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PRIEKŠVĀRDS

Rakstu krājums “Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un 
praksē” turpina pirms divdesmit gadiem aizsākto tradīciju reizi desmit 
gados pēc starptautiski pazīstamā latviešu izcelsmes terminologa un 
interlingvista Ernesta Drezena (1892–1937) piemiņai veltītās starp-
tautiskās terminoloģijas konferences veidot terminoloģijas jautāju-
miem veltītu rakstu krājumu.

Krājums iecerēts, lai atspoguļotu terminoloģijas pētījumos ras-
tās atziņas un problēmas, informētu par to valodas zinātniekus, prak-
tiķus un interesentus.

Krājuma rakstos pārsvarā analizētas ar terminoloģijas praksi 
saistītas problēmas, bet skarti arī terminoloģijas teorijas jautājumi. 
Tāpēc krājums varētu būt noderīgs ne tikai valodas un terminoloģijas 
speciālistiem, bet arī pārējai sabiedrībai, kas interesējas par valodas 
jautājumiem.

Galvenā rakstu tematika ir dažādu nozaru terminoloģijas 
problēmas, citu valodu ietekme uz nacionālo terminoloģiju, terminu 
lietojums valodas praksē, plašsaziņas līdzekļos, interneta vidē. Skar-
ti arī ar terminogrāfiju, terminoloģijas pārvaldību un terminoloģisko 
tekstu tulkošanu saistīti jautājumi, kā arī aplūkota terminoloģija sa-
statāmā aspektā.

Krājumu veido vairākas nodaļas. Nodaļā “Tulkošana un ter-
minoloģija sastatāmā aspektā” iekļauts R. Kvašītes raksts “Lietišķais 
stils latviešu un lietuviešu valodā: terminoloģiskais aspekts”, kurā 
skartas terminu ekvivalences problēmas latviešu un lietuviešu termi-
noloģijā, kā arī V. Rudzišas raksts “Ekvivalences problēmas juridisko 
tekstu tulkojumos”, kurā risināti ar terminu ekvivalenci saistīti tulko-
jumzinātnes jautājumi. 

Nodaļā “Nozaru terminoloģijas jautājumi” ir divi raksti. J. Bal-
dunčika raksts “The Influence of Dominant Languages on Latvian Ter-
minology of Blood and Cardiovascular System” (“Dominējošo valodu 
ietekme uz latviešu asins un asinsrites terminoloģiju”) veltīts šīs ana-
tomijas un fizioloģijas jomas terminoloģijas vēsturei, attīstībai un citu 



valodu ietekmei uz to, bet J. G. Pommera rakstā “Ernests Drezens 
un mūsdienas” spēkratu terminoloģijas jautājumi skatīti E. Drezena 
atziņu kontekstā.

Atsevišķa nodaļa “Leksikogrāfija un terminogrāfija” veltīta ter-
minoloģiskās leksikogrāfijas jautājumiem. A. Helvigas rakstā “Even-
tuālā literatūrzinātnes terminu vārdnīca mūsdienu leksikogrāfijas kon-
tekstā: koncepcijas daži aspekti” risināti optimālas literatūrzinātnes 
terminu vārdnīcas izveides jautājumi, V. Novodranovas raksts “The 
Principles of Compiling the Dictionary of International Morphemes” 
(“Internacionālo morfēmu vārdnīcas izstrādes principi”) iepazīstina 
ar internacionālo morfēmu vārdnīcas izveides koncepciju, S. Sviķes 
rakstā “Botānikas termini vācu-latviešu vārdnīcās” analizēts nozares 
(botānikas) terminu atspoguļojums vispārlietojamās vārdnīcās.

Plašākā krājuma nodaļa ir “Terminoloģija un valodas prakse”. 
Tajā iekļauti raksti, kas veltīti gan nozaru terminoloģijas lietojumam 
valodas praksē (J. Borzovs, I. I. Ilziņa, I. Keiša, M. Pinnis, A. Vasiļ-
jevs – “Informācijas tehnoloģijas terminu lietošanas paradumi pub-
liskajā saziņā”, I. Pūtele – “Sporta terminoloģijas lietojums valodas 
praksē”), gan nozaru leksikas semantikas izmaiņām vispārlietojamajā 
valodā (A. Roze – “Pārmaiņas dažu ar reliģiju saistītu vārdu seman-
tikā”), gan valodas praksē sastopamo jaunvārdu terminoloģiskajam 
potenciālam (M. Brēde – “Jaunvārdi preses izdevumos un to termi-
noloģiskais potenciāls”).

Krājumu noslēdz nodaļa “Terminoloģijas pārvaldība” ar 
A. Auksorjūtes rakstu “The Development of Organized Terminology 
Management in Lithuania” (“Organizētās terminoloģijas pārvaldības at-
tīstība Lietuvā”). 

Iveta Pūtele


