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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0394/2012, внесена от Ruzena Svedelius, с шведско гражданство, 
относно създаването на европейска номенклатура за научни термини

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е обезпокоена, че няма официална номенклатура за научни 
термини, като разглежда за пример думата „биогаз“. Тя се позовава на това, което е 
намерила в терминологичната платформа „Интерактивна терминология за Европа“ 
(IATE). Тя предлага да се създаде база данни, която да дава възможност за 
коментар/актуализация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителката на петицията се оплаква от липсата на европейски речник за научна 
терминология и предлага ЕС да разработи съвместни онлайн инструменти за научни 
определения, с функции за коментиране и свободно редактиране.
a) Относно липсата на европейски речник за научна терминология

За сведение на комисията по петиции, през последните години има значително 
развитие в областта на терминологичните бази данни и многоезичните речници, 
в това число и научната терминология. Трябва да споменем по-конкретно 
следните:
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EuroVoc (1): Службата за публикации на Европейския съюз управлява този 
многоезичен речник, който първоначално беше създаден конкретно за 
обработването на документалната информация на институциите на ЕС. Това е 
мултидисциплинарен речник, който включва също така и научна терминология.
Целта на EuroVoc е да предостави на службите за управление и разпространение 
на информацията съгласуван инструмент за индексиране с оглед на ефективното 
управление на документалните ресурси и да даде възможност на ползвателите да 
извършват търсене на документи, като използват контролиран речник. Въпреки 
това той не предоставя изчерпателен речник на научните определения.
IATE (2) („Интерактивна терминология за Европа“) е междуинституционалната 
терминологична база данни на ЕС. IATE се използва в институциите и агенциите 
на ЕС за събирането, разпространението и споделеното управление на 
специфична за ЕС терминология, включително научни термини и техните 
определения. IATE обединява всички съществуващи терминологични бази 
данни на службите за писмен превод на ЕС в единна, високоинтерактивна и 
достъпна междуинституционална база данни. Понастоящем IATE съдържа около 
1,4 милиона многоезични записа. Трябва да се подчертае, че всеки ползвател на 
публично достъпната терминологична база IATE може да изрази мнение по 
всеки запис, като просто избере бутона „Обратна връзка“. Подадените по този 
начин предложения за изменения се разглеждат и обработват от институцията, 
която отговаря за въпросния запис.

б) Относно възможността ЕС да разработи съвместни онлайн инструменти за 
научни определения, с функции за коментиране и свободно редактиране
Както EuroVoc, така и IATE се основават на работата на специалисти в областта 
на управлението на информация и езиците, които работят в институциите на ЕС.
И двата инструмента са замислени преди всичко за подпомагане на дейностите 
на институциите на ЕС и следователно не е задължително да бъдат съобразени с 
нуждите на научните изследователи. IATE предоставя връзки към външни 
препратки, включително Wikipedia. Разработването на съвместен онлайн 
инструмент, предназначен конкретно за научните определения, наистина би 
било ценен проект. Инициативата за насърчаването на подобни инструменти 
изглежда е основно в сферата на компетентност на научната общност.

Заключение
Службите на Комисията смятат, че предоставената информация ще отговори на  
запитването на вносителя. Допълнителни въпроси за ЕС могат да се отправят към 
служба Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm).

                                               
(1) http://eurovoc.europa.eu/
(2) http://iate.europa.eu/


