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УВОДНО СЛОВО

Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, 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 Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.

На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
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 је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.

Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.

Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. 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 историји.

Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.

Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.

Уредници
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V. ТЕРМИН И ЛЕКСИЧКИ СИСТЕМ





СПЕЦИЈАЛНА ЛЕКСИКА И ПОЛИСЕМИЈА

Милорад П. Дешић*

При проучавању специјалне лексике највећа пажња поклања се термини-
ма. Није довољно само одредити шта је термин, по чему се он разликује од не-
термина. Намећу се и друга питања, нпр. да ли се може говорити о полисемији
термина?; када је ријеч о полисемији, а када о хомонимији термина? Покушаће-
мо да одговоримо на ова питања и још нека, јер међу стручњацима има доста
неслагања и у теорији и у пракси.

Кључне ријечи: специјална лексика, полисемија, хомонимија, термин, лек-
сема, професионализам, номенклатурни назив

1. Лексика сваког језика може се груписати на више начина. Једна од
по дје ла је она по ко јој по ред оп ште по сто ји и спе ци јал на лек си ка. Њој при па-
дају термини, професионализми и номенклатурни називи (номенклатура). У
овом прилогу посебна пажња је посвећена полисемији у специјалној лекси-
ци, тј. односу међу терминима, односу термина према нетермину, питањима
терминологизације, детерминологизације и ретерминологизације. Анализа
се заснива углавном на примјерима из једнотомног Речника српскога језика
(РСЈ) Матице српске (2007).

2. О терминима је доста писано на страни, али и код нас (у радовима
Даринке Гортан-Премк, Рајне Драгићевић, Данка Шипке и других). Сматра
се да је термин научни или стручни назив за одређени појам из науке, тех-
нике, умјетности, свакодневног живота и других области, исказан једном ри-
јечју или групом ријечи, понекад формулом, симболом, словом или бројем.
Веома је битно да термин буде тачно и прецизно дефинисан. Поред разлике,
он је по неким особинама сличан ријечима из општег лексичког фонда, па
срећемо, на примјер, термине у синонимном односу: сингулар – једнина, по-
лисемија – вишезначност, вокал – самогласник, консонант – сугласник, лин-
гвистика – наука о језику, Н2О – вода, као и термине у антонимском односу:
анализа – синтеза, синоним – антоним, анода – катода, деминутив – аугмен-
татив, индукција – дедукција, асимилација – дисимилација, макросистем –
микросистем. Од посебног значаја је однос полисемије према хомонимији
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термина. То питање ћемо размотрити анализирајући грађу из једнотомних
рјечника, у којима се, поред лексике општег фонда, налази и велики број нај-
фре квент ни јих тер ми на. Вје ру је мо да би се слич на сли ка до би ла и при ана ли-
зи средњих и великих рјечника (тезауруса), који садрже много више ријечи,
међу њима и термина, и много више значења.

3. Проучаваоци истичу да термин треба да има само једно значење у
одређеном предметном пољу. Међутим, говори се и о полисемији термина,
која се различито схвата. С једне стране, неки лингвисти мисле да у посеб-
ном типу вишезначности термина леже различита мишљења научних шко-
ла, праваца или пак различити углови гледања на исти појам – дефиниција
синтагме није иста код лингвиста који припадају различитим школама, не
гласи једнако код фонетичара, синтаксичара и семантичара. С друге стране,
по је ди ни лин гви сти оспо ра ва ју по ли се ми ју та кве вр сте јер се са мо раз ли чи то
дефинише један исти појам. Мислимо да је несумњиво ријеч о полисемији
термина у случајевима кад се један термин односи на више појмова из исте
области. У РСЈ налазимо приличан број примјера за такву појаву. Навешће-
мо овом приликом само један дио:

генератор – 1. физ. а. машина за производњу електричне струје, ди-
намо-машина […] б. машина за производњу плинских, гасовитих горива;

дијапазон – 1.а. муз. обим, опсег човечјег гласа или музичког инстру-
мента, распон […] 2. муз. метална направа са два крака за давање тона,
звучна виљушка;

импулс – мед. а. неодољив природни нагон, тежња, инстинкт. б. нер-
вно раздражење, нервни удар. в. оно што изазива реакцију, подстицај, под-
стрек, побуда;

корен/коријен – […] 2. анат. а. део рожнатих и коштаних израштаја
на човечјем или животињском телу из кога они расту: ~ косе, ~ нокта. б.
основа неких органа или делова тела (шаке, живца и сл.) који представља
везу са осталим деловима тела: ~ руке, ~ репа […] 5. мат. а. (датог броја)
број који треба степеновати одређеним изложиоцем да би се добио дати
број, резултат кореновања: квадратни ~. б. математички израз или писмени
знак којим се означава кореновање. *[…] (из)вадити, извући, извлачити
(квадратни, кубни) корен мат. израчуна(ва)ти (квадратни, кубни) корен,
кореновати;

параметар – 1. мат. а. величина од које зависи нека функција или об-
лик кривуље. б. тетива у жаришту пресечене купе, окомита на главну ос;

прилог – […] 4. лингв. непроменљива реч која стоји уз глаголе, приде-
ве и друге прилоге и ближе одређује њихово значење (или стоји уз именице
као партитивна реч). *глаголски ~ времена садашњег лингв. нелични, не-
променљиви глаголски облик који обично означава радњу која се врши пара-
лелно са радњом предиката. глаголски ~ времена прошлог лингв. нелични,

408 Милорад П. Дешић



непроменљиви глаголски облик који најчешће означава радњу која се извр-
шила пре радње предиката;

тачка – […] 2. лингв. а. интерпункцијски знак (.) на крају потврдних
и одричних реченица. б. такав правописни знак који се ставља иза неких
скраћеница и скраћених речи (нпр., итд., бр. (број), чл. (члан)) и иза редног
броја написаног арапском цифром или иза слова коме је дата функција ред-
ног броја.

Претходни вишезначни термини припадају различитим терминоло-
шким системима, користе се у физици, музици, медицини, анатомији, мате-
матици и лингвистици. Неки од њих јављају се као изрази: синтагматски
(прилог у лингвистици) и фразеолошки (корен/коријен у математици).

4. Веома важно питање је како поступити у ситуацијама кад се исти
основни облик ријечи у служби термина односи на више појмова из разли-
читих области. Да ли је тада ријеч о полисемији или о хомонимији? Каква
рјешења нуде лексикографи? Поћи ћемо опет од РСЈ. Из великог броја при-
мјера изабрали смо сљедеће:

дисимилација – 1. биол. процес разлагања органских једињења у ор-
ганизму при којем се ослобађа енергија потребна за функционисање органа.
2. лингв. разједначавање, промена једнога од двају једнаких или сродних гла-
сова који се налазе један близу другога;

потенцијал – […] 3. физ. радња потребна да се нека јединична величина
из неизмерености доведе у одређену тачку физикалног поља: електрични ~ ,
магнетни ~ . 4. лингв. глаголски облик радње, погодбени начин, кондиционал;

простор – […] 2. фил. један од општих оквира постојања материје,
енергије […] * борбени ~ спорт. простор одређен за борбу (у различитим
борилачким вештинама). брисани ~ вој. простор у правцу гађања у коме се
путања зрна не издиже изнад циља. ваздушни (зрачни) ~ правн. простор
над копненом и воденом облашћу какве државе као део њене територије.
казнени ~ спорт. део игралишта пред вратима, пред голом, у коме сваки пре-
кршај повлачи строгу казну;

раван – 1. геогр. равна површина; равница, низија. 2. мат. површина која
је одређена, дефинисана најмање са две праве или са три тачке. *[…] стр-
ма (коса) ~ физ. једноставна направа која се састоји од чврстог тела учвр-
шћеног тако да му је једна равна страна косо нагнута и служи за лакше
подизање и спуштање терета;

субјек(а)т – 1. лингв. вршилац радње, носилац неке особине или стања
изражених предикатом, означен једном или са више речи у реченици, подмет.
2. правно лице као носилац неког права;

џеп – […] 3. вој. простор на коме је део непријатељске војске опкољен
са свих страна […] 4. анат. простор који се ствара у ткиву и пуни нечим:
парадентозни ~ .
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У наведеним примјерима дато је више термина из разних области, стра-
ног и до ма ћег по ри је кла, у окви ру јед не исте лек се ме. Да кле, у пи та њу је по ли-
семија лексеме, коју разликујемо од полисемије термина. У тим лексемама
уз терминолошка могу да стоје и нетерминолошка значења (код именице су-
бјек(а)т у другом терминолошком значењу изостао је квалификатор правн.).
Поједини термини постоје само у форми израза: борбени, брисани, вазду-
шни, казнени – простор: стрма (коса) – раван.

Да бисмо утврдили каква је лексикографска пракса у погледу односа
по ли се ми је лек се ма пре ма хо мо ни ми ји код тер ми на, про вје ри ли смо у не ко ли-
ко рјечника, домаћих и страних, како су обрађене сљедеће именице: асимила-
ција, бокс, деривација, комплекс, кредит, монтажа, морфологија, објекат,
операција, туш. Провјера је обављена у једнотомним рјечницима: Речник
српскога језика Матице српске (2007), Велики речник страних речи и израза
И. Клајна и М. Шипке (2008), Rječnik stranih riječi V. Anića i I. Goldsteina
(2009), Rječnik hrvatskoga jezika Leksikografskog zavoda i Školske knjige
(2000), Български тълковен речник (2008), Le Nouveau Petit Robert de la lan-
gue française (2010). Показало се да се лексеме које садрже термине из ра-
зних области, уз могућа нетерминолошка значења, најчешће обрађују као
полисемичне ријечи. Малобројни хомоними углавном се своде на пар бокс
и туш – тако је у српским рјечницима, у Rječniku stranih riječi (гдје је додат
и kredit) и у бугарском рјечнику. У француском рјечнику хомоними су бокс
и деривација, а у Rječniku hrvatskoga jezika ниједна од десет анализираних
лексема није хомоним, него је свака представљена као полисемична ријеч.

И по ред лек си ко граф ске прак се, у ко јој се раз ли чи ти тер ми ни укла па ју
у ве ћи ни слу ча је ва у по ли се ми ју лек се ме, сма тра мо да је оправ да ни је об ра ђи-
вати термине као хомониме, као посебне одреднице, са подигнутом бројком
и одговарајућим квалификатором испред дефиниције. Хомоними су и вишеч-
лани термини, изрази. Они би се наводили иза основне лексеме, изнад које
би стајала бројка као знак хомонимности. Тако би, према РСЈ, борбени про-
стор и казнени простор (иста, спортска област – полисемија термина са
два подзначења) дошли иза простор3, брисани простор иза простор4, ва-
здушни (зрачни) простор иза простор5. Пошло се од подигнуте бројке 3 за-
то што се простор1 односи на нетерминолошка значења лексеме, а простор2

на филозофски термин. Према РСЈ, израз стрма (коса) раван стајао би иза
раван3, пошто му претходе раван1 (за географски термин) и раван2 (за мате-
матички термин). Нетерминолошки израз стајати (бити) на истој равни
с неким бити једнак, исти с неким могао би да дође иза раван4.

5. У РСЈ можемо наћи потврде за три веома значајне семантичке про-
мјене везане за термине: терминологизацију, детерминологизацију и ретер-
минологизацију.

а. При терминологизацији општеупотребна ријеч, нетермин постаје
термин. Он је у саставу полисемичне лексеме, али ми предлажемо да то бу-
де хомоним:
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снага – 1.а. способност живих бића да напрезањем својих мишића по-
крећу нешто,да раде, делују, способност физичког рада; физичка енергија
човека, животиње […] 7. физ. а. брзина вршења рада, рад у јединици вре-
мена изражен у ватима;

џеп – 1. прорез са кесицом, врећицом на одећи у којој се носе ситније
ствари и новац […] 4. анат. простор који се ствара у ткиву и пуни нечим.

Посебан вид терминологизације представљају случајеви у којима до-
лази до подударања општег и терминолошког значења:

боја – 1. физ. визуелни утисак; видни осет који у оку стварају светлосни
зраци одређених таласних дужина (директно или одбијени од предмета, од-
носно пропуштени кроз њих);

вода – 1.а. прозирна, безбојна течност, обично без мириса и укуса, хе-
мијско једињење водоника и кисеоника (Н2О), врло распрострањено у при-
роди (реке, језера, мора): пијаћа ~ , речна ~ , морска ~ , изворска ~ ;

колено/кољено – 1.а. анат. зглоб који спаја доњи део бутне кости с гор-
њим крајем цеванице, део ноге око тога зглоба; одговарајући зглоб ноге у
животиња;

коњ – 1. зоол. а. сисар Equus caballus из реда копитара, домаћа живо-
тиња која служи за вучу и јахање;

корен/коријен – 1. подземни биљни орган којим се биљка учвршћује за
земљу и црпе из ње воду и храну;

прасе – а. зоол. младунче свиње.
Кад се поклапају опште и терминолошко значење, полисемична лексе-

ма остаје цјеловита: паралелно се дају општа и терминолошка значења, тј.
тер ми ни из исте обла сти не из два ја ју се као хо мо ни ми. Хо мо ни ми су тер ми ни
који су у РСЈ дати у једној лексеми, али припадају другим подручјима. На
примјер, боја има опште значење ‘материја, средство које служи за бојење,
фарба’, као и терминолошко из физике ‘особина звука, звучни утисак који
на слух чине споредни виши тонови и који зависи од резонатора, тембр; ка-
рактеристика гласа’. Оба значења иду уз исту лексему. Међутим, хемијски
термин анилинске боје, са значењем ‘индустријски добијене органске боје
(којима анилин служи као основа)’, требало би издвојити као хомоним јер
се односи на једну другу област, на хемију. Слично би се поступило и у дру-
гим примјерима, гдје се, у РСЈ, наводе општа значења и терминолошка – тер-
мини који се према предметном пољу слажу са основним и они који се не
слажу, који би се издвајали као хомоними:

вода (изостављен квалификатор хем.) – […] 2. ниво водене масе, водо-
стај. – Вода расте […] * тешка ~ хем. 1) природна вода која садржи доста
калцијум-карбоната, магнезијум-карбоната и осталих састојака више него
обично […] царска ~ технол. смеша соне и азотне киселине која се употре-
бљава за растварање злата и других племенитих метала;
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колено/кољено – 1.б. део ноге изнад тога зглоба код човека (у седећем
положају). – Дете му седе на колена […] 3. бот. задебљали део на стабљици
биљака одакле се наставља растење грана, листова;

коњ – […] 2. фиг. пеј. незграпан, глуп, ограничен човек […] 4. назив за
разне предмете који својим изгледом, наменом и сл. подсећају на коња (1а)
[…] б. спорт. врста гимнастичке справе […] 8. зоол. врста морске рибе Cor-
vina nigra;

корен/коријен (изостављен квалификатор бот.) – […] 3. фиг. […] б.
ослонац, потпора, подршка: имати корен у народу […] 4. лингв. првобитни,
основни, нерашчланљиви део речи, обично заједнички за више речи;

прасе – […] б. фиг. замазано, прљаво, неуредно дете. * […] морско ~
зоол. заморче Cavia cobaya. попино ~ бот. врста биљке Phleum prаtense.

Понекад, у оквиру исте лексеме, један термин покрива двије области:
реакција – 1. одговор на акцију, противдејство, отпор, узвраћање на

нешто: ~ народа на нове мере […] 3.а. физиол. и биол. деловање неког жи-
вог организма или појединачног органа изазвано спољним или унутрашњим
утицајем на организам: ~ срца.

При оваквој терминологизацији заједнички термин не треба раздваја-
ти. Најбоље би било издвојити га као један хомоним.

И именица молекул представљена је као заједнички термин: физ. и хем.
најмања честица неке материје, супстанце која има њене хемијске особине.

б. Детерминологизација је процес супротан терминологизацији: тер-
мин прелази у нетермин, у општу ријеч. У РСЈ оба значења су дата у оквиру
једне полисемичне лексеме, али могло се и друкчије поступити: представи-
ти два значења као два хомонима:

алиби – а. правн. одсутност окривљеног с места преступа; чињени-
це, средства одбране којима окривљени доказује своју невиност тврдећи да
се у време деликта налазио на неком другом месту, а не на месту преступа
[…] б. изговор, оправдање за неуспели подухват или учињену грешку: тра-
жити ~ за неуспех;

атом – а. хем. најмањи недељиви делић елементарне материје, који
се састоји из језгра и електронског омотача. б. фиг. оно што је занемар-
љиво мало, трунчица: са последњим атомима снаге;

оперисати – 1. мед. (некога, нешто) (из)вршити хируршки захват, опе-
рацију. 2. (обично несвр.) (из)вршити неки посао (неке послове), (с)проводити
неку активност, делатност (обично недопуштену, ризичну). – Оперише (џе-
пари) по трамвајима.

в. Помињани су већ случајеви кад исти облик ријечи функционише као
тер мин за ви ше обла сти. Те шко је утвр ди ти ко јим ре до сли је дом су на ста ја ли
нови појмови – који су створени у приближно исто вријеме, а који у разли-
читим периодима. Процес ретерминологизације може се пратити и у новије
вријеме. У РСЈ налазимо овај примјер:
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миш – 1.а. зоол. у мн.: врло распрострањена породица ситних сисара
штеточина Muridae из реда глодара (у јд.: глодар из те породице): балкан-
ски ~ […] домаћи (кућни, обични) ~ […] 3. периферни рачунарски уређај,
обликом помало сличан мишу (1а), који се руком покреће по равној површи-
ни, а служи за посматрање курсора и за давање наредби компјутеру.

У првом значењу дошло је до поклапања општег и терминолошког зна-
чења (зоолошког). Треће значење дефинише нови појам, нови термин, ин-
форматички, који би свакако требало издвојити као хомоним.

6. У РСЈ термини се јављају у екавском и ијекавском лику: жлезда/
жлијезда, колено/кољено, корен/коријен, песма/пјесма (нису наведени ква-
лификатори муз. и књиж. за музичко и књижевно дјело).

За један број термина може се рећи да су кроатизми, облици и ријечи
уобичајени у језику Хрвата. Они се обично стављају у заграду: кисеоник (ки-
сик), лексема (лексем), лексика (лексик), морфема (морфем), оперисати (опе-
рирати), фонема (фонем). Има и других поступака. Рецимо, душик није од-
редница, али је поменут иза дефиниције за азот, док је оток упућен на
острво, али се јавља и као дио дефиниције за острво. Поред тога, омашком
су молекул и молекула дати као прави дублети, иако ови облици нису потпу-
но равноправни пошто је молекула кроатизам.

7. Професионализам је лингвистички термин који се односи на ријечи
и изразе својствене особама исте професије. С обзиром на стандард, профе-
сионализме бисмо могли подијелити у двије групе: професионални термини
и професионални нестандардни називи.

Про фе си о нал ни тер ми ни су основ не, стан дард не лек се ме ко је су сво јим
значењем везане за одређене појмове из неког занимања, струке. Те лексеме
односе се не само на особе него и на предмете, радње, животиње, на нешто
што је у битној вези са конкретном професијом. У РСЈ налазимо:

заваривач – мајстор који заварује метал;
кројач – занатлија који се бави кројењем и шивењем одеће, онај који

кроји, шије, израђује одела, одећу;
обућар – занатлија који прави и оправља обућу;
ђон – 1. уштављена говеђа или коњска кожа; доњи део обуће израђен

од овакве коже, гуме и сл., потплата;
мистрија – зидарска алатка, пљосната, равна лопатица са дршком,

којом се захвата и размазује малтер; количина малтера захваћена том
алатком;

заваривати – несвр. према заварити;
заварити – 1. ковањем спојити јако загрејане делове метала;
пулин – мали овчарски пас.
Понекад се овакви термини налазе у синонимном односу: љекар

(‘стручњак који је завршио медицински факултет и који се бави лијечењем’)
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и доктор; чобанин (‘а. онај који чува стоку на паши’) и пастир. Уколико је
термин дат у оквиру полисемичне лексеме, требало би га издвојити као за-
себан хомоним.

Професионални нестандардни називи се у РСЈ упућују на професио-
налне термине, на стандардне лексеме. Тако су пила и чобан упућени на те-
стера и чобанин, а слично је требало поступити и са одредницама: варилац,
варити (3. значење), жага, шнајдер, шофер, шустер (1. значење) – упутити
их на заваривач, заваривати, тестера, кројач, возач (у значењу занимања),
обућар. Ако се нестандардни назив нађе у полисемичној лексеми, боље би
било да се обради као хомоним.

8. Номенклатурни називи су имена у списковима, каталозима, на ети-
кетама, која имају углавном предметно значење јер се односе на конкретне
предмете. На примјер, у једној београдској самопослузи могли су се видје-
ти, на производима, натписи са свим великим словима латиничким: CRNI
LUK MLADI, SALATA PUTERICA, JABUKA ZLATNI DELIŠES, JOGURT
OD KOZJEG MLEKA, STIŠNJENA ŠUNKA OD TUNE, ROSА, BELI RUSTIK
HLEB и др.

9. На крају излагања о специјалној лексици, којој припадају термини,
професионализми и номенклатурни називи, можемо изнијети неколико за-
пажања. Прије свега, показало се да нису ријетки примјери за полисемију
термина – кад се један термин односи на више појмова из исте области. Ме-
ђутим, кључно питање је како поступити онда кад се исти термин односи на
ви ше пој мо ва из раз ли чи тих обла сти и кад се уз тер ми но ло шка ја вља ју и не тер-
ми но ло шка зна че ња. Ана ли за не ко ли ко рјеч ни ка, до ма ћих и стра них, по ка за-
ла је да се у та квим слу ча је ви ма лек се ме нај че шће об ра ђу ју као по ли се мич не
ријечи. Дакле, ријеч је о полисемији лексеме, коју ваља разликовати од по-
лисемије термина. Ипак, и поред овакве лексикографске праксе, мислимо да
је оправданије обрађивати термине као хомониме, тј. као посебне одредни-
це. Требало би хомонимима сматрати и вишечлане термине, који би се наво-
дили иза основне лексеме.

Раз ма тра не су и три се ман тич ке про мје не: тер ми но ло ги за ци ја, де тер ми -
но ло ги за ци ја и ре тер ми но логи за ци ја. Ис так ну то је да лек се ма оста је цје ло ви та
кад се поклапају опште и терминолошко значење и да не треба раздвајати
заједнички термин (покрива двије области).

Професионализми су подијељени у двије групе: професионални тер-
мини и професионални нестандардни називи. Први су стандардне лексеме,
а други треба да се упућују на њих. И једне и друге ваљало би обрађивати у
полисемичним лексемама као хомониме.

Номенклатурни називи, као имена која се односе на конкретне предме-
те, нису од веће важности за анализирану тематику.
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Milorad P. Dešić

SPECIAL LEXEMES AND POLYSEMY

S u m m a r y

Special lexemes include terms, professionalisms and nomenclature names (nomenclature).
The analysis has shown that the polysemy of terms – when a term has a number of meanings wit-
hin the same field – is not uncommon. However, the key issue is what should be done when the sa-
me term refers to a number of meanings across different fields. Upon close reading of a number of
dictionaries, we found that in such events the lexemes were usually treated as polysemic words.
This, therefore, relates to the polysemy of lexemes, which should not be confused with the polysemy
of terms. Nevertheless, despite such lexicographic practice, we find that it is more reasonable to tre-
at such terms as homonyms, i.e. as separate lexemes.
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The paper also analyzes three semantic changes: terminologization, de-terminologization
and re-terminologization. Professionalisms are classified into two groups: professional terms (stan-
dard lexemes) and professional non-standard names. Both should be covered within polysemic le-
xemes as homonyms.

Nomenclature (the names of specific things) is not significant for the subject of analysis.

Keywords: special lexemes, polysemy, homonymy, term, lexeme, professionalism, nomen-
clature name
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