'език и 3) изградньу наше народне медицинске
терминолопф.
1. На првом месту треба тежити у^едначен>у меЬународне медицинске терминолопф у свим областима медицине
(као што 1е то углавном постигнуто у области анатошф). За
то пе бита потребна претходна критична анализа меЬународ
них термина, како оних щи су данас у употреби, тако, и рш
више, оних кор се у све веЬем бро.]у сваког дана ствара^у.
То Ье ставити и наше термиНологе у ред оних ко,]и пе доггринети да се створи г]единствена и у)едначена меЬународна медицинска терминолопф, толико потребна за меЬународно спо'разумеванъе у области свих грана медицине.
2. Велика брита наших лекара треба да буде и постизагье сагласности у 1гравилном транскрибовавьу на наш ]език
меЬународних медицинских терминала ко^е ]ош немамо сво]е
речи. У томе погледу влада данас велико неслагавъе у нас, чак
и велика помета, гаго се може отклонили само доследним
спровоЬевьем наших правописних правила. За то ^е потребго
систематско упознаван>е наших медицинских писаца са законима нашег ,]езика, ко,}и мор*уу да важе и за медицинске тер
мине.
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3. Изфадаьа наше народномедтгинске терминолотауе
претставльа ^едан од стожерних послова Терминшошког семи
нара. Успеху на овоме посьу допринепе, овакако, велико бо
гатство нашег ^езика, ко^и треба добро познавати. У н>ему вал>а открити ш}погодшф називе за Погодине медицинске поу
мове или за те пвдмове везати речи щ]е има]у и друго, немедицинско значеье. У сваком случа^у, проблем не лежи у сиромаштву, него у богатству нашег ^езика, у одабиравъу измеЬу
многобро]них израза оног щи на^више одговара подму. Од
велико користи за та^ рад биле и богата терминолошка граЬа
проф. Батута, ко^а се налаяи у Терминолошком семинару и
ко]а свима заинтересованим стор на располагайте.
Терминолопгки семинар Медицинског факултета примио
^е на себе да омогупи на]бшье извршенье свих горвъих задатака. Он се нада да то постигне на више начина: 1) одржаванъем
редовних давних састанака (сваке прве суботе .у меоепу), на
копима Ье се претресати проблеми из све три области рада,
одлучивати, по саслушаньу стручьака за ]езике, о исправно
сти меЬународних медицинских термина, о правилном транскрибованьу тих термина на наш ^език и о }чпмуан>у наших
народних назива; 2) ставл>аньем на располагавзе терминолошке граЬе (проф. Батута и потписатог) и медицинских реч
ника коде се налазе у Семинару; з) прибиравъем и провераваПэом напгих народних термина путем сарадаье нарочитих дописника у по^единим медицинским седипготаа наше земл>е; 4)
одржававьем нарочито рубрике „Медипинска терминологи.^а', у
„Српском архиву", у ко^ Ье се, поред анализе меЬународних
и наших медицинских термина, обраЬивати терминолошка- и
правописна казуистика и одговарати на ноставъена питатьа.
из области терминологи^е; 5) приказивааем на сводим састанпима ^езичке анализе гюдединих наших медицинских публикащца (уцбеника, часописа. ыьига, чланака), а преко редакционих и лекторских органа по^единих часописа и издвачких
предузеЪа, као и преко самих писаца утицаЬе на изградну и
у^едначетье наше медицинске терминологще; С) об]авл>ивавъем
свога рада и одлука сво^их састанака у „Српском архиву" и
у другим медицинским часописима коде за то буду -показали
интересован>е.
4 Наш ^сзик'
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Оваквим радом Терминолошки семинар пе, надамо се,
утрти пут ка изради званнчног модицинског речника у нас.
До тога времена од велике користи за остварен>е тога цил>а
ГшЬе велики „Медицински 1речник" иотписатог, ко,)и Ье ускоро
упи у штампу и подо поред речника наших народннх назива,
садржк |ош и речнике медицинских ифаза на латинском, енгл"ском, немачком, руслом и француском .]езику.
У сврху координации, ко,]а .1е у окаквом (раду неопходна,
олржан ]е 10 новембра састанак с члановима редакщуа но,]единих медицинских часописима и издавачких предузеЬа. Томе
сэстанку су били ириеутни претставници издавачких пре,ту:зсЬа Медицинске кнуиге и Научне кньиге, а затим чланови редаклцф чаоогшса: Орнеког архива за целокупно лекарство,
Медициноког гласника, Народног здраатьа, Во.)но-санитетског
прегледа, Здравл>а, Туберкулезе, Акта медика-, Фолила стоматологика, Здравствене заштите нар. подмлатка, Бироа за научну документащщ Оавета за науку и културу, Науке и при
роде, Хипфне. На томе састанку .)е нрихвапен оквирни програм рада Терминолошког семинара и обеЬана ^е од ових пуна
сарадньа на пол>у изградае наше медицинске терминологий.
Учешпем у овоме послу и часописа оавеэног з«ача]а допринеЬе се и зближеньу српске и хрватске медицинске терминсмо
гите, а усггоставипе се корисна вет и с медицинским терминатозима из Словешф.
Рад на у,)едначен>у меЬународне медицинске терминоло
гий и на изградн>и народних те|рминолапф захтева Ёелике и
за.тедничке напоре, пре свега пуну координаци,]у свих фактора
ко^и у томе треба, да учеству,]у. Зато се моле сви наши лекари
да помогну напоре Терминолошког семинара активном сарадгьом, саветима и дописима.
д-р Амксапдар Ъ. Костик

