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Introducere
Terminologia, ca ansamblu de termeni din
diverse domenii, reflectă evoluţia ştiinţei şi tehnologiei în epoca noastră, precum şi schimbările în
plan socio-cultural şi politico-economic, colaborând
interactiv cu aceste domenii.
Structura terminologiei începe de la o idee
logică - o sursă de concepte sistematizate - şi duce
spre lumea reală considerându-se că acest subiect
se ocupă de relaţia ştiinţifică atât între concept şi
termen, cât şi între termen şi obiect. Terminologia
cuprinde termenii înşişi, care sunt formaţi în urma
acestei interacţiuni pentru standardizare, cu scopul
practic al eficienţei comunicării. Omul, ca subiect al
acestei idei logice, se bazează pe limbă, mai ales
pe termeni, care sunt folosiţi şi creaţi în cercetarea
ştiinţifică. Structura terminologiei, aflată pe un loc
intermediar între obiect şi concept, acţionează ca un
mijloc de cercetare asupra societăţii, societatea ca
obiect de cercetare incluzând toate domeniile
ştiinţifice şi tehnice, iar în urma interacţiunii acestora, structura termenilor va avea dezvoltarea
dialectică din care rezultă termenii funcţionali ai
limbajelor speciale. Această dezvoltare implică o
5
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circulaţie permanentă: Ideea logică a omului
Concept
Termen
Obiect al societăţii ştiinţifice.
Terminologia, ca un ansamblu de termeni din
diverse domenii speciale, reflectă modificări ale
condiţiilor sociale, politico-economice şi tehnicoştiinţifice, fiind în strânsă legătură cu aceste domenii
cu caracter interdisciplinar. Acest fapt este
asemănător cu cazul lexicului general. Trebuie avut
în vedere că acest fapt este mai sistematizat şi
specializat, ceea ce duce la o reflectare mai rapidă
şi mai profundă a acestor domenii. Marea majoritate
a construcţiei obiectelor cunoaşterii se realizează
printr-o activitate logică cu ajutorul semnelor
lingvistice. Experienţa umană a utilizat în special
substantivele pentru a diferenţia, pentru a recunoaşte şi, în cele din urmă, pentru a cunoaşte1.
Lexiconul unei limbi, care este rezultatul acumulat
din experienţa societăţii, este în acelaşi timp un
mijloc creativ al sistemului de denotaţie realizat prin
procesul purificării conceptuale a terminologiei.
Dar fapte precum: creşterea schimburilor interculturale, civilizaţia internaţională şi acumularea de
cunoştinţe din diverse domenii sociale, au condus
terminologia spre o standardizare universală.
Acesta este un aspect istoric al necesităţii
generalizării ideii ştiinţifice, iar realitatea economică
şi politică a fost bază pentru aceasta. Această
1

A. Rey, 1995, p.47
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opinie corespunde în mare parte cu părerea lui
Dittmar, care presupune o posibilă relaţie reciprocă
între societate şi limbă. După Dittmar această
influenţă reciprocă este dialectică, adică acţiunea
verbală şi acţiunea socială se află în stare de
interacţiune, iar "condiţiile materiale din viaţă sunt
un factor important în această relaţie”2.
Nu numai ca ştiinţă, ci şi ca activitate practică
având caracter de metalimbaj, terminologia s-a
dezvoltat în situaţii în care comunicarea ştiinţifică,
tehnică şi administrativă a avut nevoie de
organizare, de constituire al unor discipline precise,
care nu sunt afectate de expresie.
În procesul evolutiv al terminologiei se
manifestă atracţia spre neologism, justificată din
două puncte de vedere: pe de o parte, termenul
nelogic, purtând semnificaţia exactă a conceptului
definit, circulă cu mai mare uşurinţă într-o limbă în
comparaţie cu termenii creaţi sau traduşi, care au
nevoie de timp pentru a se impune ca termeni de
specialitate; pe de altă parte specialistul este mai
sigur de corectitudinea informaţiei pe care o
transmite termenul original.

2

N. Dittmar, 1976, p.238
7
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l. ASPECTE TEORETICE
1. Noţiunea de terminologie
Terminologia are o strânsă legătură cu numele
şi procedurile de denumire. Din antichitate, ştiinţa
cuvintelor a fost considerată ca un element al
filozofiei în măsura în care sunt considerate
problemele semnificaţiei, iar limba este apreciată ca
instrument de comunicare inter-umană. Din
cercetările filozofilor antici (Platon şi Aristotel) s-au
remarcat problemele de limbă şi relaţia lor cu
obiectul şi gândirea, considerându-se că în fiecare
limbă există cuvinte determinate pentru psihologia
colectivă. În opinia lui Aristotel, despre care s-a
spus că a formulat prima teorie modernă a limbii,
cuvintele nu sunt un fenomen natural ci pur
convenţionale. Numele capătă existenţă doar în
momentul când devine simbol, având în vedere că
semnul desemnează un obiect.
Ideea nouă de disciplină separată privitoare la
problemele de denumire şi metodologie, pentru a
cerceta aceste probleme, a început să apară treptat
după epoca Renaşterii, caracterizată prin dezvoltarea ştiinţei matematice, progresului tehnic.
Lucrarea lui Locke "Essay on Human Under9
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standing" publicată în 1690, a fost în acea perioadă
una dintre cele mai influente cărţi în legătură cu
relaţia dintre gândire, ştiinţă şi limbă3. Lucrarea se
încheie cu sugestia că ceea ce este, într-adevăr
necesar, este o reconsiderare completă a "ideilor şi
cuvintelor, ca instrumente principale ale cunoaşterii". Locke a sugerat de asemenea, că evidenţierea mijloacelor de cunoaştere şi de comunicare
"ne va permite să avem un alt fel de critică şi de
logică decât cele cu care eram obişnuiţi până
acum". Pentru această dezvoltare ulterioară el a
propus denumirea de semiotică4.
Deşi sistematizarea terminologiei şi statutul ei
ştiinţific sunt rezultate recente, activităţile în acest
domeniu au început cu mult timp în urmă, în jurul
secolului al 18-lea, o dată cu extinderea domeniului
ştiinţific şi tehnologic. O dată cu dezvoltarea
comunicării, terminologia a fost tratată ca o modalitate de a rezolva unele probleme, ca, de exemplu,
denumirea sistematică a noilor concepte. In aceste
condiţii, s-au creat termeni cu caracter mult mai
sistematizat pentru denumirea obiectelor, acestea
având o poziţie liberă faţă de cuvintele obişnuite
sau vocabular. Contribuţia cea mai mare pe care a
avut-o Linneaus (botanist şi zoolog suedez) în
domeniul terminologiei se referă la recunoaşterea
necesităţii unui limbaj distinct şi la crearea unui
3
4

A. Rey, 1995, p.17
J. Deely, 1997, p.87
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sistem complex de denumiri şi etichete cu caracteristici descriptive, derivate din limba latină5.
Începând cu secolul al 19-lea, a fost necesară
formarea structurilor terminologice care să poată
exprima precis şi sistematic structurile ştiinţifice şi
tehnice, datorită faptului că internaţionalizarea
ştiinţelor a dus la un sistem de formare a termenilor
în disciplinele respective.
În secolul al 18-lea şi al 19-lea, oamenii de
ştiinţă au fost liderii în domeniul terminologiei, iar în
secolul următor au început să participe ingineri şi
tehnicieni. În secolul al 20-lea terminologia a
căpătat o orientare ştiinţifică mai modernă decât în
secolul trecut, fiind recunoscută ca o activitate
importantă social6.
Începând cu secolul al 20-lea, datorită dezvoltării tehnologice rapide, terminologia s-a ocupat atât
de denumirea conceptelor existente, cât şi de cele
în curs de folosire. E. Wuster a fost fondatorul în
acest sens al terminologiei moderne, fiind un
reprezentant principal al şcolii vieneze împreună cu
D.S. Lotte, fondatorul şcolii sovietice a terminologiei7. A doua jumătate a secolului al 20-lea a fost
o perioadă de structurare, de dezvoltare, de
creştere şi de expansiune a terminologiei moderne.
5

A. Rey, 1995, p. 13

6

Ibid, p.15-16
M.T.Cabre, 1998, p.2
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1.1. Terminologia ca disciplină
Terminologia are diverse origini şi are legătură
cu multe discipline. Deşi bazele ei esenţiale se află
în semantică şi lingvistică, terminologia modernă
recentă s-a dezvoltat din domeniul ştiinţelor comunicării8. Din acest punct de vedere, terminologia are
caracter fundamental interdisciplinar. Terminologia
din diverse domenii ştiinţifice are strânsă legătură
cu discipline ca lingvistica, ontologia, ştiinţele
informatice9. Ca şi celelalte metodologii, terminologia a avut influenţe în domeniile cu care are
legătură şi activităţile pe care le execută.” Intervenţia terminologiei ca metodă specific a ştiinţei
trebuie făcută mai ales în tehnologie, drept şi în
toate domeniile în care există o mare circulaţie a
ştiinţelor.”10
Deşi face parte din domeniul lingvistic, terminologia diferă din punct de vedere al teoriei şi al
practicii de lingvistică. ,,În privinţa teoriei, terminologia se deosebeşte de lingvistică prin aspectele
ei importante: conceptualizarea limbii, conceptualizarea obiectelor de studiu după discipline, perspectiva studierii obiectelor şi scopul cercetării”.11
Cercetările din domeniul terminologiei constând în
8

I.C.Sager, 1990, p.2
Ibid, p.2
10
A.Rey, 1995, p.165
11
M.T. Cabre, 1996, p.20
9
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colectarea, descrierea, prelucrarea şi prezentarea
termenilor pot reprezenta particularităţile ce duc în
direcţii descriptive şi normative ce acţionează
interferenţial.
I. Coteanu, defineşte terminologia ca fiind:
"totalitatea de cuvinte speciale de care se servesc
ştiinţele, arta, cercetarea şi profesiunile în genere,
dar şi un cercetător sau un grup de cercetători" 12. El
a subliniat faptul că, în practică, activitatea terminologică poate fi realizată numai prin colaborarea
dintre specialiştii din domeniul limbii şi specialiştii
din domeniul respectiv. "Ideea este că lingviştii nu
inventează cuvinte noi decât pentru meseria lor,
celelalte profesiuni trebuie să-şi găsească singure
termenii de care au nevoie, potrivit cu sistemul lor,
cu nomenclatura sau codul lor Iingvistic." 13 Dacă
avem în vedere termenii din domeniul chimiei,
botanicii, filozofiei, de exemplu, putem trage concluzia că terminologiile au caracter convenţional,
adică reprezintă fie cuvinte existente adoptate,
cărora li se atribuie semnificaţii speciale, determinate în ultimă instanţă de domeniul de utilizare,
fie cuvinte noi (neologisme terminologice), formate
conform părerii specialiştilor interesaţi sau chiar a
unuia singur, când el este autorul unei teorii, a unei
invenţii, descoperiri. "Din această cauză, terminologiile prezintă faţă de vocabularul uzual două
12
13

I.Coteanu, 1990, p.95-108
I.Coteanu, 1987, p.186
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particularităţi mai importante: sunt relativ închise,
presupunând cunoaşterea referinţelor de specialitate instituite de creatorii lor şi au sisteme proprii
de formare a termenilor adoptaţi, sisteme asupra
cărora adesea se iau decizii prin consens."14
Conceptul de terminologie are două accepţii:
disciplină cu caracter interdisciplinar şi ansamblu de
termeni folosiţi de diverse terminologii (limbaje de
specialitate), pentru a transmite cunoştinţe într-un
domeniu particular de activitate profesională. În
primul lui sens, terminologia, ca disciplină, se ocupă
de sistemul organizat tematic al unităţilor lexicale
ale ştiinţei şi tehnicii. Toate schimbările din sistemul
ştiinţelor presupun schimbări paralele în sistemul
denumirilor şi rolul terminologiei este să rezolve
această problemă.
Această definiţie provoacă şi următoarea
întrebare: este terminologia o disciplină adevărată?
Aceasta este o problemă dificilă şi discutabilă.
Definiţia dată de Juan C. Sager termenului "terminologie" neagă faptul că terminologia este o
disciplină independentă. Punctul lui de vedere
asupra statutului terminologiei este că, terminologia
este mai mult teoretică, adică un ansamblu de
premise, argumente ce presupun şi concluzii
necesare în explicarea relaţiilor dintre concepte şi
termeni. În acest motiv terminologia nu constituie o
14

I.Coteanu, 1990, p.98
14
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disciplină cu elementele ei independente, ci este
alcătuită ca un ansamblu din alte domenii, având
caracter interdisciplinar. Recent atenţia acordată de
lingvistica aplicată analizei limbajelor speciale LSP15
a dus la concluzia că: o parte din terminologie este
reprezentată de lingvistică pentru LSP.
Aceste puncte de vedere diferite se datorează
caracterului interdisciplinar al terminologiei.
Cei care neagă faptul că terminologia este o
disciplină independentă susţin faptul că terminologia trebuie să aparţină un unor discipline ca:
lingvistica, filozofie.
Cei care accentuează independenţa terminologiei ca disciplină evidenţiază faptul că este un
domeniu autonom cu caracter interdisciplinar.
Pe de o parte, existenţa, unitatea şi autonomia
terminologiei ca disciplină şi ştiinţă aplicată s-au
întemeiat pe diferenţele teoretice dintre ştiinţe şi
limbajele lor. Bazele teoretice ale terminologiei sunt
necesare pentru a rezolva problemele terminologice
ale unor ştiinţe diferite, ca de exemplu, biologia,
sociologia etc. Ca ansamblu de termeni dintr-un
domeniu specific al ştiinţei, terminologia reprezintă
un domeniu lexical sistematizat şi funcţional, o
structură diferită de lexicon (totalitatea cuvintelor
unei limbi).
15

LSP= Language for Special Purpose
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Pe de altă parte, deşi aceste diferenţe sunt
evidente, bazele teoretice ale terminologiei sunt
slabe şi dispersate, dat fiind că lingvistica şi
lexicologia, documentarea şi teoria traducerii au
exercitat o influenţă enormă asupra acestor baze.
Ca urmare, putem aprecia că terminologia este
un domeniu interdisciplinar care constă în elementele de bază ale lingvisticii, epistemologiei şi
altor discipline. Specificul terminologiei constă în
alegerea elementelor din alte discipline care stau la
baza formării domeniului ei ştiinţific. Terminologia
este o disciplină care are limitele ei, atât din punct
de vedere teoretic, cât şi prin obiectul determinat al
cercetării.
1.2. Terminologia tradiţională
În secolul trecut cuvântul "terminologie" a fost
folosit pentru denumirea unei mulţimi de unităţi sau
termeni necesari unui anumit domeniu de activitate
ştiinţifică sau tehnică. De exemplu, terminologia din
medicină sau industrie, constând într-o mulţime de
termeni, era folosită numai de către specialiştii din
aceste domenii, pentru a exprima fenomenele
domeniului respectiv şi pentru a înţelege realităţile
proprii. Distincţia între terminologie şi vocabular
este evidentă. Faţă de vocabular, terminologia din
diverse domenii ştiinţifice şi tehnice se foloseşte în
16

17

situaţii comunicative mai rafinate, având legătură cu
domeniul practic, şi anume cu realitatea.16
Eugen Wüster, care a introdus noi concepte
asupra acestui domeniu, a sugerat că studiile
asupra termenilor diferă de cercetările asupra
cuvintelor din limbajele generale din trei puncte de
vedere.17
Primul punct de vedere este acela că
terminologia porneşte de la concept, în contrast cu
lexicologia, în care punctul de plecare îl reprezintă
unitatea lexicală. Conceptul este totalitatea
caracteristicilor comune multor obiecte individuale şi
care servesc ca mijloace de ordonare mentală şi în
comunicare. Conceptul este un element al gândirii
şi reprezintă o structură mentală căreia i se atribuie
etichete. Dacă obiectul lexicologiei constă în
studierea lexicului, a vocabularului sau a totalităţii
cuvintelor unei limbi, prin analogie, obiectul terminologiei constă în studierea "termenilor", a mulţimilor de termeni. La fel ca lexicologia, terminologia
se ocupă de relaţia dintre unităţile de denumire şi
obiecte. Spre deosebire de lexicologie, terminologia
se preocupă de relaţia de denumire şi de organizare
a claselor lexicale, de structura sintagmatică şi
lexicală, în acest mod, terminologia poate fi
înţeleasă ca disciplina al cărei obiect de cercetare
16
17

A.Rey, 1995, p.127
Vezi, E Wüster, 1979, p.2-3.
17
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este sistemul denumirii unui domeniu special, a
diverselor proceduri semantice prin care realitatea
observată se asociază semnelor lingvistice, adică
unităţilor lexicale, în urma unui proces de
abstractizare care permite asocierea acestor
realităţi cu semnele de cod.
A doua diferenţă constă în faptul că terminologii sunt interesaţi numai de vocabular şi de
denumirea conceptelor. Ei nu sunt interesaţi de
problemele morfologiei sau sintaxei, deoarece o
mulţime de termeni reprezintă entităţi diferite de
cuvinte. Terminologia este o clasă separată, ale
cărei componente funcţionează ca etichete şi, în
mare parte, se comportă la fel ca sistemul de nume
proprii din limbajul general.
Cea de a treia deosebire este că terminologii
tradiţionali, ca Wüster, au fost concentraţi în
impunerea normelor pentru folosirea limbii. Wüster
a discutat, aşa cum le-a numit el, despre diferenţa
dintre "Ist-Norm" şi "Soll-Norm"18. S-a remarcat că
terminologişti sunt interesaţi de inventarea "Sollnorm" în tratarea limbii, pentru a stabili semnificaţiile
cuvintelor fixate, standardizate, cu ajutorul cărora se
evită confuzia.
Pentru Sager deosebirea dintre cuvânt şi
termen este că termenul aparţine unor limbaje
speciale referindu-se numai la o disciplină specifică
18

Vezi, E.Wüster,1979, p.2.
18
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cu caracter funcţional, iar cuvântul funcţionează ca
referinţă generală în sub-limbajele diverselor
domenii; totalitatea cuvintelor se numeşte
vocabular.19 Diferenţa dintre definiţia lui Sager şi
cea lui Wüster provine din faptul că, după opinia lui
Sager, există două clase de unităţi în lexicul
limbajelor speciale: una referindu-se la o disciplină
specială sau la mai multe se încadrează la termen,
cealaltă de uz general se încadrează la cuvânt.
Cuvântul poate avea semnificaţii multiple
nedefinite şi nuanţele semnificaţilor diferite sau
poate fi folosit pentru denumirea obiectelor.
Semnificaţiile concrete ale cuvintelor depind de
context; de exemplu, cuvântul este dependent de
context. Termenul este simbolul lingvistic desemnat
pentru unul sau mai multe concepte. Conceptul,
fiind semnificaţia termenului, este dependent de
poziţia acestui concept în sistemul de concepte.
A. Stoichitoiu grupează unităţile lexicale în 4
categorii lexicale: 1) Lexicul comun la care se
adaugă vocabularul de specialitate. Acesta din
urmă cuprinde cuvinte polisemantice, fiecare sens
fiind specializat de context. 2) Lexicul ştiinţific
general din care fac parte termenii comuni mai
multor ştiinţe. Aceştia apar independent sau inseraţi
în sintagma lexicului de specialitate. 3) Lexicul de
specialitate care cuprinde termenii monoreferenţiali.
19

J.C.Sager, 1990, p.19
19
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4) Lexicul tehnic reprezentat prin termenii care
aparţin de nomenclatură, aceştia fiind strict
specializaţi. Aici pot fi incluse şi "metaforele terminologice" realizate cu cuvintele din lexicul comun,
inserate în sintagme specializate, ca de exemplu
piramidă renală.20 În legătură cu ideea de două
categorii după gradul specializării unităţilor lexicale
din limbajele speciale, după Sager, unităţile lexicale
cu referinţele generale se încadrează la cuvânt, dar
după A.Stoichiţoiu, reprezintă un termen comun.
D. Rusu stabileşte deosebirea dintre termen şi
cuvânt în limbajele funcţionale accentuând cele
două funcţii diferite, expresivitatea şi comunicarea:
"Din punct de vedere lingvistic, terminologia este un
sub-cod funcţional al limbii globale, care permite
comparaţia cu alte sub-coduri (alte terminologii sau
expresii curente). Limba globală cuprinde totalitatea
cuvintelor, satisfăcând în acest mod nevoile de
exprimare şi comunicare ale societăţii. Resursele
unei limbi sunt atât de bogate încât nu pot fi
actualizate complet de către vorbitorul individual.
Fiecare activitate de vorbire are două roluri importante: expresie şi comunicare, şi anume verbalizarea gândirii şi împărtăşirea acestei gândiri. Dacă
expresia presupune diversitate, comunicarea cere
uniformitate. Expresia metaforică, neologismul şi
sinonimia ajută expresia, în timp ce abrevierea şi
20

A., Stoichiţoiu-Ichim, 1989, nr.2, p.100-103
20
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standardizarea
univocă."21

ajută

comunicarea

eficientă

şi

1.3. Terminologia şi lexicologia
Lexicul este una dintre componentele de bază
ale limbii. Cuvintele sunt unităţi referitoare la
realitate, care fac legături între idee şi obiect.
Lexicologia se ocupă cu descrierea lexicului unei
limbi care include ştiinţa vorbitorilor unei limbi
despre cuvintele şi despre folosirea acestor cuvinte
în sistemul funcţional, ceea ce face legătura între
componentele lexicale şi componentele gramaticale.
Terminologia este cercetarea teoretică a
sistemului organizat tematic al unităţilor lexicale ale
ştiinţei şi ale tehnicii, activitatea practică a
standardizăm şi termenii din domenii speciale.
Terminologia se ocupă atât de grupuri de cuvinte
sau unităţi lexicale, cât şi de unităţi codificate, care
sunt mai cuprinzătoare decât cuvintele, semnele şi
sensurile; acest tip de studiu este de fapt o parte a
lexicologiei şi prin aceasta, este o parte a lingviştii 22.
Dar acest fapt nu obligă terminologia să coincidă cu
lingvistica sau să fie o parte a lingvisticii. Terminologia este diferită de lingvistică din punctul de
vedere al teoriei şi al practicii, în privinţa teoriei,
21
22

D.Rusu, 1986, p.619-624
A.Rey, 1995, p.28
21
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terminologia se deosebeşte de lingvistică prin
aspectele ei de bază, cum ar fi: conceptualizarea
limbii, conceptualizarea, obiectelor de studiu după
discipline, perspectiva studierii obiectelor şi scopul
cercetării23. Fiind o disciplină aplicată, terminologia,
în practică, este diferită de lexicologie din punctul
de vedere al metodologiei. Astfel metodologia
lexicologică urmează un parcurs semasiologic pornind de la o formă lingvistică, îi cercetează toate
valorile semantice posibile; pe când metodologia
terminologică are un caracter onomasiologic, întrucât cercetarea porneşte de la concept spre semn.
Asemănarea dintre lexicologie şi terminologie
constă în faptul că ambele se ocupă de relaţia
dintre unităţile denominative şi obiecte, însă
lexicologia are ca obiect de studiu lexicul, totalitatea
cuvintelor unei limbi, în timp ce terminologia
studiază termenii, unităţi lexicale specializate.
Lexicologia accentuează analizarea şi descrierea competenţelor lexicale ale vorbitorilor. Această
idee se bazează pe competenţa vorbitorilor, unde
toţi vorbitorii ştiu o mulţime de cuvinte (care le
permite să schimbe informaţii cu alţi vorbitori), o
serie de reguli de formare a cuvintelor şi o serie de
date enciclopedice şi lingvistice ale cuvintelor (care
ajută folosirii corecte, precise şi adecvate în
contextul comunicării)24. În comparaţie cu lexico23
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logia, terminologia se interesează numai de termeni
sau cuvinte din domeniile speciale. Natura ei, legată
de referinţele speciale introduce o abordare diferită
asupra metodelor definirii. Termenii dintr-un LSP se
consideră că pot fi folosiţi numai în domeniul lor cu
sensul referenţial.
Wüster a subliniat că, în ceea ce priveşte
conceptualizarea limbii, lexicologia ca un subdomeniu al lingvisticii care se ocupă de lexic,
concepe numai sensul cuvintelor; terminologia,
dimpotrivă, ia în considerare conceptele de cuvinte,
şi conceptele independente de termeni25.
Lexicologia este „o ramură a lingvisticii, care
studiază vocabularul, lexicul şi se ocupă de
delimitarea sferelor vocabularului, cu schimbările ce
se petrec în vocabular"26. Această ramură ţine cont
de gramatică. Cuvintele din dicţionare sunt
prezentate după cum se folosesc în context şi
aceste cuvinte sunt concepute ca o etapă necesară
pentru discurs. Dimpotrivă, terminologia se
interesează de termenii înşişi, fără flexiunea lor
(care le dă formă morfologică adecvată în context)
sau sintaxa lor (care le plasează în contextul potrivit
gramatical)27.
Terminologia, din punct de vedere practic, are
strânsă legătură cu neologismele deoarece
25
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terminologia se ocupă de crearea unităţilor lexicale
conceptualizate. Se diferenţiază două puncte de
vedere în legătură cu neologismele şi anume: în
lexicologie, neologismul este spontan şi natural, iar
în terminologie, neologismul este creat.
Această neologie terminologică sau neologia
limbajelor de specialitate se numeşte neonimie28.
Ea se distinge de neologismul lexical, deoarece are
în vedere că neonimia are sens univoc, un singur
referent şi o noţiune29.
1.4. Terminologia şi lexicografia
Terminologia este cercetarea în legătură cu
nomenclatura; scopul este de a organiza numele
pentru concepte; de exemplu prin diverse procedee
semantice, onomasiologice, în care realitatea
observată urmează semnele lingvistice, adică
unităţile lexiconului30. Dimpotrivă, abordarea .
lexicografiei este cea semasiologică, de exemplu
cercetarea sensului pentru că această cercetare
începe din cuvinte şi caută sensul lor. În realitate,
cercetările onomasiologice se caracterizează prin
activităţile oamenilor de ştiinţă cărora le trebuie
denumirea conceptelor noi. Foarte rar, terminologia
28
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are legătură cu procesul denumirii conceptului
original. Cercetările onomasiologice evită omonimia
nu numai în teorie, ci şi în practică, fiindcă în teorie
fiecare concept are numele lui separat, fiecare sens
separat al termenului este reprezentat de un
concept separat; în practică, datele structurii, ale
domeniilor de specialitate separă omonimele de
domeniile cu subiecte diferite.31
Lexicografia, ca disciplină lingvistică, s-a
constituit treptat, mai întâi în secolul al XVI-lea ca
tehnica elaborata şi comentată în activitatea de
alcătuire a dicţionarelor, domeniul lingvisticii
aplicate32. Elaborarea dicţionarelor este dependentă nu numai de lexicologie, ci şi de lingvistică,
prin faptul că pentru a concepe un dicţionar trebuie
să se ia în considerare elementele din domeniile
fonetice, sintactice, frazeologice etc. care depăşesc
domeniul strict al lexicologiei. Fiind interesată de
conţinut, lexicografia se întinde mai departe decât
lexicologia, care se opreşte la aşa bine - cunoscuta
pereche saussuriană: "semnificat-semnificant".
Astfel, în această direcţie, lexicografia merge mai
departe decât lexicologia, iar de aceea nu poate fi
simplu numită o lexicologie aplicată. Este un
domeniu al lingviştilor, care singuri transcend
31
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lingvistica, iar aceasta este ceea ce are în comun
cu practica terminologiei.
O observaţie se poate face asupra naturii
lexicografiei, care studiază evoluţia metodelor sale.
în această zonă au avut loc două schimbări: prima,
mai ales în domeniul inventării tiparului, a avut loc
în perioada renascentistă; iar a doua, care s-a
ocupat de dezvoltarea tehnologiei computerului a
avut loc treizeci-patruzeci de ani mai târziu.
Performanţele computerului au adus o contribuţie
importantă în realizarea unei standardizări de
calitate superioară, oferind şanse mai bune de
indexare la lexicografie. Este evident faptul că
înaintea inventării tiparului, dicţionarele nu au putut
fi realizate iar limbile, terminologiile şi conţinutul lor
conceptual nu au putut fi descrise în acelaşi fel ca
mai târziu. Aceasta este de fapt adevărata cauză şi
nu faptul că mintea umană a funcţionat în alt mod.
Tot astfel a fost şi în cazul apariţiei computerului.
Ocupându-se de domeniul dicţionarelor, realitatea lexicografică a apărut diversă, depinzând de
domeniile ştiinţelor şi având strânsă legătură cu
terminologia. Relaţia dintre terminologie şi
lexicografie este complexă şi reciprocă. Mai întâi
avem lexicografia terminologică, o lexicografie
specială bazată pe conceptele limbajelor speciale
(LSP) şi generale (LGP)33. Amândouă au fost
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practicate o perioadă considerabilă. De exemplu, în
1694 a fost publicat de către Corneille un dicţionar
de meserii, care se cheamă Dictionnaire des arts et
des sciences, şi care a completat pe cel al Academiei Franceze, publicat în acelaşi an34. În acea
perioadă a existat deja o distincţie clară: pe de o
parte, limbajul general (limbajul oamenilor simpli şi
limbajul curţii) şi pe de altă parte, limbajul special
necesar formării, transmiterii şi difuzării cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice35.
Relaţia dintre terminologie şi lexicografie este
evidentă şi foarte veche, deoarece obiectele
descrierii sunt identice. Dar sistemul desemnat al
unui câmp de cunoştinţe sau activităţi, domeniul
conceptual implicat de sistemul desemnat, este
obiectul specific terminologiei; lexicografia se ocupă
de funcţiile şi comportamentele cuvintelor în
societate, ceea ce reprezintă o altă problemă. Acolo
se află o distribuţie a muncii: obiectul este acelaşi,
deşi este văzut din diferite unghiuri. Lexicografia
urmează stilul semasiologic: mai întâi ia semnele şi
studiază înţelesul lor, iar pe urmă studiază
conceptele care le pot corespunde; terminologia
urmează stilul onomasiologic, care porneşte de la
concepte şi ajunge la semne36. F.W.Riggs susţinând această părere a precizat că lexicografia are
34
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ca scop principal ajutarea cititorilor să interpreteze
textele, în timp ce terminologia are ca scop ajutarea
scriitorilor să scrie textele.37
Comparaţia simplificată ne poate oferi o schiţă
ajutătoare pentru explicarea mai eficientă a acestei
relaţii. Lexicologia se ocupă de: cuvinte, sensurile
polisemantice bazate pe o singură derivare etimologică, de cuvinte omografice cu diferite derivări în
entităţi separate, informaţiile gramaticale care
aparţin cuvintelor; iar terminologia se ocupă de
concepte şi uneori este identificată mai degrabă cu
un cod decât cu un cuvânt.
1.5. Terminologia, terminografia şi
lexicografia
Terminografia este un termen apărut recent.
Terminografia este o ramură aplicată a terminologiei care se ocupă de realizarea dicţionarelor
speciale şi a glosarelor terminologice. Terminologia
cuprinde toţi termenii care aparţin unui domeniu,
sistemul definirii reflectând organizarea structurală
a lexicului dintr-un domeniu bine definit. Aşadar,
termenii sunt organizaţi într-un sistem structural
reflectând organizarea conceptuală. Actul definirii
trebuie bazat pe analiza conceptuală. Definiţiile
creează clasificări, ierarhii şi structurări.
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Terminologia şi terminografia se deosebesc
din punctul de vedere al modului de definire a
termenilor. Definiţia terminologică pune accent pe
descrierea conceptelor care aparţin unui sistem
existent, în timp ce definiţia terminografică creează
concepte noi. De exemplu, atunci când se dă
definiţia circului. se creează şi conceptul de circ38.
"Lexicografia terminologică se preocupă de
noţiuni şi termeni. Terminografia se ocupă cu
precădere de toate problemele scrisului (variaţia
grafică, pertinenţa mărcilor non-grafematice, norma
uzajului, reprezentarea informatică a enunţurilor şi
chiar problemele tipăririi)"39.
Raportând termenul de "terminografie" la cel
de "lexicografie", putem să le comparăm cu alte
două activităţi asemănătoare: "compilaţia, aranjarea" datelor şi "analiza" semantică. Aceasta ar
duce la acoperirea a trei elemente esenţiale: a)
domeniul de specialitate, specific pentru terminografie cu numeroase interferenţe din vocabularul
general; b) metodele (mai ales pentru că ele depind
de punctul următor); c) premisele teoretice. În timp
ce lexicograful adună şi descrie unităţile lexicale
necesare pentru funcţionarea limbajului general,
terminograful se preocupă de semne în relaţie cu
38
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obiectele care urmează să fie denumite40. Lexicograful realizează o listă de cuvinte şi descrie acele
cuvinte prin definiţii, această metodă fiind semasiologică. Terminografia adoptă procedura inversă,
deoarece realizează mai întâi o listă de concepte
care constituie structura conceptuală a unui
domeniu în raport cu un anumit subiect. Conceptele
sunt legate logic şi ontologic unele de altele, în
această structură, conceptul primeşte o anumită
denumire, care este folosită frecvent de specialiştii
din domeniul respectiv; prin acest sistem se poate
evita denumirea multiplă pentru acelaşi concept.
Terminografia, ramură aplicativă a terminologiei, se ocupă de realizarea dicţionarelor speciale
şi a glosarelor terminologice.
Terminologia şi terminografia se deosebesc
ca mod de definire a termenilor. Definiţia terminologică pune accent pe descrierea conceptelor care
aparţin unui sistem existent, în timp ce definiţia
terminografică alege o denumire pentru un anumit
concept, şi în cazul în care se acceptă mai multe
denumiri, una are prioritate asupra celorlalte.
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