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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja sunerimusi dėl to, kad nėra oficialios mokslinių terminų nomenklatūros. 
Kaip pavyzdį ji pateikia terminą „biodujos“. Peticijos pateikėja nurodo tai, ką jai pavyko rasti 
Sąveikiosios Europos terminologijos (IATE) duomenų bazėje. Ji siūlo sukurti duomenų bazę, 
kuria naudojantis būtų galima palikti pastabų arba atnaujinti įrašą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Peticijos pateikėja reiškia nepasitenkinimą dėl to, kad nėra ES mokslinės terminologijos 
žodyno, ir siūlo ES sukurti bendras interneto priemones, skirtas mokslinėms apibrėžtims 
rengti, su komentavimo ir laisvo redagavimo funkcijomis.
a) Dėl ES mokslinės terminijos žodyno nebuvimo

Peticijų komitetas informuojamas, kad pastaraisiais metais būta daug pokyčių 
terminologinių duomenų bazių ir daugiakalbių tezaurų srityje, įskaitant mokslinę 
terminiją. Visų pirma reikėtų paminėti tai:
„EuroVoc“ (1): Europos Sąjungos leidinių biuras tvarko šį daugiakalbį tezaurą, kuris iš 
pradžių buvo skirtas būtent ES institucijų dokumentinei informacijai apdoroti. Tai 

                                               
1 http://eurovoc.europa.eu/
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daugiadalykis tezauras, kuriame galima rasti ir mokslinės terminijos. „EuroVoc“ 
tikslas – teikti informacijos valdymo ir platinimo paslaugas naudojant nuoseklų 
rodyklės įrankį siekiant veiksmingai tvarkyti dokumentų išteklius ir suteikti 
naudotojams galimybę atlikti dokumentų paiešką naudojantis kontroliuojamuoju 
žodynu. Tačiau jame nėra išsamaus žodyno su mokslinėmis apibrėžtimis.
IATE (1): (angl. InterActive Terminology for Europe, liet. Sąveikioji Europos 
terminologija) yra ES tarpinstitucinė terminologinė duomenų bazė. IATE naudojama 
ES institucijose ir agentūrose ES terminijai, įskaitant mokslinius terminus ir jų 
apibrėžtis, rinkti, skleisti ir bendrai tvarkyti. IATE sujungia visas esamas ES vertimo 
raštu tarnybų terminologines duomenų bazes į vieną ypač interaktyvią ir prieinamą 
tarpinstitucinę duomenų bazę. Šiuo metu joje yra apie 1,4 mln. įrašų įvairiomis 
kalbomis. Reikia pabrėžti, kad kiekvienas viešai prieinamos terminų bazės IATE 
naudotojas gali pakomentuoti bet kurį įrašą tiesiog spustelėjęs mygtuką „Feedback“.
Šiuo būdu pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų nagrinėja ir tvarko institucija, kuriai 
priklauso atitinkamas įrašas.

b) Dėl galimybės ES sukurti bendras interneto priemones mokslinėms apibrėžtims rengti 
su komentavimo ir laisvo redagavimo funkcijomis
Ir „EuroVoc“, ir IATE duomenų bazės pagrindas – ES institucijose dirbančių 
informacijos valdymo ir kalbų specialistų darbas. Abi priemonės visų pirma skirtos ES 
institucijų veiklai palaikyti, todėl nebūtinai turi būti pritaikytos mokslininkų 
poreikiams. IATE duomenų bazėje pateikiama nuorodų į išorinius šaltinius, įskaitant 
„Vikipediją“. Bendros interneto priemonės, specialiai skirtos mokslinėms apibrėžtims, 
sukūrimas iš tikrųjų būtų vertingas projektas. Atrodo, kad panašių priemonių 
skatinimo iniciatyva pirmiausia priklauso mokslininkų bendruomenės kompetencijai.“

Išvada
Komisijos tarnybų nuomone, pateikta informacija bus atsakyta į peticijos pateikėjos užklausą.
Dėl kitų iškilusių klausimų galima kreiptis į tarnybą „Europe Direct“ 
(http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm).
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