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PRATARMĖ 

Lietuvoje gausėjant kompiuterinės ir tekstynų lingvistikos tyrimų, didėjant kalbinių 

resursų įvairovei, formuojasi palankesnės sąlygos kurti sudėtingesnius natūraliosios kalbos 

analizės įrankius ir resursus lietuvių kalbai (apie lietuvių kalbos išteklius ir technologijas 

plačiau žr. Vaišnienė et al. 2012; Marcinkevičienė et al. 2010). 

Kompiuterinės ir tekstynų lingvistikos metodai gali būti plačiai taikomi šiuolaikinėje 

Lietuvos terminografijoje, kurioje po nepriklausomybės atkūrimo susidurta su iššūkiais kurti, 

norminti ir aprašinėti duomenynuose labai daug terminų. Su terminologinio darbo problemomis 

susiduria ne tik terminologai, mokslininkai, vertėjai, studentai, bet ir Europos Sąjungos (toliau 

ES), Lietuvos valstybinių institucijų, administracijos darbuotojai bei verslo sektorius, ypač 

bendrovės, kurių paslaugos susijusios su kalba. Kalbos industrijos dalyviams – tekstų kūrėjams, 

vertėjams, redaktoriams, lokalizavimo specialistams ir kt. – reikia greitos ir patogios prieigos 

prie gerai sutvarkytų ir nuolat atnaujinamų elektroninių terminynų (Kazlauskas 2014). 

Stebint terminologinę bei terminografinę situaciją Lietuvoje, matyti, kad dažnai 

tradiciniais metodais dirbantys terminų normintojai nespėja apibrėžti, svarstyti terminų, nes jų 

nuolat atsiranda naujų; tradicinis terminų norminimas ir aprašymas vis dar gana subjektyvus, 

neatspindintis realios termino vartosenos; terminai kinta sparčiau nei yra tvarkomi, sunorminti 

sunkiai įsigali, o netaisyklingi terminai plinta tarp vartotojų; terminų duomenynai parengti 

anksčiau leistų terminų žodynų pagrindu, o nemažos dalies atskirų sričių terminijos 

duomenynuose tiesiog nėra pateikta. Dėl ES terminologinio darbo specifikos (skuba, įvairios 

sritys ir t. t.) (Zaikauskas 2011; 2012) ES institucijų vertimo raštu lietuvių kalbos padaliniuose 

vertėjai nuolat susiduria su lietuvių kalbos terminų kūrimo, vertimo, skolinimo, darninimo 

uždaviniais. 

Atsižvelgiant į minėtas problemas ir uždavinius, galima teigti, kad reikalingi nauji 

metodai, kurie tobulintų ir spartintų terminologinį darbą. Su panašiomis problemomis susiduria 

ir kitų valstybių, kurių terminologijos situacija ir tradicijos panašios į Lietuvos, terminologai, 

pvz., slovėnai (Logar et al. 2013). Terminologijos, tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos 

specialistų bendros iniciatyvos, skirtos terminologinio darbo principams atnaujinti, siekia ne tik 

išlaikyti preskriptyviosios terminologijos tradicijas, bet ir pasinaudoti deskriptyviosios 

terminologijos metodų teikiamais privalumais, iš kurių svarbiausi šie: spartesnė ir objektyvesnė 

didelės apimties duomenų analizė. 

Vienas iš pirmųjų darbų lietuvių kalba, skirtų automatiniam terminų nustatymui, yra 

Irmos Zeller disertacija „Automatinis terminų atpažinimas ir apdorojimas“ (apginta 2005 m. 

Vytauto Didžiojo universitete, darbo vadovė – prof. R. Marcinkevičienė (Petrauskaitė). 

Minėtoje disertacijoje aprašomos problemos, kaip nustatyti, ar žodis ir žodžių junginys yra 
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terminas ES dokumentuose, taip pat pateikiami įvairūs eksperimentai ir naudotos automatinio 

terminų nustatymo programos. I. Zeller parengė lygiagretų lietuvių–vokiečių kalbų ES 

dokumentų tekstyną, kurį apdorojo trimis programiniais įrankiais: TRADOS, 

COMPRENDIUM, AUTOTERM. 

Kiek mums žinoma, daugiau svarbesnių darbų, kuriuose būtų aptartos lietuvių kalbos 

automatinio terminų nustatymo galimybės ir problemos, iki šiol neparengta, todėl manome, kad 

prasminga publikuoti šią monografiją. Savo tyrimus jau esame pristatę Lietuvos ir 

tarptautiniuose leidiniuose (žr. Bielinskienė et al. 2012; Boizou et al. 2012; Daudaravičius et al. 

2004; Grigonytė et al. 2011; Markievicz et al. 2013; Rimkutė 2010; 2012), bet norėjome, kad 

Lietuvos mokslininkams, studentams ir kitiems besidomintiems automatinio terminų 

nustatymo ir apibrėžimo galimybėmis vienoje vietoje būtų prieinami visi mūsų atlikti šios 

srities tyrimai. 

Automatinio terminų nustatymo tyrimus paskatino 2009 m. vykdytas Lietuvos mokslo 

tarybos finansuotas projektas „Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas 

(ŠIMTAI)“ ir šio projekto tęsinys „Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas 

(ŠIMTAI 2)“ (projektas vykdytas 2010–2012 m.).2 Vykdant antrąjį projektą, įgyvendinti tokie 

svarbiausi tikslai: pritaikyta ir sukurta specialiojo tekstyno sudarymo, automatinio terminų 

nustatymo, terminų apibrėžtims reikalingos medžiagos atrankos iš tekstyno metodologija; 

automatinio terminų nustatymo iš tekstyno, dalykinės informacijos tekstyne atpažinimo 

įrankiai. Švietimo ir mokslo terminų žodynas, Švietimo ir mokslo terminų ontologija laikytini 

anksčiau minėtų metodologijų taikymo rezultatais. Vykdant projektą ir vertinant projekto 

rezultatus, galima aiškiai numatyti būsimų darbų gaires. Tai mus paskatino pasidalyti savo 

patirtimi, pristatyti atliktus tyrimus, aptarti atradimus ir klaidas. 

Analizuoti švietimo ir mokslo srities terminiją pasirinkome iš dalies dėl to, kad ji 

mums yra žinoma, tekstai ir dokumentai gana lengvai prieinami. Tačiau svarbiausia priežastis 

buvo ta, kad ši sritis šiuo metu itin reikalinga tyrimų. Kaip teigia Studijų terminų žodyno 

rengėjai (Smetona 2011: 192), šios srities žodynų rengimą skatina studijų organizavimo 

pokyčiai ES valstybėse ir reformos Lietuvos aukštajame moksle: siekiant suderinti ir susieti 

skirtingų valstybių studijų organizavimo politiką ir praktiką, ėmė rastis nemažai naujų su 

studijomis susijusių terminų, pakito kai kurie jau nusistovėję terminai. Užsienio kolegų darbai 

ir projektai (plg. Granger 2013; Lušicky 2012) taip pat rodo, kad švietimo ir mokslo terminų 

tyrimai itin reikalingi, kad būtų galima palengvinti, pagreitinti mokslinę komunikaciją, mainus 

ir vietiniu, ir tarptautiniu lygmeniu. 

                                                 
2 Toliau minimas tik antras projektas, nes vykdant pirmąjį projektą dėl trumpo laikotarpio sukaupta tik dalis 

Švietimo ir mokslo tekstyno. 
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Pirmoje monografijos dalyje pristatyta preskriptyviosios ir deskriptyviosios 

terminografijos samprata, apžvelgta, kaip tekstynai gali būti panaudojami terminologijos ir 

terminografijos darbuose, pristatyti su šiuo tyrimu susiję lietuviškos terminijos ištekliai. 

Antroje dalyje aprašyti švietimo ir mokslo tekstyno sudarymo principai, tekstyno sandara ir 

tvarkymo etapai. Trečiame skyriuje daug dėmesio skirta kitoms kalboms naudojamiems ir 

šiame tyrime pritaikytiems automatinio terminų nustatymo metodams, aptarti šių metodų 

veikimo principai ir gauti rezultatai. Ketvirtoje dalyje gilintasi į švietimo ir mokslo terminų 

automatinio nustatymo problemas, taip pat aprašyta, kokiais būdais atrinkti šios srities terminai, 

kokia jiems būdinga struktūra. Analizuotų švietimo ir mokslo terminų apibrėžimo procesas 

išsamiai aprašytas penktoje monografijos dalyje, o šeštoje dalyje pristatytas internete 

prieinamas Švietimo ir mokslo terminų žodynas ir kitas iš analizuotos medžiagos parengtas 

resursas – Švietimo ir mokslo terminų ontologija. 

Monografijos pabaigoje pateikiame ne konkrečias išvadas – jas rasite kiekvieno 

skyriaus pabaigoje, o apibendrinamąsias pastabas ir tolesnių darbų gaires bei rekomendacijas. 

Norintiems greitai susipažinti su čia aprašytu tyrimu skirta santrauka lietuvių kalba (ją parengė 

Erika Rimkutė), o nemokantiems lietuvių kalbos informaciją apie lietuvių kalbos automatinio 

terminų nustatymo galimybes turėtų suteikti gana išsamios santraukos anglų (vertė Andrius 

Utka) ir prancūzų (vertė Loïc Boizou) kalbomis. 

Knygos gale pateikėme pagrindinių šiame darbe vartotų terminų žodynėlį. 

Apibrėžėme tuos terminus, kurie Lietuvoje nėra labai paplitę, ne visada vienodai suprantami ir 

aiškiai apibrėžti. Taip pat paaiškinome šioje knygoje vartotus sutrumpinimus. 

Knygos gale esančiame pirmame priede galite rasti visus šiame tyrime analizuotus 

terminus, t. y. automatiškai nustatytus galimus terminus, iš kurių švietimo ir mokslo ekspertas 

atrinko analizuojamos srities terminus. Dalis šių atrinktų švietimo ir mokslo terminų pateikti 

Švietimo ir mokslo terminų žodyne ir Švietimo ir mokslo terminų ontologijoje (žr. 6 skyrių). 

Antrame priede rasite visus terminus, iš kurių sudaryta Švietimo ir mokslo terminų ontologija. 

Atkreipiame dėmesį, kad įvairių šios monografijos skyrių ilgis ir skirstymas į 

poskyrius gana skiriasi: tai priklauso nuo to, kiek išsamiai norėta pristatyti tam tikrą tyrimo dalį 

ir jo rezultatus. Pavyzdžiui, tekstyno sudarymui ir tvarkymui skirtas skyrius trumpesnis, nes tai 

nėra esminė tyrimo informacija, o, pvz., penktas skyrius, kuriame aptartas švietimo ir mokslo 

terminų apibrėžimas, yra vienas iš svarbiausių ir aktualiausių, todėl jis ilgesnis ir smulkiai 

suskaidytas. Manome, kad tokia monografijos struktūra nėra trūkumas, o noras skaitytojams 

perteikti svarbiausius tyrimo aspektus, mažiau gilinantis į tai, kas jau aprašyta, kas ne taip 

aktualu ar ką dar reikėtų tirti ateityje. 
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Ši monografija yra visų autorių kolektyvinis darbas, bet tam tikrose dalyse vienų 

autorių indėlis didesnis, kitose mažesnis. Pirmąją dalį parengė E. Rimkutė ir J. Kovalevskaitė, 

antrąją dalį – E. Rimkutė; trečioji dalis – kolektyvinis L. Boizou, A. Utkos ir G. Grigonytės 

darbas, daugiausia prie ketvirtosios dalies prisidėjo E. Rimkutė ir L. Boizou, penktą dalį rengė 

J. Kovalevskaitė, A. Bielinskienė ir L. Boizou, šeštą dalį rašė E. Rimkutė, J. Kovalevskaitė ir 

A. Bielinskienė. Autorių įvairovės nulemti ir skirtingų monografijos dalių kalbiniai bei 

stilistiniai skirtumai. 

Šio darbo autoriai naudojosi ir kitų projekte dalyvavusių kolegų įdirbiu bei rezultatais. 

Norime padėkoti kolegoms Irenai Markievicz, Pauliui Matulioniui, doc. dr. Giedriui Viliūnui, 

doc. dr. Daivai Vitkutei-Adžgauskienei, UAB „Fotonija“ kolektyvui. 

Nuoširdžiai dėkojame vertingų pastabų pateikusiems, teigiamai tyrimą ir jo rezultatus 

įvertinusiems, apie kitus analizės aspektus paskatinusiems susimąstyti recenzentams 

dr. Egidijui Zaikauskui ir doc. dr. Rasuolei Vladarskienei, taip pat Vytauto Didžiojo 

universiteto Lietuvių kalbos katedros kolegoms. 



1. TEORINĖS IR PRAKTINĖS TYRIMO PRIELAIDOS 

Labai smarkiai išsiplėtus ir susipynus specialiųjų mokslų sritims, padaugėjo darbo 

terminologams, nes dirbant tradiciniais metodais vargiai galima suspėti paskui mokslo ir 

technologijų pažangą, pokyčius moksliniame, kultūriniame, politiniame gyvenime. 

Terminologijos raidą skatina ir milžiniškas informacijos srautas, mokslo atradimai ir tyrimai, 

atliekami užsienio kalbomis; atsiranda daug naujų sąvokų, kurioms įvardyti reikalingi terminai. 

Pasikeitusi terminologinė situacija skatina ieškoti ir naujų terminų tvarkybos būdų, nes 

tradiciniais būdais darosi sunku aprėpti ir sunorminti terminus. 

Naujos terminologijos šakos – kompiuterizuotos terminologijos (angl. computerized 

terminology arba computational terminology, žr., pvz., Cabré Castellví et al. 2001: 166) – 

objektas yra terminų tvarkyba pasitelkiant informatikos, kompiuterinės lingvistikos priemones 

ir metodus. Nors terminografinio darbo automatizavimas, kompiuterizavimas yra ribojamas kai 

kurių veiksnių (trūksta suderinamumo tarp skirtingų įrankių, mažiau vartojamoms kalboms 

trūksta specialiųjų tekstynų ir pan.), tačiau, nepaisant to, terminų tvarkybos automatizavimas 

gali labai padėti atlikti tas užduotis, kurios yra pasikartojančios ir reikalauja daug laiko, pvz.: 

sudaryti tam tikros srities tekstyną; atpažinti ir surinkti terminus iš tekstyno; priskirti terminus 

vienai ar kelioms dalykinėms sritims atsižvelgiant į jų dažnumą; atpažinti ir parengti galimas 

apibrėžtis analizuojant informaciją apie terminus tekstuose; nustatyti daugiažodžių terminų 

morfologinę sandarą; sudaryti tam tikros dalykinės srities sąvokų sistemą ir t. t. 

Vakarų Europos šalyse, ypač Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, automatinis terminų 

atpažinimo ir nustatymo iš tekstynų būdas įsitvirtino praėjusio amžiaus paskutiniame 

dešimtmetyje. Informatikų K. Ahmado, K. Lauristono, M. Rogerso, lingvistų I. Meyer, 

J. Pearson, J. C. Sager ir jų bendraautorių tyrimai bei jų pagrindu sukurtos kompiuterinės 

programos (LEXTER, TERMINO ir kt.) labai palengvino terminų atpažinimą 

(Marcinkevičienė 2000b). Lietuvoje kompiuterizuotos terminologijos tyrimai tampa vis 

aktualesni: yra bandymų taikyti nuo kalbos nepriklausomus terminų atpažinimo įrankius 

(žr. Zeller 2005), o pastaruoju metu ir specialiai lietuvių kalbai skirtus įrankius (žr. 3 skyrių). 

Šio skyriaus kitame poskyryje apžvelgsime pagrindinius preskriptyviosios ir 

deskriptyviosios terminologijos skirtumus, jų privalumus, trūkumus, abiejų šakų suderinimo 

galimybes; 1.2 poskyris skirtas tekstynų panaudojimui terminologijos ir terminografijos 

darbams aprašyti. 1.3 poskyryje aptarsime svarbiausius lietuviškus terminijos išteklius, daugiau 

ar mažiau besisiejančius su šioje monografijoje aptariamu tyrimu. 1.4 poskyryje aprašyti 

švietimo ir mokslo terminų tyrimo etapai, atskleidžiantys deskriptyviosios terminologijos 

metodų pritaikymą. 
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1.1. Preskriptyvioji ir deskriptyvioji terminologija 

Kompiuterinių technologijų, kartu ir kompiuterinių tekstynų era labai aiškiai atskyrė 

tradicinę terminologiją bei terminografiją nuo naujosios. Pradėjo smarkiai skirtis terminologų 

požiūris į kelis dalykus: pačią termino sampratą, terminų šaltinius, termino skyrimo nuo 

netermino kriterijus, terminologo kvalifikaciją, terminų norminimą ir kt. Dėl šių priežasčių 

kitaip imta žiūrėti į terminus: labiau akcentuojama ne norma, bet vartosena. 

Kalbant apie terminų analizę tekstyne, išryškėja pagrindiniai deskriptyviosios 

terminologijos skirtumai nuo preskriptyviosios.3 Tai skirtinga termino samprata bei vertinimas, 

kitoks terminų tvarkybos automatizavimas, nebe toks griežtas požiūris į termino 

vienareikšmiškumą, termino hierarchinės sistemos kūrimą ir termino norminimą (Zeller 2005). 

Preskriptyviojoje terminologijoje terminai apibrėžiami daugiausia atsižvelgus į jais įvardytų 

sąvokų vietą hierarchinėje sąvokų sistemoje ir ryšius su kitomis sąvokomis (Marcinkevičienė 

2000b: 6). Toks požiūris naudingas rengiant bei norminant terminiją. 

Svarbiausias deskriptyviosios terminologijos požymis – kitokia termino samprata: 

naujai suvokiamas terminas nėra kuriamas, bet atsiranda iš vartosenos, jį aptikus tekste ir ištyrus 

vartosenos ypatumus. Deskriptyvistams terminas yra reliatyvus, priklausomas nuo konteksto. 

Preskriptyvistams termino kontekstas yra antraeilės reikšmės dalykas, svarbus tik kaip 

sunormintos terminijos vartosenos aplinka. 

Lietuvoje vieni pirmųjų bandymų atkreipti dėmesį į deskriptyviąją terminologiją, jos 

svarbą šiandieninei terminologijai, ypač terminografijai, buvo R. Marcinkevičienės 

publikacijos (plg. 2000b), I. Zeller disertacija (2005). Vis dėlto iki šiol Lietuvos terminologijoje 

vyrauja preskriptyvusis požiūris ir terminų analizės būdas (Lietuvos terminologijos istorijos 

apžvalga pateikta Klimavičiaus 2003; apie Lietuvos terminologijos raidą žr. Keinys 2012), daug 

dėmesio ir tyrimų skiriama lietuvių terminologijos principams ir normoms (Gaivenis 2002; 

Keinys 2005; Klimavičius 2005), diachroninei terminologijai arba terminologijos istorijai 

(Kaulakienė 2009, Zemlevičiūtė 2009, Umbrasas 2010, jeigu minėtume tik keletą naujesnių 

darbų). 

Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centras4, atlikdamas praktinį terminų 

tvarkybos darbą, orientuojasi į naujų ir jau seniau paplitusių terminų įvertinimą bei norminimą, 

terminų žodynų recenzavimą ir kalbinę terminų standartų ekspertizę. Kaip matyti, pagrindinės 

veiklos koncentruojamos į preskriptyviosios terminologijos uždavinius: vertinti, norminti ir 

aprobuoti. Esant ribotai vienos srities ar šakos bendruomenei, nedideliam tekstų kiekiui, toks 

                                                 
3 Lietuvių kalbotyroje ir kitokie šių terminologijos šakų terminai: preskriptyvioji terminologija vadinama 

norminamąja, o deskriptyvioji – aprašomąja terminologija. Šioje monografijoje vartojami tarptautiniai terminai. 
4 Žr. http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=15 (žiūrėta 2014-
11-10). 

http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=15
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terminų gavimo būdas buvo patenkinamas. Įsigalėjus informacinėms technologijoms, kuriant, 

skaitant, leidžiant ir verčiant didelius tekstų masyvus, šiame darbe dalyvaujant labai dideliam 

skaičiui terminus kuriančių ir naudojančių žmonių (tekstų autoriai, redaktoriai, vertėjai), 

atsiranda poreikis daugiau dėmesio skirti deskriptyviajai terminologijai. 

Terminų tvarkyba, kaip veikla, taip pat gali būti grindžiama preskriptyviosios arba 

deskriptyviosios terminologijos principais (angl. descriptive vs. prescriptive terminology 

management, Budin 2012). Preskriptyviojoje terminų tvarkyboje siekiama norminti ir 

standartizuoti terminiją, sprendimai dėl norminimo priimami remiantis jau esamais terminų 

žodynais, dokumentais, standartais, aprobuotų terminų rinkiniais ar bazėmis. Deskriptyviosios 

terminų tvarkybos tikslas – fiksuoti terminų įvairovę ir taip sudaryti mokslinį pagrindą 

terminams norminti. Vienoje iš deskriptyviosios terminų tvarkybos šakų – tekstynais pagrįstoje 

terminų tvarkyboje (angl. corpus-driven terminology management, Budin 2012) – dėmesys nuo 

termino norminimo perkeliamas į jau pavartotą terminą ir jo analizę tekstyne, t. y. realioje 

vartosenoje. Terminai tekstyne tiriami naudojant automatinius terminų atpažinimo ir analizės 

įrankius. 

Kaip jau minėta, pagrindinis resursas preskriptyviojoje terminologijoje yra specialusis 

tekstynas, todėl kitame poskyryje aprašyta, kokie duomenys iš tekstynų svarbūs terminologams 

ir terminografams. 

 

1.2. Tekstynų panaudojimas terminologijoje ir terminografijoje 

Informaciją apie terminus ir terminais įvardijamas sąvokas terminologai dažnai gauna 

bendradarbiaudami su tam tikros srities ekspertais, vertėjais, tačiau tekstynai yra būdas tą pačią 

informaciją gauti netiesiogiai: tekstynas yra sudarytas iš specialistų parengtų tam tikros srities 

tekstų, kuriuose, taikant tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos metodus, galima atpažinti 

terminus ir visą dalykinę informaciją, susijusią su tais terminais (plačiau žr. 3 ir 5 skyrius). 

Deskriptyviojoje terminologijoje tekstynas laikomas svarbiu terminografinių 

duomenų šaltiniu, nes „dirbant su tekstynu galima gauti patikimą, statistiškai paremtą, anksčiau 

apskritai buvusią neprieinamą informaciją apie termino vartoseną natūralioje kalboje, jo 

reikšmę ir dažnumą, kontekstinius partnerius bei sistemines asociacijas“ (Zeller 2005: 11). 

Geriausiai terminografijai tinka specialieji tekstynai (žr. 2 skyrių), nors sprendžiant atskirus 

uždavinius, pvz., ar konkretus terminas yra analizuojamos srities terminas ar nėra, 

terminografijoje gali būti naudojami ir bendrieji tekstynai (žr. 3.3.1 poskyrį). 

Specialieji tekstynai terminologams pirmiausia reikalingi naujiems analizuojamos 

srities terminams gauti. Žinoma, tekstynai gali būti naudojami ir informacijai apie anksčiau 

turėtus terminus rinkti: žiūrima, ar jie tebevartojami, o jei taip, tai kaip, ar nepakito jų 
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vartosenos ypatumai, o drauge su jais ir reikšmė, ar nepasikeitė jais įvardijamų sąvokų apimtis 

atsiradus naujiems terminams (Marcinkevičienė 2000b). 

Taigi tekstynas, būdamas terminų šaltiniu, terminografams pravartus dėl daugelio 

priežasčių. Turbūt svarbiausia, kad iš vieno ir to paties tekstyno iškart gaunami trys 

terminografams reikalingi dalykai: 1) patys terminai, 2) jų apibrėžtys, t. y. dalykinė informacija 

apie pačią sąvoką, 3) vartojimo pavyzdžiai, taigi ir vartojimo dažnumas, terminų junglumas ir 

pan. Žinoma, tekstynu gali naudotis ir išankstinį terminų sąrašą turintys tyrėjai. Tokiu atveju 

jie iš tekstyno gauna dalykinę ir kalbinę informaciją. 

Terminologai praktikai (plg. Zaikauskas 2009) apibrėžia dvi šaltinių grupes: 

„klasifikuoti terminai“ ir „neklasifikuoti terminai“. Pirmajai grupei priskiriamos duomenų 

bazės ir žodynai, antrajai priskiriamos žinios (ekspertų, terminologų, vertėjų) ir tekstai (Eur-

Lex, Euramis, straipsniai, vadovėliai, interneto paieškos sistemos). Specialiųjų tekstynų 

kaupimas ir automatinė analizė padėtų terminologams ir vertėjams daugiau informacijos gauti 

būtent iš tekstų, be to, terminai tekstuose, nors neklasifikuoti, vis dėlto yra sistemiški. Pasak 

R. Marcinkevičienės (2000b), jei terminai yra gaunami iš tekstyno, jie turi vieną didelį 

privalumą – yra sistemiški ir tarpusavyje susiję, nes atskiruose tekstuose yra pateikiami atskirų 

autorių vartojami terminų rinkiniai, kiekviename iš kurių terminai yra gerai apmąstyti, darniai 

derantys vienas prie kito (Marcinkevičienė 2000b: 7). Taigi iš tekstynų galima rinkti ne tik 

pavienius terminus, bet ir jų sistemas (žr. 6.3 poskyrį apie švietimo ir mokslo terminų 

ontologiją). 

Tekstyne taip pat galima nustatyti tipiškiausius, dažniausius bet kurio žodžio (taip pat 

ir termino) vartosenos modelius (Marcinkevičienė 2000b), kurie yra svarbūs žodžio (arba 

termininei) reikšmei apibrėžti. Analizuojant konkordansą galima nustatyti terminų variantus, 

atskirti atvejus, kai tuo pačiu terminu įvardijamos skirtingos sąvokos. Informacija apie terminą 

ir jo ryšius su kitais terminais reikalinga terminologui, kad jis galėtų suvokti terminu 

įvardijamos sąvokos specifiką ir suformuluotų termino apibrėžtį bei įvertintų termino vietą 

sąvokų sistemoje. Remiantis tekstynu, gali būti sukuriama tokia termino apibrėžtis, kuri 

pagrįsta realia termino vartosena (žr. 5 skyrių). 

Būtent vartosena (kontekstas) gali padėti atpažinti terminą – o ši problema aktuali 

nustatant terminus abiem būdais: ir neautomatiškai, ir automatiškai. Viename naujausių 

gretinamojo terminologinio darbo tyrimų (Stankevičienė 2013) pagrindinis taikytas terminų 

atpažinimo tekste principas yra terminografinis: įvertinant, ar žodis arba žodžių junginys yra 

terminas, tikrinama specialiuosiuose žodynuose. Tačiau kai ieškomo žodžio ar junginio 

žodynuose nėra, tada tokio vieneto terminiškumas nustatomas remiantis jo vartosenos 

ypatybėmis tekste: pvz., „vienetas laikomas potencialiu terminu, jeigu yra grafinių nuorodų 
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(išskiriamas, paryškinamas) arba metakalbinių nuorodų (pateikiama apibrėžtis, įvardijamas 

sinonimas); jeigu apibrėžtis tekste nepateikiama, remiamasi terminų hierarchiniais santykiais“, 

pvz., tekste rastas junginys pliuso ženklas, nors neteikiamas nė viename naudotame fizikos 

terminų žodyne, laikomas terminu dėl to, kad pavadina sąvoką, kuri yra susijusi su sąvokomis 

minuso ženklas ir krūvio ženklas (plačiau žr. Stankevičienė 2013: 59–60). 

Terminų nustatymo iš tekstų idėja formuoja naują terminų tvarkybos metodiką, tačiau 

tekstyno nauda tiesiogiai susijusi su taikomomis analizės priemonėmis ir metodais 

(Meyer 2001: 280). Pavyzdžiui, analizuodamas termino konkordansą tekstyne terminologas 

gali matyti termininės sąvokos požymius, tačiau jeigu visus kontekstus, kuriuose tie požymiai 

išreikšti, terminologas turi apdoroti neautomatiškai, o konkordansas yra didelis, tai yra 

neefektyvu ir sugaištama daug laiko. Todėl, siekiant pasinaudoti tekstyno teikiamomis 

galimybėmis, būtina taikyti automatinius duomenų apdorojimo metodus: terminų atpažinimo ir 

nustatymo, apibrėžčių atpažinimo, ontologijų sudarymo ir t. t. Tai leidžia apdoroti daug didesnį 

informacijos kiekį, o tai itin aktualu šiuolaikinei terminografijai, kurios iššūkiai – greitai rengti 

ir (ar) atnaujinti terminografinius šaltinius, galinčius patenkinti įvairių vartotojų poreikius. 

Yra kelios specialiųjų terminologinių programų grupės: 1) programos, skirtos tekstui 

analizuoti jame pateikiamos informacijos aspektu – prasminių žodžių, informacijos turtingų 

teksto vietų, kuriose nurodomi sąvokų tarpusavio ryšiai ir priklausomybė; 2) programos, 

atrenkančios terminografui reikalingas tekstyno vietas, pavyzdžiui, terminų apibrėžtis; 

3) programos, padedančios analizuoti terminais įvardytas sąvokas, palengvinančios iš tekstyno 

gautų žinių tvarkymą (angl. knowledge acquisition systems). Pastaroji grupė, naudojama 

specifinių sričių dalykinėms taksonomijoms ir ontologijoms kurti, nors nauja ir perspektyvi, 

nėra plačiai paplitusi. Kur kas populiaresnės yra atskirų kalbų pagrindu sukurtos pirmos ir 

antros grupės programos (Cabré Castellví et al. 2001; Marcinkevičienė 2000b; taip pat 

žr. informaciją apie programą Sketch Engine5). 

 

1.3. Lietuviškos terminijos ištekliai 

Dabartiniai lietuviškosios terminijos ištekliai gerai atspindi terminologijos ir 

terminografijos situaciją Lietuvoje: lietuvių kalbos terminų galima rasti keliose tarptautinėse 

duomenų bazėse, terminų bankuose; nemažai parengta elektroninių terminynų ar duomenų 

bazių, bet visi lietuviški elektroniniai terminynai iš esmės yra sudaryti spausdintų terminų 

žodynų pagrindu. Daugelis lietuviškų žodynų parengti remiantis gana nedideliais tekstų 

                                                 
5 Žr. http://www.sketchengine.co.uk/ 

http://www.sketchengine.co.uk/
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kiekiais, kalbine intuicija, taigi galima teigti, kad Lietuvoje vis dar vyrauja preskriptyvusis 

terminų gavimo ir aprašymo būdas. 

Toliau paminėtini keli elektroniniai terminynai, kuriuose galima rasti lietuvių kalbos 

terminų: 

 Daugiakalbė ES terminų bazė IATE,6 kuri skirta ES dokumentų terminijos ištekliams kaupti. 

Joje yra 1,4 mln. daugiakalbių straipsnių – 8,4 mln. terminų 24 oficialiomis ES kalbomis. 

 Terminų bankas EuroTermBank,7 skirtas ES narių ir kitų Europos šalių terminologijos plėtrai. 

Jame yra daugiau nei 710 tūkst. terminų straipsnių, apie 2,7 mln. terminų įvairiomis kalbomis, 

daugiau nei 221 tūkst. apibrėžčių (šioje duomenų bazėje pateikiamos 33 kalbos). 

 Europos švietimo sistemų tezauras TESE,8 kuris skirtas Europos švietimo ir politikos 

terminams kaupti. Čia įtraukti 15 kalbų terminai. 

  Yra sudaryti keli elektroniniai vieno žodyno terminynai: Aiškinamasis darbuotojų 

saugos ir sveikatos terminų žodynas, Astronomijos enciklopedinis žodynas, Enciklopedinis 

kompiuterijos žodynas, Fizikos terminų žodynas, Socialinės apsaugos terminų žodynas, 

Radioelektronikos terminų žodynas. 

  Iš lietuviškų elektroninių terminynų paminėtina Lietuvos standartizacijos 

departamento terminų duomenų bazė,9 kurioje surinkti Lietuvos standartų terminai, jų 

apibrėžtys ir kitų kalbų atitikmenys. Kitas minėtas lietuviškas terminynas – Lietuvos 

Respublikos Seimo terminų glosarijus,10 kuris sudarytas iš Eurovoc – daugiakalbio, 

daugiadalykio ES terminų žodyno; VDIC – vertimo, dokumentacijos ir informacijos centro 

terminų duomenų bazės; STD – Statistikos departamento lietuvių–anglų kalbų statistikos 

terminų žodyno. Apie 1300 finansų srities terminų galima rasti Lietuvos banko terminų bazėje11. 

  Viena iš naujesnių terminų tvarkybos sistemų – SNOMED CT. Tai viena iš išsamiausių 

klasifikacijos ir terminų sistemų, apimanti visas šiuolaikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 

18 tarpusavyje susietų klasifikatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų, 

mikroorganizmų, dietų, topografijos, geografijos, aplinkos bei socialinių veiksnių ir kitų 

medicinos aspektų kodifikavimui.12 

  Turbūt svarbiausiu lietuviškų terminų banku laikytinas Lietuvos Respublikos terminų 

bankas.13 Jo paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač 

                                                 
6 Žr. http://iate.europa.eu 
7 Žr. http://www.eurotermbank.com 
8 Žr. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/tese_en.php 
9 Žr. http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=159 
10 Žr. http://www3.lrs.lt/pls/term/termp.term_p 
11 Žr. http://www.raštija.lt/LBTB/ (žiūrėta 2015-01-07). 
12 Žr. http://www.lmb.lt/index.php?-538029741 
13 Žr. http://www.vlkk.lt/lit/terminai 

http://iate.europa.eu/
http://www.eurotermbank.com/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/tese_en.php
http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=159
http://www3.lrs.lt/pls/term/termp.term_p
http://www.raštija.lt/LBTB/
http://www.lmb.lt/index.php?-538029741
http://www.vlkk.lt/lit/terminai
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Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę 

sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti kiti juridiniai bei fiziniai asmenys, kuria 

galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai. 

Šiame banke sukaupta daugiau nei 213 tūkst. terminų.14 

   Dar vienas paminėtinas elektroninis terminynas – Matematikos ir informatikos instituto 

lietuvių kalbos terminų bazė (Lietuvių kalbos terminynas),15 skirta įvairioms terminijos 

tvarkymo ir vartojimo reikmėms. Jame yra apie 280 tūkst. terminų iš 27 įvairių terminų žodynų 

(išsamiau apie lietuviškus terminų bankus, duomenų bazes žr. Europos Komisijos Vertimo raštu 

ir teksto rengimo išteklius16). 

   Švietimo ir mokslo sričiai skirtų terminų žodynų nėra daug, beveik visi parengti 

žodynai yra aiškinamieji verčiamieji (terminai pateikti su angliškais, vokiškais, kartais ir 

rusiškais atitikmenimis)17. Vienas pirmųjų – L. Jovaišos parengtas žodynas Pedagogikos 

terminai (Kaunas: Šviesa, 1993), apimantis 1000 teorinės ir taikomosios pedagogikos, jos 

istorijos, metodologijos terminų. 

Yra tokių žodynų, kurie apima tam tikrų švietimo ir mokslo srities posričių terminiją – 

profesinio rengimo, specialiojo ugdymo. Pavyzdžiui, vykdant PHARE profesinio mokymo 

reformą, žodynai, skirti profesinio rengimo srities terminijai, buvo sudaromi pagal užsakymą: 

R. Laužacko žodyne Svarbiausios profesinės edukologijos sąvokos (1996) pateikti 55 dažniausi 

profesinės edukologijos terminai (pateikti ir angliški, ir vokiški atitikmenys); V. Rimkevičienės 

su bendraautoriais parengtame Profesinio rengimo terminų aiškinamajame anglų–lietuvių 

kalbų žodynėlyje praktikams (1998) pateikti ugdymo ir studijų programų, mokymo ir mokymosi 

medžiagos rengimo, vertinimo, kokybės laidavimo, mokymo ir mokymosi strategijų, vadybos 

terminai. 2002 m. J. Petruševičiaus su bendraautoriais sudarytame Anglų–lietuvių kalbų 

specialiojo ugdymo žodyne – apie 3500 dažniausiai vartojamų anglų kalbos specialiojo 

ugdymo, t. y. logopedijos, tiflologijos, surdologijos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, 

adaptuoto fizinio ugdymo, kineziterapijos, socialinės pedagogikos terminų su lietuviškais 

atitikmenimis. Edukologijos terminų galima rasti 2011 m. B. Bitino parengtoje studijoje 

Edukologijos terminija: kokybė ir problemos. 

Lietuvos Respublikos terminų banke pateikiami tie švietimo ir mokslo srities terminai, 

kurie yra minimi L. Jovaišos 2007 m. parengtame Enciklopediniame edukologijos žodyne ir 

                                                 
14 Tiek terminų buvo 2014 m. rugpjūtį. 
15 Žr. http://www.terminynas.lt 
16 http://ec.europa.eu/translation/lithuanian/lithuanian_lt.htm  
17 Čia remtasi Gaivenytės-Butler et al. (2008) sudaryta bibliografija ir Lietuvos Respublikos terminų banko 

šaltiniais. 

http://www.terminynas.lt/
http://ec.europa.eu/translation/lithuanian/lithuanian_lt.htm
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2008 m. išleistame Aiškinamajame kvalifikacijų sistemos terminų žodyne (rengėjai R. Gatautis, 

R. Gudauskas, O. Gurskienė). 

Naujausias švietimo ir mokslo srities terminų žodynas – Studijų terminų žodynas18 

(rengėjai K. Pukelis ir A. Smetona) – parengtas 2009–2011 m. Studijų kokybės vertinimo centro 

(SKVC) užsakymu (plačiau žr. Smetona 2011). Žodyno paskirtis – pateikti vienoje vietoje su 

studijomis susijusių terminų pavadinimus ir jų apibrėžtis lietuvių kalba bei terminų atitikmenis 

anglų kalba. 

Iš žodyno rengėjų aiškinimų (žr. Smetona 2011: 192) galima suprasti, kad nors 

„sąvokų apibrėžtys formuluojamos atsižvelgiant į naujausiuose mokslo šaltiniuose pateikiamą 

informaciją“, dirbta vadovaujantis preskriptyviosios terminologijos principais: „stengiamasi 

šalinti nereikalingą lietuviškų terminų sinonimiją ir chaotiškumą“, „kai kurie jau esantys, bet 

nelabai tikslūs ar šiaip nepatogūs lietuviški terminai keičiami geresniais“. Tiesa, taikyti 

objektyvius norminimo kriterijus rengėjams ne visada pavyksta: vienas iš didžiausių keblumų – 

sąvokų turinio ir jas žyminčių simbolių – terminų, dermė bei švietimo tikrovės reiškinių 

žymėjimo simboliais (terminais) sistemiškumas (Smetona 2011: 192). 

Kiek mums žinoma, nė vienas iš anksčiau minėtų terminynų, žodynų ar terminų bazių 

nesudarytas naudojant atitinkamos srities tekstyną. Taigi kyla klausimas: ar be patogesnio ir 

didesnei žmonių daliai prieinamesnio naudojimo yra kokių kitų lietuvių kalbos elektroninių 

terminynų ar duomenų bazių privalumų lyginant su tradiciniais terminų žodynais? Kitose šalyse 

terminologai skeptiškai žiūri į jau turimų, ne tekstynų pagrindu rengtų popierinių žodynų 

kompiuterizavimą, t. y. sukėlimą į duomenų bazes (Marcinkevičienė 2000b). 

Minėti terminynai palyginti nedideli, juos reikia pildyti tais terminais, kurie realiai 

vartojami, bet nefiksuoti terminynuose. Automatizavus terminų atpažinimo ir tvarkybos 

procesą, būtų galima toliau pildyti jau esamus terminografinius resursus ir tai būtų įmanoma 

daryti daug greičiau. Pirmieji eksperimentai, skirti tokiai metodologijai sukurti, buvo atlikti 

vykdant projektą ŠIMTAI 2 (žr. pratarmę ir 5 skyrių). Projekto rezultatais remiamasi šioje 

monografijoje. 

 

1.4. Tekstynais pagrįstos terminų tvarkybos ypatybės ir etapai 

R. Marcinkevičienės straipsnyje „Terminografija ir tekstynas“ (2000b) terminografo, 

terminus analizuojančio tekstynuose, darbo ciklas apibūdinamas taip: pirmajame etape pagal 

tam tikrus principus sudaromas tekstynas, vėliau iš jo gaunami terminai, jie perkeliami į 

duomenų bazę, aprašomi, t. y. atskiruose duomenų bazės laukuose pateikiami iš konkordanso 

                                                 
18 Žodyno prieiga internete SKVC tinklalapyje: http://www.skvc.lt/studiju_zodynas/. 

http://www.skvc.lt/studiju_zodynas/
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paimti tipiškos jų vartosenos pavyzdžiai, iš ten pat gautos apibrėžtys. Vėliau, remiantis iš 

tekstyno gauta kalbine ir dalykine informacija, nurodomi su aprašomuoju terminu susiję 

žodžiai: sinonimai, antonimai, hiponimai, hiperonimai, duodamos nuorodos į jų skiltis, termino 

priklausomybė dalykinei sričiai, vieta bendrojoje sąvokų sistemoje. Be to, pateikiamos 

gramatinės ir pragmatinės ypatybės, junglumo ar kitokie vartojimo apribojimai, informacija 

apie termino teiktinumą ir, jei taip sumanyta, vertimo ekvivalentai. Šioje monografijoje 

aprašomas tekstynais pagrįstos terminų tvarkybos darbo ciklas iš esmės yra panašus. 

Pratarmėje minėtame projekte ŠIMTAI 2 buvo kuriama automatinio terminų 

nustatymo, terminų apibrėžtims reikalingos medžiagos atrankos iš tekstyno metodologija ir 

automatinio terminų nustatymo iš tekstyno, dalykinės informacijos tekstyne atpažinimo 

įrankiai. Šio projekto etapai buvo tokie: 

1. Apsibrėžta dalykinė sritis, tada pagal kriterijus sudarytas 4 mln. žodžių specialusis tos srities 

tekstynas, jis automatiškai morfologiškai anotuotas (žr. 2 skyrių). 

2. Sukurtas automatiškai galimus terminus (toliau GT) atrenkantis įrankis, pagrįstas 

lingvistinėmis ir statistinėmis taisyklėmis, juo tekstyne buvo automatiškai atpažinti GT (plačiau 

žr. 3 skyrių). 

3. Patikslinti GT atrankos kriterijai, pagal kuriuos nustatyta apie 11 tūkst. GT, sudarytų nuo 

vieno iki penkiolikos žodžių (žr. 4 skyrių). 

4. Parengta terminų apibrėžimo, remiantis tekstynais, metodika (žr. 5 skyrių). 

5. Parengti lingvistiniai resursai, reikalingi terminų apibrėžtims nustatyti. Visa papildoma 

informacija iš tekstyno apie atrinktų terminų vartoseną (dažnumas, kolokatai, vartosenos 

pavyzdžiai, kontekste susiję terminai, priklausomybė dalykinei sričiai ir kt.) buvo fiksuojama 

termino kortelėje (žr. 6.1 poskyrį). 

6. Apibrėžti 300 pasirinktų grupių terminų. Terminų apibrėžtys buvo rašomos remiantis 

informacija iš tekstyno apie terminu pavadinamą sąvoką (taikyti metodai aprašyti 5 skyriuje). 

7. Publikuotas internete laisvai prieinamas Švietimo ir mokslo terminų žodynas (žr. 6.2 poskyrį) 

ir parengta Švietimo ir mokslo terminų ontologija (žr. 6.3 poskyrį). 

Reikia paminėti, kad sprendžiant kai kuriuos uždavinius dirbta derinant abiejų – ir 

deskriptyviosios, ir preskriptyviosios terminologijos – krypčių metodus. Pavyzdžiui, terminų 

atpažinimo įrankiu automatiškai nustačius GT, buvo būtina taikyti papildomus GT atrankos 

kriterijus. Renkant informaciją iš tekstyno dažnai dirbta ir automatiškai, ir neautomatiškai: 

pavyzdžiui, terminų kolokatai buvo nustatomi automatiškai, o su terminu susiję žodžiai iš tam 

tikro termino konkordanso atrinkti termino kortelę rengusio lingvisto. Rašydamas apibrėžtis 

terminologas ne visais atvejais galėjo naudoti iš tekstyno sukauptus duomenis, nes retai 

vartojamo termino atveju duomenų iš tekstyno tiesiog nepakako tam, kad jais remdamasis 
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terminologas galėtų parašyti apibrėžtį. Tada terminologas parengdavo apibrėžtį remdamasis 

savo, kaip srities eksperto, žiniomis. 

Mokslo ir studijų terminams nustatyti ir apibrėžti skirto projekto galutinis rezultatas 

yra elektroninis žodynas (žr. 6.2 poskyrį), kurio pagrindinė vertė ta, kad duomenys jame 

parengti taikant deskriptyvųjį terminų atpažinimo ir apibrėžimo metodą. Kol kas šis žodynas 

nėra integruotas į kitus lietuviškosios terminijos išteklius, tačiau jis laisvai prieinamas internete 

(žr. http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/) ir naudojamas mokymo, studijų tikslams. 

Nors projekte ŠIMTAI 2 tyrinėti konkrečios srities lietuvių kalbos terminai, tačiau 

sukurta metodologija, toliau ją tobulinant, galėtų būti taikoma ir kitų sričių lietuvių kalbos GT 

atpažinti bei apibrėžti. Šį privalumą įvardija ir slovėnų tyrėjai, 2011–2013 m. vykdę 

terminologijos projektą TERMIS (Terminology data banks as the bodies of knowledge: The model 

for the systematization of terminologies)19. TERMIS projekte viešųjų ryšių srities terminai 

nustatyti ir aprašyti panašia metodika kaip ir šioje monografijoje pristatomame tyrime. Šio 

projekto veiklos apėmė: 1) tekstyno sudarymą; 2) automatinį GT atpažinimą; 3) automatinį 

kolokacijų ir gramatinių ryšių atpažinimą; 4) gerų pavyzdžių nustatymą; 5) duomenų tvarkymą; 

6) termino straipsnio parengimą duomenų bazei (plačiau žr. Logar et al. 2013). 

Galutinis TERMIS projekto (Logar et al. 2013) rezultatas taip pat yra elektroninis 

terminų žodynas, tačiau jo pagrindas yra leksikografinė duomenų bazė (angl. dictionary editing 

system), kuri gali būti panaudota ne tik viešųjų ryšių, bet ir kitų sričių terminijai rengti, fiksuoti, 

sisteminti. Taigi TERMIS projekte sukurta terminografinė infrastruktūra nuolatinei įvairių 

sričių terminijos tvarkybai. Projekte ŠIMTAI 2 tokio tikslo iškelta nebuvo, nes pirmiausia 

siekta kurti automatinio GT nustatymo, terminų apibrėžtims reikalingos medžiagos atrankos iš 

tekstyno metodologiją ir įrankius. Kita vertus, diskusijos apie jau esamą lietuviškosios 

terminijos tvarkybai skirtą infrastruktūrą (pvz., Lietuvos Respublikos terminų banką) taip pat 

reikalingos: svarbu būtų įvertinti, kokios tokios infrastruktūros panaudojimo galimybės 

terminografams, dirbantiems deskriptyviosios terminologijos metodais, taip pat aptarti, kaip 

galima būtų tobulinti esamą infrastruktūrą (apie tai rašoma šios monografijos apibendrinamųjų 

pastabų ir rekomendacijų dalyje). 

 

1.5. Apibendrinimai 

Deskriptyvioji terminologija gana smarkiai pakeitė požiūrį į terminus, akcentuoja 

automatizuotą terminų tvarkybą, pasižymi ne tokiu griežtu požiūriu į termino 

vienareikšmiškumą, termino hierarchinės sistemos kūrimą ir termino norminimą. 

                                                 
19 Plačiau žr. http://www.termis.fdv.uni-lj.si/index-en.html 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/
http://www.termis.fdv.uni-lj.si/index-en.html
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Deskriptyviojoje terminologijoje terminas nėra kuriamas, bet atsiranda iš vartosenos, jį aptikus 

tekste ir ištyrus vartosenos ypatumus. 

Preskriptyviojoje terminų tvarkyboje siekiama norminti ir standartizuoti terminiją, 

sprendimai dėl norminimo priimami remiantis jau esamais terminų žodynais, dokumentais, 

standartais, aprobuotų terminų rinkiniais ar bazėmis. Deskriptyviosios terminų tvarkybos 

tikslas – fiksuoti terminų įvairovę ir taip sudaryti mokslinį pagrindą terminams norminti. 

Vienoje iš deskriptyviosios terminų tvarkybos šakų – tekstynais pagrįstoje terminų tvarkyboje 

(angl. corpus-driven terminology management) – dėmesys nuo termino norminimo perkeliamas 

į jau pavartotą terminą ir jo analizę tekstyne, t. y. realioje vartosenoje. Analizuojama tekstyne 

panaudojant automatinius terminų atpažinimo ir analizės įrankius. 

Nors lietuvių kalbai sudaryta nemažai elektroninių terminų žodynų, terminų bankų ir 

kitų resursų, vis dėlto jie paremti preskriptyviosios terminologijos principais. ŠM terminų 

nustatymo, analizės ir apibrėžimo projektas buvo vienas iš pirmųjų bandymų Lietuvos 

terminografijoje taikyti deskriptyviąją terminų atpažinimo ir apibrėžimo metodiką. Šiuo tyrimu 

siekėme parodyti, kaip būtų galima bent iš dalies automatizuoti lietuviškosios terminijos 

tvarkybą. 

Deskriptyvioji terminologija gali padėti terminografams greitai ir objektyviai 

analizuoti terminų vartoseną, fiksuoti terminų įvairovę. Tai gali lemti ne tik efektyvesnę, 

objektyvesnę terminų analizę, bet taip pat ir paspartinti bei patobulinti terminų norminimo 

procesą. Reikia pripažinti, kad parengiamieji darbai užtrunka ilgai, bet šis įdirbis vėliau gali 

labai paspartinti terminų atpažinimą ir analizę. 



2. ŠVIETIMO IR MOKSLO TEKSTYNAS 

   Kaip jau minėta, specialusis tekstynas – vienas iš būtinų resursų norint automatizuoti 

terminų atranką, analizę, apibrėžčių sudarymą, norint gauti objektyvius duomenis. Tokį tekstyną 

gali susidaryti vienas tyrėjas ar mokslininkų grupė. Atsižvelgiant į analizuojamą sritį, tekstų 

prieinamumą, norimo sukaupti tekstyno dydį, tekstyno reprezentatyvumą, panaudojimo 

galimybes, turimus įrankius, finansines galimybes, žmogiškuosius resursus ir kt., šis procesas 

gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių mėnesių ar metų. 

   Šioje monografijoje daug rašoma apie tekstynų pritaikymą terminologijoje ir 

terminografijoje, apie tekstynų privalumus ir pan. Pirmiausia reikia paminėti, kaip sudaromi 

tekstynai: 2.1 poskyryje rašoma apie tai, kiek ir kaip interneto20 resursai gali būti panaudojami 

tekstynams sudaryti; 2.2 poskyryje aptarta, į ką reikia atsižvelgti sudarant specialiuosius 

tekstynus. 2.3 poskyryje išsamiai aprašyta, kiek ir kokio pobūdžio tekstų sudaro šio tyrimo 

šaltinį – švietimo ir mokslo tekstyną, o 2.4 poskyryje aptarta, kaip vyko šioje monografijoje 

aprašomo tekstyno21 tvarkymas. 

 

2.1. Šaltiniai tekstynams sudaryti 

  Tiek bendrąjį, tiek specialųjį tekstyną galima susidaryti pasitelkiant automatinius 

įrankius. Įvairaus pobūdžio tekstynai sudaromi iš skirtingų šaltinių: elektroninių ar spausdintų 

knygų (pastarosios skenuojamos ar kitaip perkeliamos į elektroninę terpę), žiniasklaidos 

leidinių, dokumentų, lankstinukų, skelbimų ir kt. Gana daug medžiagos įvairaus pobūdžio 

tekstynams galima gauti iš interneto, todėl toliau šiame poskyryje daugiau dėmesio skiriama 

internetui, kaip kalbinių duomenų analizės resursui. 

  Internetas gali būti panaudojamas dvejopai: pirma, galima iš interneto nusikopijuoti ar 

atsisiųsti reikalingus tekstus ir iš jų susidaryti tekstyną, kuriame toliau vykdomi norimi tyrimai. 

Kita galimybė – pačiame internete, naudojant paieškos variklius (angl. search engine), vykdyti 

paiešką, t. y. visą paieškos variklio (pvz., Google) interneto indeksą traktuoti kaip tekstyną. 

  Internetą galima panaudoti kaip resursą bendriesiems ar specialiesiems, vienakalbiams 

ar keliakalbiams, taip pat lygiagretiesiems ar lyginamiesiems tekstynams sudaryti; naudojant 

interneto paieškos variklius, iš paieškos rezultatų galima sužinoti žodžių dažnumą, rasti vertimo 

atitikmenis, pasitikrinti labiausiai paplitusį žodžio rašybos variantą, rasti pastoviųjų junginių 

kontekstus, analizuoti terminų vartoseną. Šiuos duomenis galima panaudoti kuriant automatinio 

vertimo sistemas, ontologijas ir kt. 

                                                 
20 Šiame skyriuje vartojamas terminas internetas apima per pasaulinį informacijos tinklą prieinamą duomenų 

masyvą. 
21 Iš esmės tai atitinka bet kurio tekstyno tvarkymą. 
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  Interneto paieškos variklių indeksai atnaujinami dažniau nei, tarkim, tradiciniai 

tekstynai. Šiuo požiūriu interneto paieškos rezultatai, kaip duomenys, yra tarsi savaime 

atsinaujinantys, dinamiški, o tekstynai neretai ilgus metus būna stabilūs, dėl to negalima 

užfiksuoti naujausių kalbos pasikeitimų (žr. Kilgarriff et al. 2003; Gatto 2014). Internetas gali 

būti panaudotas kaip šaltinis rečiau vartojamų (angl. less-resourced language) kalbų analizei 

(plg. Gurrutxaga et al. 2010; Brosig 2014). 

  Vienas iš būdų sukaupti internete esančią informaciją – automatiškai tekstus 

kaupiančios programos (angl. web crawler). Pavyzdžiui, iš interneto automatiškai buvo sukaupti 

ir vėliau morfologiškai anotuoti trys dideli (kiekvienas sudarytas daugiau nei iš bilijono žodžių) 

anglų, vokiečių ir italų kalbų tekstynai ukWaC, deWaC, itWaC (Baroni et al. 2009; Ferraresi 

et al. 2008). Vienas iš populiariausių internete pateiktai informacijai sukaupti įrankių yra Sketch 

Engine WebBootCat22. 

  Automatiškai tekstus kaupiančios programos gali būti naudojamos ir tekstams 

klasifikuoti, pvz., Goeuriot et al. 2009 straipsnyje rašoma apie automatiškai iš internetinių tekstų 

sudarytą lyginamąjį specialųjį prancūzų ir japonų kalbų medicinos srities tekstyną, kurį sudarant 

atsižvelgta į tekstų sritį, temą ir diskurso tipą ir tam buvo sukurtas specialus įrankis, pritaikytas 

tiriamoms kalboms. 

  Ne vienas tekstynų tyrėjas teigia, kad net ir iš milijonų ar bilijonų žodžių sudaryti 

tekstynai gali būti per maži, ypač jei tiriami retesni vienetai, o internete randamos informacijos 

kiekis viršija bet kokiame egzistuojančiame tekstyne esamą informaciją, todėl šiuo požiūriu 

internetas yra pranašesnis nei tekstynas. Taigi internetas gali būti traktuojamas kaip didžiausias 

kalbinių duomenų šaltinis. Žinoma, jei būtų diskutuojama dėl informacijos kokybės, tai 

internetas nebūtų laikomas geresniu informacijos šaltiniu nei gerai sudarytas, subalansuotas 

tekstynas (plg. Kilgariff et al. 2003; Schäfer et al. 2013). 

  Tuose darbuose, kuriuose aprašomi iš interneto automatiškai sukaupti tekstynai, 

dažniausiai akcentuojama tai, kad galima greitai ir kokybiškai sukaupti didelius tekstų kiekius 

(pvz., Baroni et al. 2009 minima, kad yra sukauptas terabaito, t. y. tūkstančio milijardų, žodžių 

tekstynas). Automatiškai tekstus kaupiančios programos gali atpažinti kalbą, anotuoti tekstus, 

taigi pateikia naudingos metainformacijos. 

  Vis dėlto norint susidaryti specialųjį tekstyną, pirmiausia reikia atsižvelgti į tokios 

rūšies tekstynų kaupimo rekomendacijas, nes gali atsitikti taip, kad bus sukaupta labai daug 

tekstų per trumpą laiką, bet jie tinkamai nereprezentuos norimos srities ar neatitiks kitų 

specialiesiems tekstynams keliamų reikalavimų (žr. 2.2 poskyrį). Internetas gali būti ypač 

                                                 
22 Žr. http://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/Website/Features#WebBootCat. 

http://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/Website/Features#WebBootCat
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naudingas kaip šaltinis terminams tirti, jei analizuojami specializuoti, o ne populiarūs 

internetiniai puslapiai, nes specializuotuose portaluose pateikiama dalykinė tam tikros srities 

informacija, kurioje vartojama daug analizuojamos srities, o ne bendrųjų terminų. 

  Atkreiptinas dėmesys, kad su specialiaisiais tekstynais susijusios visatekstės duomenų 

bazės, pvz., Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazė, Europos Sąjungos teisės aktų bazė 

„EUR-Lex“: jos galėtų būti naudojamos kaip pirminis, iš dalies jau atrinktų tekstų šaltinis 

specialiajam tekstynui sudaryti. Svarbu pabrėžti, kad visatekstėse duomenų bazėse galima gauti 

tapačius tekstus įvairiomis kalbomis, tad tai didelis palengvinimas, jei sudaromi keliakalbiai 

specialieji tekstynai. 

  Iki šiol kalbėta apie priemones, kurios galėtų palengvinti arba paspartinti tekstynų 

kaupimą. Be šių priemonių svarbūs ir įrankiai, skirti tekstynų analizei, nes tekstyno kokybė 

priklauso nuo to, kiek ir kokios informacijos vertėjas, terminologas ar kitas kalbos tyrėjas sugeba 

iš to tekstyno gauti (Castagnoli 2006). Kitaip sakant, net ir geriausias tekstynas gali būti mažai 

vertingas, jei negebama jame surasti reikiamos informacijos, o net ir abejotinos kokybės tekstų 

pilnas internetas gali būti vertingas tyrimo šaltinis, jei mokama atlikti paiešką. 

  Tiek sudarant bendrąjį, tiek specialųjį tekstyną, svarbu žinoti tekstynų sudarymo 

specifiką. Apie bendrųjų tekstynų sudarymo principus šioje monografijoje plačiau nerašoma,23 

o 2.2 poskyryje pateiktos specialiųjų tekstynų sudarymo rekomendacijos. 

 

2.2. Specialiųjų tekstynų sudarymo principai 

 Bendrieji tekstynai paprastai būna dideli (nuo keliasdešimties milijonų iki šimtų 

bilijonų žodžių24), vis dėlto specifinei analizei jų neužtenka – reikalingi mažesni specialieji 

tekstynai, nes juose galima rasti tokios informacijos, kokios nėra dideliuose bendruosiuose 

tekstynuose. Specialieji tekstynai orientuoti į tam tikrą kalbos atmainą ar tam tikrą sritį, todėl 

pasirinktą sritį jie atspindi išsamiau negu bendrieji. Kalbos tyrėjams svarbu tai, kad 

specialiuosiuose tekstynuose tam tikra leksika ir gramatinės konstrukcijos pasitaiko daug 

dažniau ir reguliariau nei bendruosiuose tekstynuose, todėl tokius tekstynus galima lengvai 

pritaikyti kalbų mokymo praktikoje (Usonienė et al. 2008: 104). 

 Su kokiomis problemomis susiduria specialiųjų tekstynų rengėjai, išsamiai aptarta 

Pearson 1998. Čia rašoma apie tekstynų dydį, kuris glaudžiai susijęs su reprezentatyvumu. 

Tekstyno dydį iš dalies lemia ir tai, kiek analizuojamos srities tekstų prieinama elektroniniu 

pavidalu, t. y. kiek tekstų yra lengvai prieinami ir sutvarkomi, kad būtų tinkami įkelti į tekstyną 

                                                 
23 Plačiau žr. McEnery et al. 2006; Kilgariff et al. 2003; Marcinkevičienė 2000; Schäfer et al. 2013. 
24 Pvz., vieno terabaito dydžio tekstynas Web 1T 5-gram, sudarytas iš anglų kalbos vienažodžių–penkiažodžių 

junginių, žr. https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2006T13; 25 terabaitų dydžio tekstynas The ClueWeb09, sudarytas 
iš dešimties kalbų 1 bilijono interneto puslapių, žr. http://www.lemurproject.org/clueweb09.php/. 

https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2006T13
http://www.lemurproject.org/clueweb09.php/
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(apie tekstų tvarkymo ypatumus žr. 2.4). Beje, Pearson 1998 nepateikiami jokie konkretūs 

skaičiai, koks turėtų būti didžiausias ar mažiausias specialusis tekstynas; tai rodo, kad šis 

klausimas visada lieka atviras ir daugiausia priklauso nuo analizuojamos medžiagos ir keliamų 

tyrimo tikslų. 

 Knygos Terms in Context skyriuje Corpora, Corpus Design and Corpus Selection 

(Pearson 1998) teigiama, kad specialųjį tekstyną sudarantys rašytiniai tekstai turi būti imami 

visi, o ne jų dalys.25 Tai labai svarbu tam, kad būtų galima gauti kuo daugiau tikslios 

informacijos, kad nebūtų prarasti terminai ir dėl to nebūtų iškreipta analizuojamų terminų 

sistema. Pavyzdžiui, knygoje ar straipsnyje terminai neretai būna apibrėžiami, pateikiami jų 

sinonimai ar kiti susiję žodžiai. Jei būtų imama tik dalis knygos ar straipsnio, ši informacija gali 

nepatekti, dėl to tolesnė terminų analizė gali būti netiksli, neišsami. Pasak J. Pearson (1998: 59), 

pastebėta, kad paprastesni terminai yra paaiškinami knygos ar straipsnio pradžioje, o 

sudėtingesni – tolesniuose skyriuose. Vadinasi, paėmus tik dalį leidinio, gali būti prarasta 

vertinga informacija. 

 J. Pearson (1998: 60) teigia, kad specialųjį tekstyną turi sudaryti tik spausdinti tekstai, 

nes jie atskleidžia autorių norą įtvirtinti publikuojamus duomenis kaip galimą informacijos 

šaltinį, kuriame galima rasti apibrėžčių. Kitaip tariant, spausdinti tekstai gali būti patikimesnis 

terminų analizės šaltinis nei kai kurie elektroniniai tekstai (iš dalies su tuo galima sutikti, nes 

elektroninėje erdvėje galima rasti nekokybiškų duomenų, kuriuose pateikiami abejotini 

terminai). Vis dėlto daugelis dabartinių tekstynų yra sudaryti iš elektroninių tekstų. 

 Minėtoje knygoje (Pearson 1998) teigiama, kad svarbu žinoti teksto autorių (tai gali 

būti asmuo arba institucija). Taip pat rašoma, jog tekstai turi būti tikri, t. y. jie turi reprezentuoti 

tai, kas iš tikrųjų egzistuoja ar manoma, kad egzistuoja. Užsimenama apie tekstų skaitytojus (jie 

gali būti to paties lygmens ekspertai kaip ir teksto autorius arba jie gali būti ne tokie patyrę kaip 

autorius, bet nori sužinoti daugiau apie tekste pristatomą subjektą), skirtingos tematikos tekstų 

anotavimą ir kt. 

 Taigi galima teigti, kad sudarant specialiuosius tekstynus svarbu ne dydis (kas neretai 

akcentuojama kalbant apie bendruosius tekstynus), o patikimi tekstų atrankos kriterijai. Toliau 

paminėti keli specialieji lietuvių ir kitoms kalbos skirti tekstynai, kurių rengėjai aprašo savo 

tekstynų sudarymo principus. 

 Vienas iš naujausių specialiųjų lietuvių kalbos tekstynų yra Lietuvių mokslo kalbos 

tekstynas (CorALit)26. Tai maždaug iš 9 mln. žodžių sudarytas specialusis, sinchroninis, 

                                                 
25 Pearson 1998 atkreipia dėmesį, kad skirtingų autorių parašyti skirtingi knygos skyriai turėtų būti traktuojami 

kaip atskiri tekstai. 
26 Žr. http://coralit.lt/. 

http://coralit.lt/
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rašytinės lietuvių mokslo kalbos tekstynas, kurį sudaro humanitarinių, socialinių, fizinių, 

biomedicinos ir technologijos mokslų krypčių moksliniai tekstai. Kaupiant tekstyną siekta 

sukaupti kuo įvairesnius tekstus, kad šie kuo geriau reprezentuotų šiuolaikinės lietuvių rašytinės 

įvairių mokslo krypčių kalbos leksines, gramatines ir teksto lygmens, struktūrines ypatybes. 

Kaip teigia šio tekstyno kūrėjai, Lietuvių mokslo kalbos tekstynas gali būti naudojamas 

objektyviems, šiuolaikiniams akademinio diskurso kiekybinių ir kokybinių parametrų tyrimams, 

kurie leistų atskleisti tarpdisciplininius ypatumus, žanrų įvairovės charakteristiką, suteiktų 

informacijos apie esamas ar galimas lietuvių mokslo kalbos savitumo, identiteto formavimo(si) 

ar nykimo tendencijas ir atskleistų veiksnius, lemiančius aptariamus procesus. Taikomuoju 

požiūriu šis tekstynas labai reikalingas akademinio rašymo mokymui ir savarankiškam 

mokymuisi, nes sukaupta faktinė medžiaga nėra sukurta pavienių tyrėjų, kalbininkų – ji atspindi 

realią kalbinę situaciją, demonstruoja kolektyvinę intuiciją ir parodo tikrąją vartoseną (Usonienė 

et al. 2008: 104–105).27 

 Anglų ir italų kalbų Bononia Legal Corpus (BOLC) – dar vienas specialiojo tekstyno 

pavyzdys. Šis tekstynas yra daugiakalbis, jis sudarytas iš 18 mln. (skaičiuojant ir anglų, ir italų 

kalbų žodžius) žodžių Europos Sąjungos tekstų (Rossini Favretti et al. 2007). Kaip specialųjį 

kitų kalbų tekstyną dar galima paminėti TERMIS projekte sudarytą viešųjų ryšių srities terminų 

tekstyną KoRP (Logar et al. 2013). Tai vienakalbis, sinchroninis, 1,8 mln. žodžių rašytinės 

kalbos tekstynas, apimantis 1994–2007 m.28 

 Specialieji tekstynai nebūtinai yra nedidelės apimties, pvz., NML PubMed29 duomenų 

bazėje yra daugiau nei 20 mln. publikacijų medicinos tematika nuo 1861 metų. Visi tekstai yra 

anotuoti: pateikta ne tik metainformacija (t. y. metai, autoriai, citatos, antraštės, santraukos 

ir kt.), bet ir nurodyti terminai ir medicinos sąvokos. 

 Taigi nors specialiuosius tekstynus sudaryti kiek sudėtingiau nei bendruosius, tekstynų 

lingvistų dažnai akcentuojamos didesnės specialiųjų tekstynų panaudojimo galimybės. Kituose 

poskyriuose rašoma apie šio tyrimo pagrindinio šaltinio – Švietimo ir mokslo tekstyno – 

sudarymo ir tvarkymo etapus bei principus. 

 

2.3. Švietimo ir mokslo tekstyno sandara 

  Sudarant Švietimo ir mokslo tekstyną (toliau ŠM tekstynas), tekstų kaupimas vyko 

neautomatizuotai: pirmiausia buvo konsultuojamasi su švietimo ir mokslo srities ekspertu,30 

tada taikant reprezentatyvumo kriterijus buvo sudarytas tekstų rinkinys, atspindintis pasirinktą 

                                                 
27 Kitų kalbų akademiniai tekstynai paminėti Usonienė et al. 2008. 
28 Plačiau žr. http://www.termis.fdv.uni-lj.si/index-en.html. 
29 žr. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 
30 Tai doc. dr. Giedrius Viliūnas. 

http://www.termis.fdv.uni-lj.si/index-en.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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švietimo ir mokslo sritį. Tekstyno sudarymas truko metus ir apėmė šiuos etapus: sudaryta 

tekstyno koncepcija, surinkti reikalingi tekstai, tie tekstai sutvarkyti. 

  Renkant tekstus ŠM tekstynui, orientuotasi į dvi sritis – mokslinius tyrimus ir ugdymą 

(nuošalyje paliktos inovacijos, kurių srityje susipina bendrieji ir mokslinių tyrimų terminai). Iš 

ugdymo srities imtas povidurinis ugdymas, pagrindinį dėmesį sutelkiant į aukštąjį mokslą ir 

tęstinį mokymąsi. Profesinis rengimas įtrauktas kaip papildoma sritis (joje mažiau diskusijų tiek 

nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu). Įtraukti bendrieji švietimo dokumentai, aukštojo mokslo 

ir povidurinio ugdymo sritis traktuojantys platesniame kontekste. Kitos švietimo sritys 

(priešmokyklinis, pradinis, vidurinis ugdymas, suaugusiųjų švietimas) yra specifiškesnės, todėl 

neįtrauktos į ŠM tekstyną (žr. 2.1 lentelę). 

  Sudarant tekstyną neapsiribota tik Lietuvos institucijų parengtais dokumentais, imti ir 

ES dokumentai bei kiti verstiniai tekstai, atitinkantys tekstyno temas. 2.1 lentelėje matyti, kokių 

temų ir žanrų tekstai imti į ŠM tekstyną. Stengtasi, kad kiekvieną temą iliustruotų kuo 

skirtingesnių žanrų tekstai. Dauguma tekstų rinkti neautomatiškai iš interneto, kai kuriuos 

tekstus pateikė projekte dirbęs švietimo ir mokslo srities ekspertas. 

  ŠM tekstynas sudarytas iš maždaug 1400 dokumentų, kurių ilgis nuo kelių šimtų iki 

keliasdešimt tūkstančių žodžių. Tarp jų yra įstatymų, nutarimų, strategijų, nuostatų, tvarkos 

aprašų, taisyklių, reglamentų, statutų, naujienlaiškių, ataskaitų, vadovų, teikimų, susitarimų, 

programų, standartų, konvencijų, planų, kodeksų, chartijų, komunikatų, informacinių 

biuletenių, straipsnių, studijų ir kitokių žanrų dokumentų bei leidinių. 

  Palyginkime panašios tematikos kaip ir ŠM terminų žodynas (parengtas ŠM tekstyno 

pagrindu, plačiau žr. 4 skyrių) Studijų terminų žodyno sandarą. Šį žodyną sudaro tokie šaltiniai: 

„[s]tudijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studijos“ literatūra, Nacionalinės aprašų 

sąrangos darbo grupės teikiami terminai, Lietuvos teisės aktai (Mokslo ir studijų įstatymas, 

įvairūs švietimo ir mokslo ministro patvirtinti studijas reglamentuojantys teisės aktai ir pan.) 

bei jau egzistuojantys daugiau ar mažiau su studijomis susiję žodynai: „Thesaurus for 

Education Systems in Europe“, „Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas“, 

„Enciklopedinis edukologijos žodynas“, „Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas“, 

„Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo terminų žodynas“, „Lietuvos Respublikos terminų 

bankas“, „Europos žodynas EUROVOC“, „ECTS User‘s Guide“, „Quality Assurance and 

Accreditation: a Glossary of Basic Terms and Definitions“, „Oxford Advanced Learners 

Dictionary“, „Oxford Dictionary“, „Analytic Quality Glossary“ ir t. t. (Smetona 2011: 194). 

  Kaip teigia vienas iš šio žodyno sudarytojų, „šaltiniai labai įvairūs ir nevienodo 

patikimumo. Todėl, stingant dermės arba net esant prieštaravimams skirtinguose šaltiniuose, 

pirmenybė buvo teikiama galiojančiuose teisės aktuose vartojamoms sąvokoms ir terminams. 
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Kartais, ypač kylant prieštaravimams tarp edukologijos specialistų argumentacijos ir oficialios 

vartosenos, kai kurie terminai arba jų apibrėžtys buvo koreguojami, bet tai aptariama pastabose“ 

(Smetona 2011: 194). 

  Kaip matyti iš ankstesnėje pastraipoje pateiktos informacijos, Studijų terminų žodyno 

pagrindiniai šaltiniai yra žodynai. Į ŠM tekstyną neįtrauktas nė vienas žodynas, nes norėta 

analizuoti ne jau egzistuojančius, kieno nors jau sukurtus terminus, dėl kurių tinkamumo, 

normiškumo kartais kyla abejonių, o švietimo ir mokslo srities dokumentuose vartojamus, bet 

nebūtinai žodynuose ar terminų bankuose užfiksuotus terminus. Nevienodų ŠM terminų ir 

Studijų terminų žodynų šaltinių pasirinkimą lėmė skirtingi tyrimų tikslai bei metodai: Studijų 

terminų žodynas rengtas vadovaujantis preskriptyviosios terminologijos praktika, sudarant šį 

žodyną siekta darninti, norminti terminus, šalinti prieštaravimus, pakoreguoti apibrėžtis 

(Smetona 2011). Šioje monografijoje aprašomo tyrimo autoriai, kaip jau ne kartą minėta, 

naudojosi deskriptyviosios terminologijos principais, todėl siekė fiksuoti švietimo ir mokslo 

tekstuose vartojamą terminiją, nesigilindami į normiškumo aspektą. 

  Neabejotina, kad dalis ŠM terminų žodyne pateiktų terminų sutampa su anksčiau 

parengtuose žodynuose pateiktais terminais – tai įrodo dažną šių terminų vartoseną, aiškią 

termininę reikšmę. Kita vertus, yra ir žodynuose neužfiksuotų terminų (juos derėtų vadinti 

galimais terminais), kurie yra paplitę švietimo ir mokslo srities tekstuose. Kitaip sakant, 

automatiškai nustatant terminus iš tekstyno galima rasti naujų terminų, o pertvarkant anksčiau 

išleistus žodynus tikslai dažniausiai būna kiti: gali būti kuriami nauji terminai, tvarkomi 

anksčiau išleistuose šaltiniuose pateikti terminai, jų apibrėžtys, peržiūrimas terminų 

normiškumas. 

  Tekstyno apimties požiūriu pagrindinės sritys yra mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo 

politika, jose stengtasi sukaupti apylygį tekstų kiekį (žr. 2.1 paveikslą). Iš viso sukauptas apie 

4 mln. žodžių tekstynas. Tokį tekstyno dydį labiausiai lėmė vykdyto projekto laikotarpis ir 

finansinės galimybės. 

  Manytume, kad norint gauti tikslesnius ir informatyvesnius duomenis, reikalingas kiek 

didesnis tekstynas. Bandant pateikti pasirinktiems terminams apibrėžtis (taip pat žr. 

5.2.5 poskyrį), remiantis tekstyno duomenimis, paaiškėjo, kad gana dažnai pritrūko tekstyno 

duomenų tinkamai apibrėžčiai suformuluoti (plg. iš 224 Švietimo ir mokslo terminų žodyne 

(žr. http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/) pateiktų terminų 81 (36 proc.) trūko 

informacijos, kad būtų galima pateikti visapusiškai gerą apibrėžtį). 

 

 

 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/
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2.1 lentelė. Švietimo ir mokslo tekstyną sudarančių tekstų temos ir žanrai 

Temos Lietuvos tekstų žanrai ES ir kitų verstinių / dvikalbių tekstų 

žanrai 

1. Mokslinių tyrimų 

politika 
1. Įstatymai 
2. Kiti aukščiausių valdžios institucijų 

politiniai dokumentai (Lietuvos 
Respublikos Seimo, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos 
Respublikos Prezidento nutarimai, 
pareiškimai, Konstitucinio Teismo 
sprendimai ir kt.) 

3. Strateginiai dokumentai (strategijos, 
programos) 

4. Įstatymų lydimieji aktai (nuostatai, 

tvarkos, reglamentai, įsakymai, 

nutarimai ir kt.) 
5. Mokslo ir ugdymo politikos 

įgyvendinimo institucijų ir projektų 

dokumentai (nuostatai, įstatai, 

tvarkos ir kt.) 
6. Mokslo ir studijų institucijų 

dokumentai (statutai, įstatai, tvarkos 

ir kt.) 
7. Informaciniai leidiniai, srities 

būklės tyrimai, vertinimai, 

galimybių studijos 
8. Spaudos pranešimai, diskusijų 

medžiaga 

1. ES sutartys / mokslą ir ugdymą 

apimančios jų dalys 
2. Dvišalės ir daugiašalės sutartys, jų 

įgyvendinimą reglamentuojantys 

dokumentai 
3. ES tarybos, Europos Parlamento, 

Europos Komisijos ir kitų 

tarptautinių institucijų politiniai 

dokumentai (nutarimai, 
komunikatai, rekomendacijos ir kt.)  

4. Strateginiai dokumentai (Lisabonos 
strategija, Bolonijos proceso 
pareiškimai ir kt.) 

5. Mokslinių tyrimų, ugdymo sričių 

bendradarbiavimo programų 

dokumentai 
6. ES ir kitų tarptautinių mokslo ir 

ugdymo politikos įgyvendinimo 

institucijų ir projektų dokumentai 
7. Informaciniai leidiniai, srities 

būklės tyrimai, vertinimai, 

galimybių studijos (vertimai į 

lietuvių k.) 
8. Spaudos pranešimai, mokslo ir 

ugdymo politikos temų verstiniai 

straipsniai, diskusijos, skelbiami 
nacionalinėje spaudoje 

2. Aukštojo mokslo 

politika 
3. Tęstinio mokymosi 

politika 
4. Profesinio rengimo 

politika 
5. Kelios temos 

 

   
2.1 paveikslas. Švietimo ir mokslo tekstyną sudarančių tekstų temų proporcijos 

  Remdamiesi savo ir kitų mokslininkų patirtimi (plg. 2.1 poskyryje paminėtus 

specialiuosius tekstynus), galime teigti, kad tekstynų reprezentatyvumas ir dydis – vieni iš 

sudėtingiausių tekstynų lingvistikos klausimų (kalbant tiek apie bendruosius, tiek apie 

specialiuosius tekstynus, žr. Marcinkevičienė 2000a). Galima daryti prielaidą, kad norint gauti 

gerą, išsamią informaciją apie terminus, jų apibrėžtis, vartosenos ypatybes, būtų reikalingas 6–

10 mln. žodžių specialusis tekstynas. 
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 Be tekstų temų ir žanrų pasirinkimo labai svarbūs ir techniniai tekstyno sudarymo 

klausimai: tekstų kodavimo būdai, indeksavimo principai, prie kiekvieno teksto pateikiamos 

informacijos pobūdis (žr. 2.4 poskyrį). 

 

2.4. Švietimo ir mokslo tekstyno tvarkymas 

ŠM tekstynas tvarkytas keliais etapais ir keliais skirtingais aspektais. Jie plačiau 

paaiškinti šiame poskyryje. 

1. Tekstyną sudarančių failų tvarkymas. Kad tekstyne būtų galima nustatyti 

terminus, atlikti kitus tyrimus, būtinas tam tikro vieno formato tekstynas, taigi visi tekstyną 

sudarantys failai turi būti konvertuoti į vieną formatą. Failų tvarkymo etapai aptarti toliau: 

1. Tekstinių failų tvarkymo etapai: 

1) pervardyti pagal sudarytą šabloną (kad failo pavadinime būtų matyti teksto tema (ji 

žymima skaičiais nuo 1 iki 4), žanras (jis žymimas skaičiais nuo 1 iki 8), pobūdis, t. y. parengtas 

Lietuvos, ES institucijų ar verstinis tekstas), pvz., failo pavadinimas 

„1_6_Mokslininku_stazuociu_aprasas_LT“ reiškia, kad tekstas priskirtas pirmai temai, t. y. 

mokslinių tyrimų politikai, šeštam žanrui, t. y. mokslo ir studijų institucijų dokumentai (statutai, 

įstatai, tvarkos ir kt., plačiau žr. 2.1 lentelę), tolesni žodžiai yra dokumento pavadinimo dalis, 

o failo pavadinimo pabaigoje sutrumpinimas LT rodo, kad tai Lietuvos institucijų parengtas 

tekstas; 

2) pakeisti teksto koduotę į Unicode (UTF8) koduotę; 

3) atlikti bendruosius teksto tvarkymo darbus: ištrinti tuščias eilutes ir perteklinius 

tarpelius, sutvarkyti tekstų struktūrą: ištaisyti eilučių lūžius.31 

2. MS Word failų tvarkymo etapai: 

1) ištrinti terminams nustatyti nereikalingą medžiagą: turinius, įvairius sąrašus, lenteles, 

paveikslus, išnašas ir kt.; 

2) išsaugoti tekstiniu formatu ir pervardyti pagal sudarytą šabloną (žr. pirmą punktą prie 

tekstinių failų tvarkymo); 

4) pakeisti teksto koduotę į Unicode (UTF8) koduotę; 

5) atlikti bendruosius teksto tvarkymo darbus: ištrinti tuščias eilutes ir perteklinius tarpelius, 

sutvarkyti tekstų struktūrą: ištaisyti eilučių lūžius. 

 

                                                 
31 Tvarkant tekstynams skirtus tekstus, susiduriama su dilema: ar ištaisyti pastebėtas klaidas, pvz., rašybos, 

korektūros. Paprastai tekstynus sudarantys tekstai neredaguojami, bet rengiant specialiuosius tekstynus pravartu 
ištaisyti korektūros ir svarbias rašybos klaidas, nes dėl tokių klaidų gali būti neatpažinti (ar netinkamai atpažinti) 

reikalingi terminai (taip elgiamasi ir su kitais specialiaisiais tekstynais, plg. Rossini Favretti et al. 2007; BOLC 
tekstyne, beje, net ištrinami skyrybos ženklai, kad nedarytų įtakos analizei). 
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3. PDF failų tvarkymas. PDF failų tvarkymui reikėjo skirti daugiausia laiko (PDF failų buvo 

daugiau negu pusė). Iš PDF failų tekstinė informacija gauta naudojant ABBYY FineReader 8.0 

programą: 

1) pirmiausia su ABBYY FineReader 8.0 programa atpažinti tekstinės informacijos blokai 

PDF failuose; dažnai šių blokų atpažinimo vieta ir seka turėjo būti koreguojama rankomis; 

2) pataisyti žodžiai ir simboliai, kurių neatpažino ar blogai nustatė automatinio atpažinimo 

programa ABBYY FineReader; 

3) tekstinė informacija išsaugota MS Word formatu; 

4) toliau tvarkyta failo teksto struktūra; 

5) failai buvo išsaugoti tekstiniu formatu ir pervardyti pagal sudarytą šabloną (žr. pirmą 

punktą prie tekstinių failų tvarkymo); 

6) teksto koduotė pakeista į Unicode (UTF8) koduotę; 

7) atlikti bendrieji teksto tvarkymo darbai: ištrintos tuščios eilutės ir pertekliniai tarpeliai, 

sutvarkyta tekstų struktūra: ištaisyti eilučių lūžiai. 

  

2. Teksto žymėjimo formato nustatymas. Sukaupti tekstai buvo užkoduoti pagal 

pasaulyje plačiai paplitusį TEI P5 standartą.32 TEI standartu užkoduoti tekstai yra 

kompiuterinėms programoms lengvai suprantama struktūra, todėl tokius tekstus bus galima 

analizuoti įvairiais aspektais, pritaikyti įvairius analizės įrankius. TEI standartas buvo 

pritaikytas registruojant tekstus, t. y. kai automatiškai failo pradžioje pridedama TEI P5 antraštė 

(teiHeader), kuri apima visą informaciją apie tekstą, pvz., teksto pavadinimą, autorių, 

dokumento parengimo metus, teksto tipą ir pan., žr. pateiktą pavyzdį toliau (čia pateiktas su 

registracijos programa užregistruotas failas: viršuje antraštė, sudaryta pagal TEI standartą, 

toliau dokumento tekstas): 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<TEI> 
 <teiHeader> 
  <fileDesc> 
  <titleStmt> 
  <title>KONKURSAS DĖL LIETUVOS-LATVIJOS-TAIVANO BENDRŲ MOKSLINIŲ 

TYRIMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2009 M.</title> 
  <author> </author> 
  </titleStmt> 
  <extent>178</extent> 
  <publicationStmt> 
  <date>2009</date> 
  <authority>Švietimo ir mokslo ministerija, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų 

agentūra</authority> 

                                                 
32 Teksto kodavimo iniciatyva TEI yra konsorciumas (žr. http://www.tei-c.org/index.xml), plėtojantis ir palaikantis 

tekstams pavaizduoti skaitmenine forma skirtą standartą. TEI gairės apibrėžia kodavimo metodus kompiuteriu 

apdorojamiems tekstams. Nuo 1994 m. TEI gairės yra plačiai naudojamos bibliotekų, muziejų, leidėjų bei 
mokslininkų, kurie pristato tekstus internetinei analizei, mokymui ir saugojimui. 

http://www.tei-c.org/index.xml
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  </publicationStmt> 
  <seriesStmt> 
  <title>Mokslinių tyrimų politika</title> 
  </seriesStmt> 
  <noteStmt> 
  <note>ES ir verstiniai tekstai</note> 
  </noteStmt> 
  <sourceDesc> 
  <bibl>Dvišalės ir daugiašalės sutartys, jų įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai</bibl> 
  </sourceDesc> 
  <profileDesc> 
  <langUsage> 
  <language ident="lt" usage="100">Lietuvių</language> 
  </langUsage>     
  </profileDesc> 
  </fileDesc> 
 </teiHeader>  
 <text> 
  <body> 
  <p> 
KONKURSAS DĖL LIETUVOS-LATVIJOS-TAIVANO BENDRŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ 

FINANSAVIMO 2009 M. 
 Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų 

agentūra kviečia teikti paraiškas bendrų mokslinių tyrimų projektų finansavimui gauti pagal 2000 m. rugpjūčio 

mėnesį pasirašytą susitarimą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos 

(Taivanas) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo 

mokslo srityje (toliau – susitarimas). Paraiškų dėl bendrų Lietuvos-Latvijos-Taivano mokslinių tyrimų projektų 

finansavimo pateikimo terminas – 2009 m. gegužės 31 d. 
 Paraiškas prašytume teikti Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros Tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programų skyriui, šios programos kuratorei Mildai Vasinauskienei, tel. (8 5) 2644709, el. paštas 

milda.vasinauskiene@tpa.lt. 
 Išsamesnę informaciją apie minėtą susitarimą bei jo įgyvendinimą galima rasti Ministerijos interneto 

svetainės tinklapyje http://www.smm.lt/en/smt/docs/taiwan/index.htm. Tinklapyje taip pat galima rasti 
reikalavimus projektų paraiškoms, patalpinti bendradarbiavimu suinteresuotų mokslininkų skelbimus dėl partnerių 

paieškos, kitą naudingą informaciją apie šį trišalį bendradarbiavimą bei patekti į Lietuvos, Latvijos ir Taivano 

mokslo centrų tinklapius. 
 Iškilus klausimams kreiptis į kreiptis į Tarptautinių mokslo programų skyriaus vyr. specialistę Rūtą 

Jacinavičienę, tel. (8 5) 2190120, el. paštas ruta.jacinaviciene@smm.lt. 
 </p> 
 </body> 
 </text>  

</TEI> 
  

3. Tekstyno morfologinis anotavimas. Kai buvo sutvarkyti ŠM tekstyną sudarantys 

tekstai, visas tekstynas buvo morfologiškai anotuotas naudojant VDU Kompiuterinės 

lingvistikos centre sukurtą morfologinį anotatorių.33 Toliau pateiktas automatiškai 

morfologiškai anotuoto ŠM teksto pavyzdys: 
 

<word="PROJEKTŲ" lemma="projektas" type="dktv vyr.gim dgsk K">34 
<space> 
<word="FINANSAVIMO" lemma="finansavimas" type="dktv vyr.gim vnsk K"> 
<space> 
<word="SĄLYGŲ" lemma="sąlyga" type="dktv mot.gim dgsk K"> 
<space> 

                                                 
33 Išsamiau žr. http://tekstynas.vdu.lt/page.xhtml?id=morphological-annotator-how-to-use, taip pat Zinkevičius 

2000. 
34 Word nurodo konkrečią tekste pavartotą žodžio formą, lemma – antraštinę formą (lemą), type – išsamią 

morfologinę informaciją. 

http://tekstynas.vdu.lt/page.xhtml?id=morphological-annotator-how-to-use
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<word="APRAŠAS" lemma="aprašas" type="dktv vyr.gim vnsk V"> 
<p> 
<word="I" lemma="I" type="rom skaič"> 
<sep="."> 
<space> 
<word="BENDROSIOS" lemma="bendras" type="bdvr teig nelygin.l įvardž mot.gim vnsk K"> 
<space> 
<word="NUOSTATOS" lemma="nuostata" type="dktv mot.gim vnsk K"> 
<p> 
<number="1"> 
<sep="."> 
<space> 
<number="2007"> 
<sep="–"> 
<number="2013"> 
<space> 
<word="m" lemma="m" type="sntrmp"> 
<sep="."> 
<space> 

 
Atkreiptinas dėmesys, kad morfologiškai anotuojama automatiškai, todėl pasitaiko ir 

klaidų,35 pvz., ankstesniame pavyzdyje dėl linksnių sinkretizmo nurodyta netinkama forma: 

prie formų bendrosios ir nuostatos vietoj moteriškosios giminės daugiskaitos vardininko 

nurodytas moteriškosios giminės vienaskaitos kilmininkas (išsamiau apie netikslumus, 

atsiradusius dėl morfologinio anotatoriaus specifikos, žr. 4.2 poskyrį, taip pat Rimkutė 2006). 

Morfologinė informacija svarbi tam, kad būtų galima automatizuoti vienažodžių ir ilgesnių 

terminų atpažinimą bei atranką (plačiau žr. 3 skyrių, taip pat 4.1 poskyrį). 

Visi šie gana smulkūs tekstų tvarkymo etapai aprašyti tam, kad norintys susidaryti 

specialųjį tekstyną suprastų, kiek laiko, žmogiškųjų išteklių ir finansų reikia šiems darbams 

padaryti, ir kad tinkamai paskirstytų resursus. 

Su panašiomis problemomis susiduria ir bendrųjų tekstynų rengėjai. Be šiame 

poskyryje labiau akcentuotų techninių sunkumų galima paminėti ir tai, kad kai kurių tekstų 

atranka priklauso ir nuo leidyklų (ne)geranoriškumo, t. y. net ir moksliniams tikslams 

nepavyksta gauti reikalingų tekstų. Todėl dažnai kaupiant tekstynus stengiamasi imti internete 

prieinamus šaltinius arba nusiteikti sugaišti laiko skenuojant ir tvarkant popierinius leidinius.36 

Taip pat būtina paminėti, kad, norint atlikti paiešką tekstyne (ypač jei jis didelis), 

reikalingi paieškos įrankiai. Rossini Favretti et al. 2007 straipsnyje minima, kad tokių įrankių 

privalumas yra tas, kad jie yra bendri (turi tikti įvairioms kalboms, turi atpažinti įvairias 

pažymas), lankstūs (turi būti galima pritaikyti skirtingiems tekstynams), vartotojams patogūs, 

greitai pateikiantys paieškos rezultatus. ŠM tekstyno paieškai nebuvo sukurtas specialus 

įrankis. Ateityje planuojama šiuos tekstus įkelti į Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną, tada ŠM 

                                                 
35 Lietuvių kalbos morfologinio anotavimo tikslumas yra 94 proc., žr. Rimkutė et al. 2007. 
36 Su dar daugiau sunkumų susiduria kaupiantys keliakalbius tekstynus (plg. Maia 2002), bet šiame darbe į tai 

išsamiau nesigilinta. 
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tekstyne bus galima atlikti paiešką kaip ir bendrajame tekstyne. Kol kas ŠM tekstynas viešai 

neprieinamas. 

 

2.5. Apibendrinimai 

 Aptariant specialiųjų tekstynų sudarymą, labiausiai akcentuojami tekstų atrankos 

principai, tekstyno reprezentatyvumas, o ne dydis. Tekstų atranka lemia, ar tekstyne pavyks 

rasti terminus, ar bus galima tinkamai suformuluoti jų apibrėžtis. Vis dėlto remdamiesi savo 

patirtimi galime teigti, kad, norint tekstyne rasti tinkamas ir kokybiškas rečiau vartojamų 

terminų apibrėžtis ar kitą svarbią informaciją, svarbus ir specialiojo tekstyno dydis (manytume, 

kad jį turėtų sudaryti 6–10 mln. žodžių). 

 Tiek bendrojo, tiek specialiojo tekstyno sudarymas yra gana ilgas procesas: jis apima 

tekstų atranką, techninį tekstų tvarkymą, kodavimą, registravimą. ŠM tekstyno sudarymas truko 

metus ir apėmė šiuos etapus: tekstyno koncepcijos sudarymą, tekstų paiešką, tekstų surinkimą, 

tekstų tvarkymą. Renkant tekstus ŠM tekstynui, orientuotasi į dvi sritis – mokslinius tyrimus ir 

ugdymą. Sudarant tekstyną neapsiribota tik Lietuvos institucijų parengtais dokumentais, imti ir 

ES dokumentai bei kiti verstiniai tekstai, atitinkantys tekstyno temas. Stengtasi, kad kiekvieną 

temą iliustruotų kuo skirtingesnių žanrų tekstai. 

 ŠM tekstynas sudarytas iš 4 mln. žodžių, maždaug 1400 dokumentų (jų ilgis nuo kelių 

šimtų iki keliasdešimt tūkstančių žodžių). Tarp jų yra įstatymų, nutarimų, strategijų, nuostatų, 

tvarkos aprašų, taisyklių, reglamentų, statutų, naujienlaiškių, ataskaitų, vadovų, teikimų, 

susitarimų, programų, standartų, konvencijų, planų, kodeksų, chartijų, komunikatų, 

informacinių biuletenių, straipsnių, studijų ir kitokių žanrų dokumentų bei leidinių. Dauguma 

tekstų sukaupti neautomatiškai iš interneto arba gauti iš švietimo ir mokslo srities eksperto. 

 



3. AUTOMATINIO TERMINŲ NUSTATYMO METODAI 

Norint automatiškai nustatyti GT, galima naudoti trejopus metodus: statistinius, 

lingvistinius arba hibridinius (statistinių bei lingvistinių metodų modelį). Pagrindinis statistinių 

ir lingvistinių terminų nustatymo sistemų skirtumas yra tas, kad lingvistinės sistemos labiau 

remiasi kalbine analize, o statistinės sistemos – žodžių vartosenos statistika. Dėl to lingvistiniai 

metodai yra labiau priklausomi nuo konkrečios kalbos nei statistinės sistemos. 

Lingvistiniai metodai dažniausiai remiasi morfologinėmis pažymomis, žodžių tvarka. 

Kad būtų galima pritaikyti lingvistinius metodus, reikalingi morfologiškai anotuoti tekstynai. 

Naudojant lingvistinius terminų nustatymo metodus, dažniausiai nustatoma, kokių gramatinių 

formų gali būti terminai. Akivaizdu, kad analitinėms kalboms aktualūs vienokie gramatiniai 

požymiai, o sintetinei lietuvių kalbai kiek kitokie. Paprastai analitinėms kalboms svarbu 

nustatyti terminų kalbos dalį. Lietuvių kalbos terminų kalbos dalis taip pat labai svarbi, bet 

reikia žinoti ir kokių kitų gramatinių kategorijų informacija būtina automatiškai nustatant 

terminus. Pastebėta, kad lietuvių kalbai dar svarbios skaičiaus, linksnio kategorijos, o giminės 

kategorija, automatiškai nustatant terminus, nėra itin reikšminga37. 

Kitų tyrinėtojų (pvz., Bowker 2002) nustatyta, kad beveik neįmanoma pritaikyti 

kitoms kalboms sukurtų GT nustatančių įrankių, ypač tų, kurie naudoja lingvistinius metodus. 

Pavyzdžiui, tipiška anglų kalbos terminų struktūra yra bdv. + dkt., dkt. + dkt., o prancūzų kalbai 

būdingi modeliai yra dkt. + bdv., dkt. + prl. + dkt. Taigi norint taikyti lingvistinius terminų 

atpažinimo metodus, reikia sukurti programą, kurioje būtų atsižvelgta į tam tikros kalbos 

gramatinę sistemą. 

Su panašiomis GT nustatymo problemomis susiduria ir terminus analizuojantys latviai 

(žr. Gornostay et al. 2012; Krugļevskis et al. 2005). Pasak jų, terminų nustatymas naudojant 

lingvistinius metodus (morfosintaksinę analizę) yra tinkamesnis nei analitinėms kalboms 

tinkantys statistiniai metodai. 

Kad terminų nustatymo tikslumas ir terminų kiekis labai priklauso nuo taikytų metodų, 

iliustruoja panašaus slovėnų kalbos terminologinio projekto duomenys: 1,8 mln. žodžių 

specialiajame slovėnų kalbos tekstyne automatiškai nustatyta 16 190 vienažodžių galimų 

terminų (toliau GT) ir 47 000 daugiažodžių GT. Galutinį slovėnų kalbos terminų sąrašą sudaro 

2000 terminų, o šiame tyrime nustatyti 780 terminai, žr. 4.1 lentelę ir priedą (plačiau žr. Logar 

et al. 2013). 

                                                 
37 Giminė tampa aktuali tais atvejais, kai atsiranda linksnių sinkretizmas, pvz., mokslo darbuotojų: automatinės 

morfologinės analizės programa formą darbuotojų atpažįsta ir kaip vyriškosios, ir kaip moteriškosios giminės 

daiktavardžio daugiskaitos kilmininką, todėl kaip antraštinę formą nurodo ir mokslo darbuotojas, ir mokslo 

darbuotoja. Kaip terminas turėtų būti pateikta vyriškosios giminės forma, t. y. mokslo darbuotojas. 
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Statistinių sistemų pagrindinis veikimo principas remiasi plačiai kompiuterinėje ir 

tekstynų lingvistikoje paplitusiu kolokacijų nustatymo metodu, kai atrenkami dažnai kartu 

vartojami žodžių junginiai ir jiems apskaičiuojamas pasirodymo kartu įvertis. Didžiausius 

įverčius turintys žodžių junginiai yra traktuotini kaip GT. 

Šiame skyriuje įvertintos ir aprašytos nuo kalbos nepriklausančios statistinės sistemos 

ir pristatyta lietuvių kalbai pritaikyta automatinio GT nustatymo metodika38. Atliekant ŠM 

terminų nustatymo eksperimentus, buvo įvertintas kolokacijų metodų tinkamumas 

automatiniam terminų nustatymui ir išbandyti šie metodai; 1) WordSmith Tools (Scott 2008) 

programos funkcija Keyword Clusters; 2) automatinio mokymosi metodas KEA; 3) kolokacijų 

nustatymo metodas naudojant įrankį LICE; 4) specialiai lietuvių kalbai sukurtas hibridinis 

metodas. Siekiant įvertinti šių metodų išsamumą (angl. recall) ir tikslumą (angl. precision), 

sukurtas bandomasis terminų identifikavimo tekstynas, kuriame neautomatiškai ekspertų 

sužymėti terminai yra laikomi auksiniu standartu39 (angl. gold standard). 

 

3.1. Bandomasis terminų atpažinimo tekstynas 

Siekiant įvertinti automatinio GT nustatymo įrankių tikslumą, iš kelių ŠM tematikos 

tekstų buvo sukurtas specialus 103 893 žodžių bandomasis tekstynas. Tada 5 lingvistai 

neautomatiškai išrinko visus šiame tekstyne rastus terminus. Jie sudarė 3106 visų (ne tik 

švietimo ir mokslo) bandomajame tekstyne rastų terminų sąrašą (toliau – bendrųjų terminų 

auksinis standartas BAS). Šį sąrašą vėliau peržiūrėjo ŠM srities ekspertas ir sudarė 1 085 ŠM 

terminų sąrašą (toliau – ŠM terminų auksinis standartas ŠIMAS). 

 

1 pavyzdys. Termino rektorius visų formų konkordansas iš bandomojo ŠM tekstyno 

. Universitetui vadovauja Senatas ir Rektorius (žr. Vilniaus universiteto statutas). 
 sudaryto senato ir jo išrinkto rektoriaus – sprendimams. Baltosios knygos 

orius atskaitingas senatui, kuris rektorių renka. Nesant realios atskaitomybės 
asiūlymus ir panašiai) kai kuriuos rektoriaus teikiamus projektus ir dokumentus, 

niversitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai. Jos veiklą gali remti valstybė. 
2. skelbti viešą konkursą universiteto rektoriaus pareigoms, svarstyti ir teikti senatui 
yba skelbia viešą konkursą universiteto rektoriaus pareigoms, svarsto ir teikia senatui ka 
Įteisinti šias valstybinio universiteto rektoriaus parinkimo nuostatas: 14.1. taryba skelb 
žintų menininkų, studentų. Universiteto rektorius atskaitingas senatui, kuris rektorių ren 

tui kandidatūras; 14.2. universiteto rektorių iš tarybos teiktų kandidatų renka senatas 
iversitetai ir Lietuvos universitetų rektorių konferencija, kaip kolektyvinis narys, 

jo mokslo taryba, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos kolegijų direktori 
okslo akademija; 6) Lietuvos universitetų rektorių konferencija; 7) Lietuvos mokslo institutas 
ė. 14 straipsnis. Lietuvos universitetų rektorių konferencija 1. Lietuvos universitetų rek 
ų konferencija 1. Lietuvos universitetų rektorių konferencija yra visuomeninė organizacija 

 valstybė. 2. Lietuvos universitetų rektorių konferencija koordinuoja universitetų 
 išnagrinėjęs Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų dire 

slų akademijos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos mokslo institut 
s mokslo tarybos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos valstybinių moksl 
truktūros pertvarkos planus, vertintų rektoriaus veiklą), ir senatą, sudarytą iš unive 
IANALIZĖS SUVESTINĖ (1 programa) VU Rektorius akad. Benediktas Juodka Savianalizės 

                                                 
38 Pirminiai šio skyriaus tyrimų rezultatai buvo paskelbti Grigonytė et al. (2011) straipsnyje. 
39 Auksinis standartas (angl. gold standard) – tai lingvistinis išteklius (pvz., tekstynas, lingvistinė duomenų bazė), 

kurį peržiūrėjo ir išanalizavo ekspertas (-ai) ir kuris naudojamas kompiuterinėms programoms mokyti bei vertinti. 



 35 

 
Tyrime šis bandomasis tekstynas naudotas auksinio standarto sąrašams sudaryti. 

Remiantis šiais sąrašais, įvertinti visi tyrime pritaikyti metodai. Vykdant terminų nustatymo 

eksperimentus, auksinio standarto tekstyno sukūrimo idėja nėra nauja: ji naudojama vertinant 

ir kitų kalbų GT nustatymo įrankius (plg. Bernier-Colborne 2012; Nazarenko et al. 2009). 

 

3.2. Terminų nustatymo metodų ir įrankių palyginimo metodika 

Pasirinkti rezultatų įverčiai – išsamumas (angl. recall) ir tikslumas (angl. precision) – 

plačiai naudojami automatiškai vertinant GT nustatymo įrankių rezultatus (žr. Nazarenko et al. 

2009). Šie įverčiai paremti tuo, kad parodo dvi svarbiausias terminų nustatymo įrankių savybes: 

1) procentinę dalį gerai surastų terminų (tą rodo išsamumo įvertis), 2) kokia dalis surastų 

terminų yra tinkami terminai (tą rodo tikslumo įvertis). Kuo didesni įverčiai, tuo geresni 

rezultatai, vadinasi, geriausių įrankių rezultatai turėtų priartėti prie 100 proc. Beje, šie įverčiai 

yra atvirkščiai proporcingi tylos (angl. silence) ir triukšmo (angl. noise) įverčiams, kurie 

alternatyviai naudojami kituose GT nustatymo tyrimuose (Cabré Castellví et al. 2001). 

Išsamumo ir tikslumo įverčiai apskaičiuojami pagal formules: 

 

 

 

 
Šiose formulėse gt – visi auksinio standarto sąrašo terminai, vt – visi lyginamojo sąrašo 

terminai, ts – visi lyginamojo sąrašo terminai, kurie sutampa su auksinio standarto sąrašo 

terminais. 

Pavyzdžiui, 1 085 ŠIMAS terminų lemos lyginamos su 11 343 analizuojamo sąrašo 

terminų lemomis. Gauti kokybės įverčiai nusako metodo, kuriuo naudojantis buvo nustatyti 

terminai, tikslumą, pavyzdžiui: 

  
su auksinio standarto sąrašu sutapo 574 terminai; 
tikrinamas metodas tekstyne rado 11 343 terminus; 
išsamumas = 52,51601 %; 
tikslumas = 5,06039 %. 
  

Toliau visi šiame skyriuje aprašyti eksperimentai buvo įvertinti tikslumo ir išsamumo 

įverčiais (žr. 3.1 lentelę). 

 

gt

ts
Išsamumas

%100*


vt

ts
Tikslumas

%100*
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3.2.1. Kolokacijų metodas 

Nors kolokacijos terminas yra labai plačiai ir nevienareikšmiškai suprantamas 

(žr. Marcinkevičienė 2010), šiame tyrimo etape nagrinėtos tik statistiškai identifikuojamos 

kolokacijos, todėl kolokacijomis laikyti tokie žodžių junginiai, kurie kartu pasirodo dažniau nei 

atsitiktinės žodžių junginių kombinacijos. 

R. Marcinkevičienė et al. (2005) teigia, kad apie 70 proc. tekstyno (tyrime naudotas iš 

100 mln. žodžių sudarytas Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas) sudaro kolokacijos (t. y. dažnai  

kartu vartojami junginiai; dalis tų kolokacijų laikytinos terminais), kurias galima nustatyti 

naudojant pasirinktą statistinį kolokacijų nustatymo metodą. R. Marcinkevičienės et al. (2005) 

tyrime aprašyti trys pagrindiniai etapai norint sudaryti lietuviškų frazių žodyną: nustatyti 

kolokacijas iš tekstyno, kolokacijų grandinėles transformuoti į frazes, aprašyti frazių modelius 

(čia labai svarbi morfologinė analizė). Šie etapai taikytini ir automatiniam terminų nustatymui, 

nes daugumą keliažodžių terminų galima laikyti kolokacijomis. VDU KLC sukurtas Lietuvių 

kalbos daiktavardinių frazių žodynas buvo sudarytas remiantis šiais etapais (žr. Rimkutė et al. 

2012). 

Mokslinėje literatūroje dažnai teigiama, kad kolokacijų metodas gali būti taikomas 

automatiškai nustatant GT (žr., pvz., Daille 1994). Šis metodas remiasi prielaida, kad didžiausia 

dalis terminų yra dvižodžiai junginiai, o vienažodžiai ir daugiažodžiai (t. y. trižodžiai ir ilgesni) 

terminai sudaro mažesnę dalį. Taip pat teigiama, kad daugelio daugiažodžių junginių branduolį 

sudaro tie patys dvižodžiai junginiai. Remiantis šiomis prielaidomis, naudojant statistinius 

metodus, sudaromas dvižodžių kolokacijų sąrašas, iš kurio vėliau išfiltruojami tikrieji terminai. 

Egzistuoja daugybė statistinių kolokacijų identifikavimo metodų, kuriais įvertinama 

žodžių tarpusavio trauka. Geriausiai žinomi metodai yra šie: tarpusavio informacijos (angl. 

mutual information; toliau MI; plačiau žr. Church et al. 1989), dice (plačiau žr. Smadja 1993), 

logaritminio tikėtinumo santykio (angl. log-likelihood; toliau LL; plačiau žr. Dunning 1993), t-

score (plačiau žr. Church et al. 1991), gravitacijos skaičiavimai (angl. gravity counts; toliau 

GS; plačiau žr. Daudaravičius et al. 2004) ir kt. Statistinių kolokacijos metodų rezultatai dažnai 

skiriasi taikymo pobūdžiu, pavyzdžiui, MI ir dice metodai didesnius žodžių traukos įverčius 

suteikia leksiniams junginiams, o LL ir t-score metodai – gramatiniams junginiams. Be to, 

naudojant standartinius kolokacijų identifikavimo įrankius (pvz., Ngram Statistics Package, žr. 

Banerjee et al. 2003), MI, dice, LL ir t-score metodus galima taikyti daugiažodžiams 

junginiams. GS metodas neapsiriboja dvižodžiais junginiais, šiuo metodu galima identifikuoti 

dviejų ir daugiau žodžių grandinėles. 

Siekiant įvertinti kolokacijų metodų tinkamumą automatiškai nustatyti GT ir 

atsižvelgus į egzistuojančių įrankių apribojimus, buvo išanalizuotas neautomatiškai sudarytas 
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BAS sąrašas bandomajame tekstyne (žr. 3.1 poskyrį), kurį sudaro 3 106 terminai. Paaiškėjo, 

kad nors tarp GT daugiausia yra dvižodžių junginių (49,7 proc.), vis dėlto tai tik pusė visų 

tekstyne nustatytų terminų (žr. 3.1 lentelę): 

  
3.1 lentelė. Lingvistų sutaryto BAS sąrašo sudėtis 

Terminų struktūra Skaičius % 

Vienažodžiai terminai 617 19,9 
Dvižodžiai terminai 1543 49,7 
Trižodžiai terminai 629 20,3 
Keturžodžiai terminai 210 6,8 
Penkiažodžiai terminai 62 2,0 
Šešiažodžiai terminai 29 0,9 
Septyniažodžiai terminai 7 0,2 
Aštuoniažodžiai terminai 2 0,1 
Devyniažodžiai terminai 6 0,2 
Dešimtžodžiai terminai 1 0,0 
Iš viso 3106  100 

  
Reikia atkreipti dėmesį, kad ŠM srities eksperto40 sudarytame ŠIMAS sąraše, kuriame 

iš BAS buvo atrinkti 1 085 terminai, proporciškai labiausiai sumažėjo vienažodžių terminų 

dalis, taip pat žymiai sumažėjo dvižodžių terminų (žr. 3.2 lentelę), o trižodžių ir keturžodžių 

terminų buvo atmesta ne tiek jau daug ir jų suminė dalis terminų sąraše gerokai išaugo (nuo 

20,3 ir 6,8 proc. iki 29,9 ir 11,8 proc.). Šį faktą galima paaiškinti tuo, kad ilgesni terminai yra 

ir specifiškesni, todėl jų nebuvo atmesta tiek daug. Pastebėta, kad ekspertas atmetė bendresnius 

terminus, iš kurių daugelis buvo vienažodžiai ir dvižodžiai junginiai. 

  

3.2 lentelė. ŠM srities eksperto sudaryto ŠIMAS sąrašo sudėtis 

Terminų struktūra Skaičius % 

Vienažodžiai terminai 72 6,6 
Dvižodžiai terminai 497 45,8 
Trižodžiai terminai 324 29,9 
Keturžodžiai terminai 128 11,8 
Penkiažodžiai terminai 34 3,1 
Šešiažodžiai terminai 21 1,9 
Septyniažodžiai terminai 3 0,3 
Aštuoniažodžiai terminai 1 0,1 
Devyniažodžiai terminai 5 0,5 
Dešimtžodžiai terminai 0 0,0 
Iš viso 1085  100 

  

                                                 
40 Eksperto svarba nustatant terminus ir gerinant automatiškai gautus rezultatus pabrėžiama daugelyje tyrimų, plg. 

Øvsthus et al. (2005). 
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Dėl šios priežasties nuspręsta nenagrinėti tų metodų ir įrankių, kurie nustato tik dvižodžius GT 

(NSP Package, WordSmith Tools ir kolokacijų metodai MI, dice, LL ir t-score), o labiau 

paanalizuoti GS metodo galimybes su LICE įrankiu (žr. 3.2.4 poskyrį). 

 

3.2.2. Esminių žodžių metodas, taikant WordSmith Tools 

Naudojant esminių žodžių (angl. keyword) metodą, pirmiausia iš pasirinktų tekstynų 

sudaromi dažniniai žodžių sąrašai. Tyrime naudotas vienas didelis tekstynas (120 631 280 

žodžių) ir šiam tyrimui sudarytas bandomasis tekstynas (plačiau žr. 3.1 poskyrį). Lyginant 

abiejų tekstynų dažninių žodžių sąrašus, sudarytas 600 esminių žodžių sąrašas (ignoruotas žodis 

ir). Tolesnis etapas – sudaromas esminių žodžių klasterių sąrašas (angl. keyword clusters; žr. 

Scott 2008). Tam, kad būtų atrinkti GT, naudoti šie terminų klasteriai: dažniausi 10 777 (visi), 

5 000, 1 000 ir 500 klasteriai. 

Atlikus GT nustatymo bandymus naudojant esminių žodžių metodą, paaiškėjo, kad 

randama tik 9,7 proc. terminų, kuriuos lingvistai rado tame pačiame tekstyne (tai išsamumo 

įvertis). Tiksliai nustatyti terminai sudaro tik 1,8 proc. visų šiuo metodu nustatytų terminų (tai 

tikslumo įvertis). Tokie rezultatai netenkina šio tyrimo tikslų (žr. 3.4 lentelę). 

 

3.2.3. KEA metodas 

KEA (žr. http://www.nzdl.org/Kea/) yra esminių žodžių nustatymo programa. Jai 

reikalingi apmokymo duomenys, t. y. bandomuosiuose tekstuose anotuoti esminiai žodžiai. 

KEA veikia pagal statistinius metodus ir gali naudoti žodžio kamieno nustatymo programą ar 

(ir) nepageidaujamų žodžių (angl. stopwords) sąrašą. 

Testuojant šį įrankį buvo bandomi trys būdai: 1) paprastasis, 2) su nepageidaujamų 

žodžių sąrašu, 3) su nepageidaujamų žodžiu sąrašu ir žodžio kamieno nustatymo programa. 

Tam buvo paruošta lietuvių kalbos žodžio kamieno nustatymo programa ir nepageidaujamų 

žodžių sąrašas. Atkreiptinas dėmesys, kad žodžio kamieno nustatymo programa atskiria tik 

dažniausias galūnes (paprastai tik vns. ir dgs. vardininko, kilmininko ir naudininko, kai kurias 

veiksmažodžių galūnes). 

Nepageidaujamų žodžių sąrašas (132 žodžių) sudarytas iš: 1) dažniausių 

sutrumpinimų; 2) nekaitomųjų žodžių: prielinksnių, jungtukų, kai kurių prieveiksmių; 3) kai 

kurių kaitomųjų žodžių: dažniausių pagalbinių veiksmažodžių formų (pvz., veiksmažodžių 

būti, galėti, turėti), tam tikrų kiekybę nurodančių žodžių (pvz., vienas, du, trys, pusė), taip pat 

dažniausių įvardžių formų. 

Atlikus eksperimentą, galima daryti išvadą, kad geriausi rezultatai gauti naudojant 

nepageidaujamų žodžių sąrašą. Žodžio kamieno nustatymo programa gerokai pablogina 

http://www.nzdl.org/Kea/
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rezultatus. Dabartinė lietuvių kalbos žodžio kamieno nustatymo programa yra gana ribotų 

galimybių, bet paminėtina, kad KEA dokumentacijoje rašoma, jog prancūzų ir ispanų kalboms 

esminių žodžių nustatymas be žodžio kamieno nustatymo programos taip pat buvo tikslesnis. 

Įrankio mokymas remiasi terminų sąrašu iš 4 dokumentų, kurie neautomatiškai 

surinkti iš 22 000 žodžių bandomojo tekstyno. Mokymo procesas (angl. machine learning) 

vyko dviem būdais: 1) nurodant esminius žodžius morfologiškai anotuotomis formomis, 

2) nurodant esminius žodžius dažniausiomis formomis (tiek vienaskaitos, tiek daugiskaitos 

vardininku, galininku ir kilmininku – tai dažniausi lietuvių kalbos linksniai). Šių abiejų metodų 

rezultatai buvo labai panašūs. Taigi galima daryti išvadą, kad geriausiai KEA terminų 

nustatymo programa veikia, kai naudojamas morfologiškai anotuotas mokymosi sąrašas ir 

nepageidaujamų žodžių sąrašas. 

 

3.2.4. LICE metodas 

LICE – tai kolokacijų nustatymo programa. Ji naudoja originalų kolokacijų 

identifikavimo algoritmą, kuris vadinamas gravitacijos skaičiavimais (angl. gravity counts), 

t. y. skaičiuojama tikimybė, kiek šalia esantys žodžiai yra „sukibę“ (plačiau žr. Daudaravičius 

et al. 2004). LICE identifikuoja trūkio taškus tose teksto vietose, kuriose žodžiai yra mažiausiai 

susiję ir pateikia susijusių žodžių sekas. 

Su LICE nustatytos daugiažodės kolokacijos, nes pastebėta, kad daugiau terminų yra 

tarp daugiažodžių junginių. Tam, kad būtų gauti geresni rezultatai, buvo sudarytas 

nepageidaujamų žodžių sąrašas. Tada gauti rezultatai palyginti su auksinio standarto sąrašais 

(žr. 3.4 lentelę). 

 

3.2.5. Hibridinis metodas 

Hibridinis metodas apima ir lingvistines taisykles, ir statistinius metodus. Pirmasis 

hibridinio metodo etapas – remiantis lingvistinėmis taisyklėmis išrenkamos žodžių sekos, 

atitinkančios GT būdingus gramatinius modelius. Šios sekos renkamos iš specialiojo tekstyno. 

Kadangi remiamasi tik terminų morfologinių modelių taisyklėmis (pvz., daiktavardžio 

kilmininkas + daiktavardis; būdvardis / dalyvis, linksniu suderinti su daiktavardžiu), natūralu, 

kad į atrinktų GT sąrašą patenka ne tik srities terminai, bet ir įvairios kitos žodžių sekos. Tai 

gali būti bendresni kitų sričių terminai, daiktavardiniai junginiai, kurie nėra terminai, įvairios 

kitos žodžių grupės. Kita hibridinio metodo sudedamoji dalis yra statistinis junginių, kurie nėra 

terminai, filtravimas. 

Iš bandomojo tekstyno sudarytame BAS sąraše (jį sudaro 3 106 terminai) buvo 

nustatyti būdingi terminų gramatiniai modeliai ir jų dažniai (žr. 3.3 lentelę): 
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3.3 lentelė. 10 dažniausių morfologinių modelių BAS sąraše 

Eil. nr. Pirmas žodis Antras žodis Trečias žodis Ketvirtas 

žodis 

Dažnumas Proc. 

1.  dkt. K. dkt. V.   638 21 
2.  bdv. V. dkt. V.   610 20 
3.  dkt. V.    484 16 
4.  bdv. K. dkt. K. dkt. V.  168 5 
5.  dkt. K. dkt. K. dkt. V.  145 5 
6.  bdv. V. dkt. K. dkt. V.  73 2 
7.  dlv. V. dkt. V.   66 2 
8.  bdv. V. bdv. V. dkt. V.  42 1 
9.  bdv. K. dkt. K. dkt. K. dkt. V. 37 1 
10.  vksm. bendratis    31 1 

  
Naudojant hibridinį metodą ir morfologinių modelių šablonus, bandomajame tekstyne 

rasti 11 352 unikalūs junginiai. Tarp jų yra 1 683 terminai, kurie rasti ir iš 3 106 terminų 

sudarytame BAS sąraše. Rezultatai įvertinti naudojant išsamumo ir tikslumo įverčius 

(žr. 3.3 lentelę). Šie įverčiai rodo labai žemą metodo tikslumo lygį (9,5 proc.), tačiau šis 

metodas leidžia pasiekti didžiausią iš visų metodų išsamumo rodiklį – 61,8 proc. 

Vertinant tik ŠM terminus, nustatyta, kad naudojant hibridinį metodą rasta 580 

terminų, kurie yra tarp 1 085 ŠIMAS sąrašo terminų. Kaip ir bendrųjų terminų atveju, čia 

nustatytas labai žemas metodo tikslumo lygis (3,8 proc.), bet šis metodas leidžia pasiekti 

didžiausią iš visų metodų išsamumo rodiklį – 65,7 proc. 

Pirminis hibridinio metodo prototipas iš morfologiškai anotuoto teksto išrinko žodžius 

ar žodžių sekas, sudarytas iš daiktavardžių ir būdvardžių (neatsižvelgta į jų formas, žodžių 

tvarką). Pvz.: 
projektams 
sisteminis požiūris 
aukštojo mokslo 
sektoriaus problemas 
protų nutekėjimą 
bendrąsias problemas 
dalis 
finansinių paskatų 

  
Šios sekos nebūtinai yra taisyklingi GT. Junginių kiekį ir kokybę galima koreguoti 

išrenkant junginius, kurie atitinka galimus terminų sudarymo taisyklių šablonus (plačiau 

žr. Boizou et al. 2012). Sukūrus terminų šablonų sąrašą bei sistemą, kuri pagal tą sąrašą išrinks 

terminų pavyzdžius, galima gerokai pagerinti šio metodo išsamumo įvertį. 

Kaip dar viena problema paminėtina tai, kad tarp sistemos neatpažintų sekų (lyginant 

su auksinio standarto sąrašais) yra itin sudėtingų struktūrų, pvz.: 
atskaitos sistema lyginamajam mokslo ir studijų institucijų vertinimui atlikti 
darbuotojo skyrimas pagal kompetenciją 
dėstytojų ir mokslininkų kvalifikacijos bei kompetencijos atitiktis 
e-nuotolinio mokymo(si) kompiuterinė programa 
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Automatiškai nustatytų terminų rezultatų kokybė gana prasta ir dėl to, kad ekspertai 

vienoje teksto atkarpoje gali skirti kelis GT, kurių, tarkim, tokia pati pradžia, bet skirtinga 

pabaiga. Pavyzdžiui, bandomajame tekstyne rastas junginys informacinėmis technologijomis 

grįsta aukštojo mokslo ir tęstinio mokymosi sistema. Ekspertas iš šio junginio sudarė du 

terminus: 

informacinėmis technologijomis grįsta aukštojo mokslo sistema 
informacinėmis technologijomis grįsta tęstinio mokymosi sistema 

  
Būtent tokių šių terminų formų tekstyne nėra, todėl jų nustatymas nagrinėjamu metodu 

(atitinkamai ir išsamumo įverčio padidinimas), yra neįmanomas. 

Lyginant pirmame darbo etape nustatytų terminų vartojimo dažnumus, galima 

automatiškai nustatyti tam tikrą vartojimo dažnį arba ribą, kuri parodytų terminų vartojimo 

skirtumus dviejuose tekstynuose (specialiajame ir bendrajame). Šis skirtumas būtų naudojamas 

kaip statistinis filtras. 

 

3.2.6. Metodų palyginimas 

3.4 lentelėje palyginti visi keturi šiame skyriuje aprašytų terminų nustatymo metodų 

rezultatai: įvertintas visų metodų GT nustatymo išsamumas ir tikslumas, atsižvelgiant į 

skirtingą lyginimo pagrindą ir terminų imtis. Iš 3.4 lentelės akivaizdu, kad didžiausias tikslumas 

gautas taikant esminių žodžių KEA metodą (su mokymosi procesu), kai lyginimo pagrindas yra 

BAS sąrašas, o lyginimo imtis yra 500 terminų. Tiesa, šiuo atveju pasiekiamas labai mažas 

išsamumas – tik 5,4 proc. Didžiausias išsamumas pasiekiamas taikant hibridinį metodą 

(65,7 proc.), tačiau šiuo atveju yra labai mažas tikslumas, t. y. metodas suranda labai daug 

terminams nepriskirtinų žodžių ir junginių. 
 

3.4 lentelė. Visų metodų palyginimo lentelė 

Metodas Įrankis 
Lyginimo 

pagrindas 
Imtys 

Tekstyne 

rasti 

terminai41 

Sutampa 
Išsamu-

mas 

Tikslu-

mas 

Esminių 

žodžių 
WordSmith 

Tools 
BAS 10777 5959 219 7,5 3,68 

    5000 3096 186 6,4 6 
     1000 734 105 3,6 14,3 
      500 397 69 2,4 17,4 

    ŠIMAS 10777 
(visi) 5959 105 9,7 1,8 

     5000 3096 88 8,1 2,8 
     1000 734 53 8,1 7,2 

                                                 
41 Čia suskaičiuotos visos rastų GT formos. 
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      500 397 35 3,2 8,8 
Esminių 

žodžių KEA BAS 10000 6398 865 29,7 13,5 

(su 
mokymosi 
procesu) 

   5000 3165 629 21,6 19,9 

     1000 703 238 8,2 33,9 
      500 381 157 5,4 41,2 

    ŠIMAS 10000 6398 269 24,8 4,2 
     5000 3165 197 18,2 6,2 
     1000 703 77 7,1 11 
      500 381 51 4,7 13,4 
Gravitacijos 
skaičiavimai LICE BAS 16593 14627 1124 38,6 7,7 

    ŠIMAS 16593 14627 388 35,8 2,7 
Hibridinis 
metodas   BAS 29790 11352 1683 61,8  9,5 

    ŠIMAS 29790 11352 580 65,7 3,8 

 
Remdamiesi 3.4 lentelėje pateiktais duomenimis, galime daryti išvadą, kad 

perspektyviausias yra hibridinis metodas, nes jį naudojant pasiektas aukščiausias išsamumo 

įvertis. Reiktų pabrėžti, kad šis metodas buvo pritaikytas didesnei duomenų imčiai. Aukštas 

išsamumo įvertis užtikrina, kad į terminų sąrašą patenka didžiausias kiekis terminų iš ŠIMAS 

sąrašo. Kadangi remiantis šiuo metodu į sąrašą patenka ir daug neterminų (vadinamojo 

triukšmo), 3.3 poskyryje aprašytas hibridinio modelio statistinis terminų filtravimas ir 

reitingavimas. 

 

3.3. Terminų filtravimas ir reitingavimas 

Terminų filtravimu vadinamas triukšmo sumažinimas analizuojamuose duomenyse 

(šiuo atveju analizuojamos srities terminų). Triukšmas plačiąja prasme suprantamas kaip su 

užduotimi nesusiję, atsitiktinai į sąrašą patekę duomenys. 

Triukšmas labiau siejamas su taikomu metodu nei su tekstyno duomenų kokybe. Tokia 

formuluotė svarbi dėl dviejų priežasčių: 

1) tekstyno plotmėje; atrenkant sričiai būdingus tekstus, neįmanoma ir netgi nesiektina 

atsiriboti nuo bendrinės kalbos. Dalykinė kalba nėra sintetinė, automatiškai 

sukonstruotų sakinių visuma, o tiesiog daugiau specifinių terminų turinti, dažnai įgijusi 

tam tikrą teksto stilistiką bendrinės kalbos atmaina.42 

                                                 
42 Plg. šį E. Kontutytės (2007: 151) pateiktą apibrėžimą: „dalykinė kalba egzistuoja ne greta nacionalinės kalbos, 
bet yra jos dalis, t. y. kalbinės priemonės, kurių pasirinkimą lemia dalyko komunikacijos situacija, su ja susiję 
tikslas, kalbos vartotojai, jų pažinimo poreikis ir mąstymas.“ 
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2) Užduoties plotmėje; siekiant aprėpti kuo didesnę duomenų imtį, kuri pasižymi šiam 

tyrimui aktualiomis savybėmis, reikia pasirinkti tarp detalesnės ir bendresnės požymių 

sistemos. Detalesnė požymių sistema reiškia, kad bus atrinktas mažesnis skaičius, bet 

tinkamesnių duomenų. Naudojant šią sistemą bus praleisti specifiškesnių požymių 

neatitinkantys, bet užduočiai tinkami duomenys. Bendresnė požymių sistema reiškia, 

kad bus atrinktas didesnis skaičius GT, tačiau tarp jų atsiras ir nepageidaujamų 

(dažniausiai kitos srities terminų), pvz.: administracinės išlaidos, aplinkos apsauga, 

kultūros paveldas, skaitmeninė išraiška. 

Vykdant šį tyrimą pasirinkta bendresnė požymių sistema, nes siekta kuo geriau 

padengti visus tekstyne esančius analizuojamos srities terminus. 

Pagal morfologinius šablonus išrinkus GT, paprastai gaunamas labai ilgas sąrašas. Į 

sąrašą patenka ne tik dalykinės srities terminai, bet ir kiti dažnai kalboje vartojami žodžių 

junginiai, pvz.: interneto svetainė, tikimybė, slaptas balsavimas, skurdo riba.43 

Kitas žingsnis, norint atskirti dalykinės srities terminus nuo triukšmo, yra 

reitingavimas. Reitingavimas – tai terminų išrikiavimas pagal pasirinktą skaitmeninį kriterijų. 

Reitingavimas leidžia tam tikros terminologijos srities ekspertui pasirinkti priimtiną slenkstį 

(angl. threshhold). Visi aukščiau slenksčio esantys terminai patenka į galutinį pusiau 

automatiškai atrinktų terminų sąrašą. 

Paprasčiausias būdas reitinguoti GT sąrašą yra pasirodymo tekste dažnis. Pavyzdžiui: 

2160 aukštoji mokykla 
730 aukštasis mokslas 
... 
2 dešimtmečio pradžia 
1 aukštosios studijos 
 

Tarkime, vieną ar du kartus pasirodę terminai yra atmetami. Iš pavyzdžio matyti, kad 

pagal pasirodymo tekstyne dažnį reikėtų atmesti du paskutinius hipotetinio terminų sąrašo 

terminus. Reitingavimas pagal dažnį reiškia, kad prarandame retai tekstyne pasirodančius 

terminus. 

Kad nepakanka remtis vien tik dažniu, išryškėja dirbant su nedideliu tekstynu – tai 

ypač nelankstus ir nerekomenduotinas reitingavimo metodas. Mažame tekstyne toks 

reitingavimas neturi prasmės, nes daugelis terminų pasirodo itin retai ir todėl neišryškėja 

skirtumai tarp netermininių žodžių junginių ir terminų. 

Geresnis reitingavimo kriterijus yra ne pasirodymo dažnis, bet svarbumas dalykinei 

sričiai. Šiame tyrime GT reitinguoti naudotas adaptuotas esminių žodžių (angl. keywords) 

                                                 
43 Atkreiptinas dėmesys, kad šie žodžiai gali būti laikomi terminais, jei analizuojami kitos nei ŠM srities tekstuose. 
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nustatymo metodas. Esminių žodžių nustatymo metodas vadinamas adaptuotu, nes panašiai 

lyginami GT reliatyvūs dažniai dalykinės kalbos tekstynuose ir bendrinės kalbos tekstyne. 

 

3.3.1. Terminų reitingavimo metodai 

Hibridiniu metodu nustatytas GT sąrašo išsamumas siekia 66 proc., tačiau šis sąrašas 

yra gerokai per didelis (jame 11 352 GT), o tai lemia ypač žemą tikslumą (mažesnį negu 

4 proc.). Naudojant triukšmo ir tylos terminus, galima teigti, kad nustatytas didelis GT sąrašas 

užtikrina mažą tylos įvertį (34 proc.) lyginant su kitais metodais, tačiau jame yra labai didelis 

triukšmas (net 96 proc.). Norint sumažinti tokį didžiulį triukšmo kiekį ir padidinti tikslumą, 

reikia taikyti papildomus terminų reitingavimo ir filtravimo metodus. Filtravimas dažnai 

daromas mėginant nurodyti kiekvienam terminui skaičių, kuris leidžia reitinguoti GT. Tada 

įmanoma atskirti GT pagal jų tikimybę būti terminu. 

Pats paprasčiausias būdas reitinguoti GT yra pavartojimo dažnumas. Taip daroma 

prielaida, kad kuo dažnesni GT specialiajame tekstyne, tuo didesnė tikimybė, kad jie yra 

analizuojamos srities terminai. 

Dažniausi GT, rasti specialiajame ŠM tekstyne: 
studentas 4208 
universitetas 3959 
šalis 2770 
galimybė 2202 
aukštoji mokykla 2160 
lentelė 2082 
pavyzdys 2060 
teisė 1992 
studijos 1562 
mokslas 1508 
sritis 1403 
mokymas 1327 
atvejis 1320 
duomuo 1317 
mokslininkas 1283 

 
Nors apie pusę GT priklauso ŠM sričiai, kai kurie iš jų yra priskirtini bendriesiems 

terminams (pvz., šalis, lentelė, atvejis). Svarbu būtų atskirti GT, kurie yra dažni tik 

specialiajame srities tekstyne, nuo tų, kurie dažnai vartojami įvairiuose tekstynuose. 

Dalykinės srities terminai turėtų būti dažni specialiajame tekstyne ir reti bendrajame 

tekstyne. Tačiau didžiąją ŠM tekstyno dalį sudaro administracinių žanrų tekstai (įstatymai, 

ataskaitos ir kt.), todėl buvo nuspręsta papildomai atsižvelgti į administracinio žanro tekstyną 

kaip lyginamąjį tekstyną. Taip siekiant atskirti bendrus administracinius terminus, pvz., 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas, žmogiškieji ištekliai, apskrities viršininkas, nuo ŠM 

terminų. 
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Siekiant automatiškai atskirti ŠM terminus nuo bendrųjų, buvo sudaryti du lyginamieji 

tekstynai, kurių apimtis panaši į ŠM tekstyną, t. y. po 4 mln. žodžių. Vienas iš lyginamųjų 

tekstynų sudarytas iš įvairių žanrų ir stilių tekstų; jo sandara panaši į Dabartinės lietuvių kalbos 

tekstyną (įtraukti šie žanrai: publicistika, grožinė literatūra, administracinė literatūra, mokslinė 

literatūra). Antrasis lyginamasis tekstynas sudarytas iš administracinių tekstų, nepriklausančių 

ŠM sričiai. Automatinis filtravimas remiasi prielaida, kad kuo terminas bendresnis, tuo jis 

dažniau vartojamas bendrajame ir (ar) administraciniame tekstyne, o kuo terminas 

specifiškesnis, tuo jis bus retesnis bendrajame ir (ar) administraciniame tekstyne. 3.5 lentelėje 

matyti šių tendencijų pavyzdžiai. 

 

3.5 lentelė. Įvairių GT rūšių dažnio pavyzdžiai 

 Dažnis 

specialiajame 

ŠM tekstyne 

(NS) 

Dažnis 

administraciniame 

tekstyne (NA) 

Dažnis 

bendrajame 

tekstyne (NG) 

kolegija (ŠM terminas) 746 28 4 

teisės aktas (bendrasis administracinis 
terminas) 

591 551 17 

ranka (neterminas)44 54 9 579 
 

Šiam tyrimui eksperimentiškai nustatyti trys reitingavimo būdai, kuriais gauti geriausi 

rezultatai. Visų trijų reitingavimo metodų formulės yra susijusios su terminų dažnumu. Svarbu 

paminėti, kad įverčiai skaičiuoti 4 032 GT sąrašui. Į šį sąrašą įtraukti GT, kurių dažnumas 

specialiajame tekstyne ne mažesnis nei 6 pavartojimai. Šis sąrašas (G) apima tik dalį terminų 

ŠIMAS sąraše (252 iš 1085, tai yra 23 proc.). 

 

3.3.2 Pirmasis adaptuotas esminių žodžių nustatymo metodas 

Pirmasis adaptuotas esminių žodžių nustatymo metodas, kuris pritaikytas reitinguojant 

GT, rėmėsi (1) reitingavimo skaičiavimo formule: 

  
T1t = Log10 (NSt

2 / (NAt * NGt + 0,1)) (1), 
 
kur T1t yra GT t terminiškumo įvertis, NSt – t pavartojimo atvejų skaičius specialiajame tekstyne 

S, NAt – t atvejų skaičius administraciniame tekstyne A, NGt – t atvejų skaičius bendrajame 

tekstyne G. Kadangi NAt ir NGt gali būti lygūs 0, todėl prie jų sandaugos pridėta koregavimo 

vertė 0,1, kuri apsaugo nuo dalybos iš 0. Logaritmas sumažina skaičių skalę. Kadangi trijų 

                                                 
44 Šis žodis gali būti laikomas terminu kitose mokslo srityse. 
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tekstynų (S, A, G) dydis yra vienodas (po 4 mln. žodžių), šiems skaičiavimams nereikalingas 

normalizavimas, t. y. naudojamas absoliutusis, o ne santykinis dažnumas. 

3.6 lentelėje pateikti 15 aukščiausią ir 15 žemiausią T1t įvertį turintys GT. Pirmieji GT 

akivaizdžiai priklauso ŠM sričiai, o žemiausiu įverčiu įvertinti GT yra tematiškai nevienalyčiai. 

Tai rodo bendrą metodo efektyvumą bent sąrašo pradžioje ir pabaigoje. 

 

3.6 lentelė. GT įvertinimas taikant pirmąją formulę (skliausteliuose nurodyto įvardytosios 

esybės) 

15 geriausiai įvertintų GT 15 blogiausiai įvertintų GT 

senatas 
rektorius 
fakultetas 
nuotolinis mokymas 
protas 
semestras 
absolventas 
katedra 
doktorantūra 
(Kauno technologijos universitetas) 
studijos pakopa 
(Vytauto Didžiojo universitetas) 
integruotas mokslas 
profesinė mokykla 
profesinė kvalifikacija 
matematika 
specialybė 

siena 
pirmininkas 
automobilis 
gamintojas 
prekė 
pataisa 
teismas 
vanduo 
kova 
byla 
priekis 
policija 
įvykis 
akcija 
tarnyba 

 

Nors šiuo metodu tinkamai sureitinguojami GT, esantys sąrašo viršuje ir apačioje, 

tačiau esminė problema išlieka: t. y. kaip nustatyti slenkstį tarp terminų ir neterminų. Sąrašo 

viduryje esantys terminai yra labai susimaišę su neterminais, dėl to tinkamas slenksčio 

nustatymas turi tiesioginę įtaką metodo tikslumui ir išsamumui. Pritaikius srities eksperto ar 

terminologo parinktą slenkstį, toks reitinguotų terminų sąrašas yra sutrumpinamas, paliekant 

tik aukščiau slenksčio esančius GT. Šis žingsnis paprastai taikomas paskutiniame GT 

automatinio nustatymo procese. Tolesni etapai – terminų antraštinės formos nustatymas (žr. 

4.2 poskyrį) ir terminų apibrėžimas (žr. 5 skyrių). Pirmame bandyme buvo nustatyta 500 GT 

(žr. 3.7 lentelę). 

Nors šiuo metodu stengtasi atrinkti 500 terminų, tačiau jų atrinkta mažiau. Taip atsitiko 

todėl, kad reitinguojamame sąraše buvo nustatyta terminų su tuo pačiu terminiškumo įverčiu 

(Tt), todėl reikėjo pasirinkti šiek tiek mažesnę (490) arba šiek tiek didesnę (521) imtį. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Tt neskaičiuotas ilgesniems nei keturžodžiai GT. 
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3.7 lentelė. GT, nustatyti pirmuoju adaptuotu esminių žodžių nustatymo metodu 

 T1t >3,97 

Galimi terminai 490 

Eksperto atrinkti terminai 106 

Tikslumas 22 % 

 
3.8 lentelėje pateikti probleminiai atvejai tarp 97 geriausiai reitinguojamų GT. Nors 

šiame sąraše yra tik 34 terminai iš ŠIMAS, tačiau šis skaičius yra reliatyvus tikslumo įvertis. 

GT, tokie kaip (mokslo) slėnis, fakulteto dekanas arba abiturientas, priskirtini ŠM terminams, 

nors jų ir nėra ŠIMAS sąraše. Tai rodo, kad nors ŠIMAS yra labai svarbi metodų palyginimo 

priemonė, tačiau jis negali būti laikomas visišku etalonu. Statistiniai metodai visada tik iš dalies 

sutaps su ŠIMAS. 

Žiūrint į platesnį ŠM terminių apibūdinimą, lieka 43 klaidingi arba diskutuotini atvejai. 

Tarp diskutuotinų atvejų yra specialybės šakų pavadinimai. Automatiškai nustatytų GT sąraše 

šalia srities terminų pasitaiko ir nemažai įvardytųjų esybių, kurios priklauso ŠM sričiai, pvz., 

Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno kolegija, Lietuvos mokslo akademija. Matoma, kad 

įvardytųjų esybių dažnumo ypatybės mažai skiriasi nuo srities terminų. Automatinis įvardytųjų 

esybių atpažinimas sumažintų jų kiekį GT sąraše. 

Nepaisant bandymo išfiltruoti bendruosius administracinius terminus, 15 jų pateko į 

97 geriausiai įvertintų žodžių sąrašą. Manoma, kad taip atsitiko dėl administracinės kalbos 

tekstynų sandaros, tačiau tam įrodyti reikėtų specialios analizės. Paminėtina, kad kai kurie 

bendrieji terminai vartojami įvairiame kontekste, jie yra labai svarbūs ir ŠM srityje, pvz., atvira 

prieiga, kokybės užtikrinimas, projekto išlaidos. Tokius ir panašius terminus galima priskirti 

nekontekstualiems terminams (Zeller 2005), t. y. tokiems, kurie keičia termininę reikšmę 

(skirtinguose kontekstuose tokie terminai gali įgyti naujų termininių reikšmių ir prarasti 

senąsias). Kontekstualus terminas yra tas, kurio vartosenos kontekstą galima lengvai numanyti, 

žvelgiant į automatiniu būdu atpažintą terminų sąrašą (pvz.: pašarai, natris, vaistų gaminys, 

herbicidai, žvejybos įrankis). Termino kontekstualumas, pasak I. Zeller (2005), suprantamas 

kaip termino savybė, atspindinti termino ir vartosenos konteksto santykį. 

Abejotinų terminų nėra daug. Tarp jų keli atvejai susiję su netinkamu žodžių junginio 

ribų nurodymu, pvz., protas vietoj proto nutekėjimas / grąžinimas, kurso studentas vietoj 1 / 

2 / 3 / 4 kurso studentas. 

 

 

 



 48 

3.8 lentelė. Probleminiai atvejai iš 97 geriausiai reitinguotų GT sąrašo 

Diskutuotini 

atvejai (8) 
Bendri administraciniai GT 

(15) 
Abejotini GT (6) Įvardytosios esybės (14) 

matematika 
edukologija 
filologija 
fizika 
informatika 
biologija 
biochemija 
politikos mokslas 
 
 
 

užsienio šalis 
suinteresuota šalis 
institucijos tipas 
reglamento punktas 
remiama veiklos sritis 
kokybės užtikrinimas 
projekto išlaidos 
interneto svetainė 
skaičiavimo periodiškumas 
namų ūkis 
paskolos gavėjas 
tikslinė grupė 
atvira prieiga 
autonomija 
 

protas 
prieinamumas 
kurso studentas 
profesijos mokytojas 
Lietuvos universitetas 
Lietuvos aukšta45 mokykla 
 

Kauno technologijos 
universitetas 
Klaipėdos universitetas 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 
Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 
Šiaulių universitetas 
Kauno medicinos 
universitetas 
Vilniaus pedagoginis 
universitetas 
Lietuvos studentų sąjunga 
Vilniaus dailės akademija 
Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 
Saulėtekis (mokslo slėnis) 
Kauno kolegija 
Vilniaus kolegija 
Lietuvos mokslo 
akademija 

 
Išanalizavus GT sąrašą, sureitinguotą taikant pirmąjį adaptuotą esminių žodžių 

nustatymo metodą, nustatyta, kad šis metodas gali būti pakoreguotas filtruojant pagal šiuos 

papildomus kriterijus: 

● išfiltruoti tuos GT, kurių absoliutus dažnis administraciniame tekstyne viršija absoliutų 

dažnį ŠM tekstyne (tai leidžia išfiltruoti tokius terminus, kaip teatras, klubas, leidykla 

ir daktaras, bet palikti tokius terminus, kaip mokslo daktaras); 

● hipotetiškai spėjama, kad reiktų išfiltruoti tuos GT, kurių absoliutus dažnis 

administraciniame tekstyne yra pernelyg aukštas, pvz., didesnis nei 20 (tai leistų 

išfiltruoti dalies punktas, tikslinė grupė, suinteresuota šalis, internios šalys). 

 

3.3.3 Antrasis adaptuotas esminių žodžių nustatymo metodas 

Po pirmojo bandymo atlikti keli papildomi bandymai su įvairiomis adaptuotomis 

esminių žodžių nustatymo formulėmis. Buvo keičiamas lyginamųjų tekstynų naudojimas (tik 

su tekstynu A arba tekstynu G), keičiant koregavimo vertę (nuo 0,1 iki 0,5, kuris koreguoja 

rodiklio augimą, kai NAt arba NGt lygus 0) ir kontroliuojant tekstyno S svarbą (naudojant 

kvadratinę šaknį vardikliui). Iš tų bandymų pristatomos dvi formulės. Antra formulė yra 

                                                 
45 Kai kurių terminų antraštinės formos nustatytos ne visai tiksliai dėl morfologinio analizatoriaus specifikos. 

Plačiau apie šias problemas žr. 4.2 poskyrį. 
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skaičiuojama be lyginamojo tekstyno G, o trečia pasirodė geriausia iš visų formulių. Antroji 

terminų reitingavimo formulė yra apibrėžiama taip: 

 
T2t = Log10 (NSt

2 / (NAt + 0,3)) (2a), 
 
kur T2t yra GT t terminiškumo įvertis, NSt – t pavartojimo atvejų skaičius specialiajame tekstyne 

S, NAt – t atvejų skaičius administraciniame tekstyne A. NAt dažnis gali būti lygus 0, koregavimo 

vertė – 0,3. Logaritmas sumažina skaičių skalę. 

 

3.3.4 Trečiasis adaptuotas esminių žodžių nustatymo metodas 

Toliau pateikta trečioji adaptuota esminių žodžių nustatymo formulė: 

 
T3t = Log10 (NSt

2 / SQRT(NAt * NGt + 0,3)) (2b) 
 
kur T3t yra GT t terminiškumo įvertis, NSt – t pavartojimo atvejų skaičius specialiajame tekstyne 

S, NAt – t atvejų skaičius administraciniame tekstyne A, NGt – t atvejų skaičius bendrajame 

tekstyne G. Kadangi NAt dažnis gali būti lygus 0, tai prie NAt ir NGt pridedama koregavimo vertė 

(0,3), o logaritmas sumažina skaičių skalę. 

Su formulėmis (1), (2a) ir (2b) reitinguoti GT sąrašai buvo įvertinti kokybiškai, 

matuojant išsamumą ir tikslumą pirmiesiems 500 bei 1 000 reitinguotų terminų, lyginant su 

ŠIMAS (apie auksinį standartą žr. 3.1 poskyrį). Reitingavimo metodų kokybės įverčiai aprašyti 

3.9 lentelėje. Kaip jau minėta, naudojant šias formules dažnumų klasės ribos nėra tikslios dėl 

nustatytų vienodų terminiškumo įverčių keliems terminams. 

 

3.3.5 Metodų palyginimas 

Šiame poskyryje įvertinti anksčiau aprašyti GT nustatymo metodai, žr. 3.9–3.12 

lenteles. 
 

3.9 lentelė. ŠIMAS sąrašą atitinkančių GT skaičius pagal dažnumo klases su įvairiomis 

reitingavimo priemonėmis 

Dažnumo klasės SMT dažnumas (angl. baseline) I metodas II metodas III metodas 

1–100 34 34 41 46 

101–200 14 24 27 30 

201–300 15 17 23 23 

301–400 10 19 12 16 

401–500 18 14 12 12 
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1–500 91 108 115 127 

1–1000 135 158 171 178 
 
3.10 lentelė. Trijų terminų reitingavimo metodų palyginimas (dažnis atlieka lyginamojo 

įverčio (angl. baseline) funkciją) 

Metodas Išsamumas, %  

(pagal ŠIMAS sąrašą, 1085 

terminai) 

Išsamumas, %  

(pagal G sąrašą, 252 

terminai) 

Tikslumas, % 

500 žodžių imtys    

lyginamasis įvertis (vien tik 

dažnis) 
8 36 18 

I metodas 10 43 22 

II metodas 11 46 23 

III metodas 12 50 25 

1000 žodžių imtys    

lyginamasis įvertis (vien tik 

dažnis) 
12 54 14 

I metodas 15 63 16 

II metodas 16 68 17 

III metodas 16 71 18 
 

Trečiojo metodo tikslumo ir išsamumo įverčiai yra patys geriausi. Tikslumas (žiūrint 

į eksperto sąrašą) auga nuo 22 iki 25 proc. (500 žodžiams) ir nuo 16 iki 18 proc. (1 000 žodžių), 

o išsamumas pagal G sąrašą nuo 43 iki 50 proc. (500 žodžiams) ir nuo 63 iki 71 proc. (1 000 

žodžių). Bendras išsamumas auga nuo 15 iki 16 proc. 

 

3.11 lentelė. Trečiojo metodo tikslumo ir išsamumo įverčių priklausymas nuo imties 

dydžio, terminų ilgio 

 visi vienažo-

džiai 
dvižodžiai trižodžiai keturžodžiai penkia-

žodžiai ir 

ilgesni 

ŠIMAS sąrašo terminai 1085 76 497 324 128 64 

ŠIMAS sąrašo terminai G sąraše 252 61 147 37 7 0 

G sąrašo išsamumas 23 % 85 % 30 % 11 % 5 % - 

T3t >3,345       

imtis 501 183 238 60 20 0 
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iš jų priklausantys ŠIMAS 
sąrašui 

127 47 66 11 3 0 

tikslumas 25 % 26 % 28 % 18 % 15 % - 

G sąrašo išsamumas  50 % 77 % 45 % 30 % 43 % 0 

ŠIMAS sąrašo išsamumas  12 % 62 % 13 % 3 % 2 % 0 

T3t >2,945       

imtis 1026 321 491 155 59 0 

iš jų priklausantys ŠIMAS 

sąrašui 
178 57 94 23 4 0 

tikslumas 17 % 18 % 19 % 15 % 7 % - 

G sąrašo išsamumas 71 % 94 % 64 % 62 % 57 % 0 

ŠIMAS sąrašo išsamumas 16 % 75 % 19 % 7 % 3 % 0 
 

Iš 3.11 lentelės matyti, kad kuo GT ilgesni, tuo mažesnis pasirinkto metodo 

(nepriklausomai nuo formulės pasirinkimo) tikslumas ir išsamumas. Rezultatai su trižodžiais ir 

keturžodžiais GT yra nepatenkinami. 3.11 lentelėje taip pat matyti, kaip skiriasi nustatytų 

terminų sąrašo sandara: su 1 026 žodžių imtimi vienažodžiai terminai sudaro 24 proc. (ŠIMAS 

sąraše 7 proc.), dvižodžiai – 58 proc. (46 proc.), trižodžiai – 15 proc. (30 proc.) ir keturžodžiai – 

3 proc. (12 proc.), o su 501 žodžių imtimi skirtumas yra dar šiek tiek didesnis. 

Šios su dažnumais susijusios problemos sprendimas galėtų būti dažnumo 

normalizavimas. Dvi įmanomos kryptys galėtų būti susijusios su 1) trumpesnių ir ilgesnių 

terminų persidengimu (pvz., kvalifikacija –> kvalifikacijų sistema, kvalifikacijos pripažinimo 

sistema) ir 2) su konteksto panašumu (pvz., jeigu sistema su reitingavimu atpažįsta terminą 

tęstinis švietimas, kolokacija tęstinis ir nuotolinis švietimas leistų papildomai atpažinti terminą 

nuotolinis mokymas, o kolokacija atvirasis ir nuotolinis švietimas leistų atitinkamai atpažinti 

terminą atvirasis švietimas ir kitus panašius junginius). 

Naudojant trečiąjį metodą, probleminių ir klaidingų atvejų skaičius yra mažesnis (33 

iš 99, plg. su pirmuoju metodu: 43 iš 97). Probleminių atvejų kategorijos išlieka tos pačios 

(žr. 3.12 lentelę). 

 

3.12 lentelė. Probleminiai atvejai tarp 99 geriausiai įvertintų GT 

Diskutuotini 

atvejai (6)  
Bendri 

administraciniai GT 

(7) 

Abejotini GT (7) Įvardytosios esybės (13) 

matematika 
filologija 
fizika 

lentelė 
tikslinė grupė 
užsienio šalis 

protas 
valstybinė aukšta mokykla 
profesijos mokytojas 

Kauno technologijos universitetas 
Vytauto Didžiojo universitetas 
Vilniaus universitetas 
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informatika 
biologija 
biochemija 
 
 
 
 
 
 
 
 

prieinamumas 
atvira prieiga 
autonomija 
institucijos tipas 
 

Lietuvos aukšta mokykla 
švietimo ir mokslo ministras 
Lietuvos universitetas 
studentų skaičius 
 
 

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 
Klaipėdos universitetas 
Šiaulių universitetas 
Kauno medicinos universitetas 
Vilniaus pedagoginis universitetas 
Lietuvos studentų sąjunga 
Vilniaus dailės akademija 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 
Saulėtekis (mokslo slėnis) 
Lietuvos darbo birža 
Kauno kolegija 

 
Nepaisant minėtų probleminių atvejų, trečiojo metodo išsamumo ir tikslumo įverčiai 

yra žymiai geresni negu kitų metodų. Tikslumas su 500 žodžių imtimi siekia 25 proc. (KEA 13 

proc.). Ir nors išsamumo įvertis neprilygsta hibridiniam metodo įverčiui (atitinkamai 16 ir 66 

proc.), sugeneruotas GT sąrašas yra dešimt kartų mažesnis (atitinkami 1025 ir 11 352 terminų), 

o tai rodo gerokai didesnį metodo efektyvumą, nes GT sąraše daug kartų sumažintas neterminų 

kiekis (triukšmas). Vis dėlto norint tinkamai įvertinti formulę, reikia testuoti naudojant kitos 

srities tekstyną. 

 

3.4. Apibendrinimai 

Įvertinus kolokacijų metodų tinkamumą automatiniam terminų nustatymui, t. y. 

palyginus 1) WordSmith Tools programos Keyword Clusters funkcijas; 2) automatinio 

mokymosi metodą KEA; 3) kolokacijų nustatymo metodą naudojant įrankį LICE; 4) specialiai 

lietuvių kalbai sukurtą hibridinį metodą, nustatyta, kad naudojant KEA, gravitacijos 

skaičiavimus ir hibridinį metodą gaunami geresni rezultatai nei su kitais šiame tyrime 

išbandytais ir aprašytais metodais. Tačiau ir šių metodų rezultatai nėra pakankami, kad būtų 

galima efektyviai automatiškai nustatyti GT. Atkreiptinas dėmesys, kad visi bandyti metodai 

nėra specialiai sukurti terminams nustatyti, todėl gauti rezultatai nėra labai geri. 

Iš tyrime atliktų eksperimentų matyti, kad prieš kuriant automatiškai GT nustatantį 

įrankį papildomai reikia išspręsti tokias problemas: 

1) gautų terminų automatinis antraštinės formos nustatymas, t. y. kaip nustatyti, kada turi būti 

vienaskaitos, o kada daugiskaitos formos; kada turi būti vardininkas, o kada kitas linksnis ir 

pan. (apie šią problemą žr. 4.2 poskyrį); 

2) skirtingų metodų parinkimas daugiažodžiams ir vienažodžiams terminams nustatyti, ypač 

trūksta efektyvių metodų, skirtų vienažodžiams terminams nustatyti. 

Išsami metodų analizė parodė, kad net trijų taikytų metodų rezultatai potencialiai gali 

būti pagerinti (nebūtų galimybės pagerinti tik esminių žodžių nustatymo metodo su WordSmith 

programa): 
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1) KEA metodo rezultatus pagerintų įrankio apmokymas su didesniu duomenų kiekiu, tiksliniai 

mokymai (tam tikrai dalykinei sričiai), papildomas rezultatų filtravimas; 

2) gravitacijos skaičiavimus pagerintų dažninių duomenų pritaikymas analizėje, papildomas 

rezultatų filtravimas; 

3) hibridinį metodą pagerintų tolesnis reitingavimo ir filtravimo algoritmų tobulinimas. 

Atliekant šį tyrimą nustatyta, kad hibridinis metodas yra perspektyviausias iš visų 

analizuotų metodų dėl pasiekto aukšto išsamumo įverčio, kuris užtikriną mažiausią tylos įvertį, 

lyginant su auksinio standarto sąrašais. Būtent dėl to šis metodas pasirinktas toliau gerinant 

tikslumą, pritaikant reitingavimo ir filtravimo algoritmus. 

Toliau gerinant hibridinio metodo rezultatus, pritaikyti trys reitingavimo metodai, 

kurie rėmėsi terminų dažniu ŠM tekstyne ir dviejuose lyginamuosiuose tekstynuose 

(bendrajame ir administraciniame). Reitingavimo metodų skaičiavimo formulės skiriasi 

atsižvelgiant į lyginamųjų tekstynų naudojimą, koregavimo reikšmės dydį ir specialiojo 

tekstyno svarbos pasirinkimą. Visi trys metodai leidžia pasiekti geresnių rezultatų nei paprastas 

filtravimas pagal dažnumus, kuris tyrime naudotas kaip lyginamasis įvertis. 

Geriausi rezultatai gauti naudojant trečiąjį adaptuotą esminių žodžių nustatymo 

metodą, kurio skaičiavimo formulėje koregavimo vertė padidinta iki 0,3, atsižvelgiama į 

lyginamuosius bendrojo ir administracinio tekstynų dažnius, vardikliui pritaikius kvadratinę 

šaknį padidinta specialiojo tekstyno svarba. 

Taikant šį reitingavimo metodą, tikslumas su 500 žodžių imtimi pasiekia 25 proc. 

(KEA – 13 proc.), o išsamumo įvertis – 16 proc. (hibridinis – 66 proc.). Tiesa, reikia pabrėžti, 

kad santykinai maži tikslumo ir išsamumo įverčiai, kurie gaunami rezultatus lyginant su 

auksinio standarto sąrašais, neturėtų būti suabsoliutinami, o tik naudojami kaip lyginamieji 

įverčiai. 

Palyginus egzistuojančius metodus ir reitingavimo metodų taikymą, paaiškėjo jų 

ribotumas ir galimi jo sprendimai. Svarbiausias ribotumas yra nelanksti požymių sistema 

(apsiribojant vien tik dažniu); ji gali būti iš dalies patobulinta vis pridedant kitų kalbos lygmenų 

požymių ir papildomai analizuojant vis gilesnę teksto informaciją. Tai galima padaryti šalia 

morfologinių šablonų naudojant kontekstinę, sintaksinę ir semantinę informaciją.  
 



4. ŠVIETIMO IR MOKSLO TERMINAI 

  Nepaisant to, kad kitose šalyse nemažai pasiekta automatiškai nustatant GT, vis dėlto 

Cabré Castellví et al. (2001: 54) straipsnyje minima keletas terminų nustatymo problemų, 

kurios aktualios iki šiol: 1) sudėtinių terminų atveju lieka neaišku, kur prasideda ir baigiasi 

termininis junginys; 2) sunku nustatyti, ar leksiniai vienetai yra terminai ar neterminai (paprasti 

žodžiai); 3) ne visada aišku, ar atpažintas terminas priklauso tiriamos srities žodynui; 4) sunku 

automatiškai nustatyti rečiau vartojamus terminus. Su visomis šiomis problemomis susidurta ir 

šio tyrimo metu. Dalis jų aptarta 3 skyriuje, tačiau daugelis problemų yra šio skyriaus objektas. 

 Šiame skyriuje gilinamasi į GT atrankos klausimus: pirmiausia paaiškinta 

automatiškai nustatytų GT tolesnė atranka pritaikius terminų ilgio ir gramatinės struktūros 

kriterijus (žr. 4.1 poskyrį); 4.2 poskyryje sprendžiami antraštinių formų nustatymo klausimai; 

4.3 poskyryje pateikta informacija apie švietimo ir mokslo terminų struktūrą. 

 

4.1. Švietimo ir mokslo terminų atranka 

Norint gauti tvarkingą analizuojamos srities terminų sąrašą, reikia atlikti kelis 

veiksmus. Pasak H. Nakagawa (2001, cituojama iš Zeller 2005: 27), terminų atpažinimo 

tekstyne procesas klasifikuojamas taip: 1) terminų kaupimas (atpažinimas) automatinėmis 

priemonėmis (angl. term acquisition), taigi jo rezultatas – GT, 2) hierarchinis GT pateikimas 

(angl. ranking), 3) terminų pripažinimas (angl. term recognition) ir jo rezultatas – terminas. 

Kaip rašyta 3 skyriuje, lietuvių kalbos ŠM terminams automatiškai nustatyti taikytas 

lingvistinis metodas. Pirmiausia norėta automatiškai nustatyti GT ir nesiekta nustatyti tik ŠM 

terminus (to padaryti automatiškai beveik neįmanoma). Šiame skyriuje rašoma apie etapus, kaip 

iš daugybės GT atsirinkti dalį terminų. Tam taikyta dvejopa atranka: atsižvelgta į terminų ilgį 

ir į gramatinę struktūrą, t. y. pritaikyti statistiniai ir kalbiniai terminų atpažinimo metodai. 

Vėliau ŠM terminai atrinkti eksperto neautomatiškai. 

Pritaikius 3 skyriuje aprašytą terminų nustatymo metodą, įrankį ir naudotas taisykles, 

buvo nustatyta apie 11 tūkst. GT, sudarytų nuo vieno iki penkiolikos žodžių46. Taigi susidūrus 

su tokiu dideliu duomenų kiekiu, buvo pritaikyti keli atrankos kriterijai. Pirmas – terminų ilgis: 

atsižvelgus į bendrąsias terminų struktūros tendencijas, nuspręsta analizuoti ne ilgesnius nei 

septyniažodžius terminus. Antras kriterijus – terminų pavartojimo dažnumas. Pasirinkta toliau 

                                                 
46 Čia pateikti keli ilgiausi rasti terminai: aprašo punkte nurodytais atvejais fondo direktoriaus sudarytos komisijos 

sprendimu valstybės remiamos paskolos grąžinimas paskolos gavėjui (15 žodžių; čia praleisti skaitmenys, t. y. 
kelintas punktas); kredito įstaigos sudarytoje valstybės remiamos paskolos sutartyje nurodytu paskolos gavėjo 

gyvenamosios vietos adresu (13 žodžių); universiteto studentų studijų įmokų mokėjimo tvarka mokslo metams 

nustatoma rektoriaus įsakymu (11 žodžių). Akivaizdžiai matyti, kad šie teksto fragmentai negali būti laikomi 

galimais terminais. 
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išsamiau analizuoti vienažodžius GT, kurie ŠM tekstyne pavartoti ne mažiau kaip 20 kartų; 

dvižodžius GT, kurie pavartoti ne mažiau kaip 10 kartų; trižodžius GT, pavartotus ne rečiau nei 

8 kartus; keturžodžius GT, pavartotus bent 6 kartus; penkiažodžius GT, kurių dažnumas bent 

4 kartai; šešiažodžius GT, pavartotus bent 3 kartus, ir septyniažodžius GT, kurių dažnumas ne 

mažesnis nei 2 kartai. Automatiškai skaičiuojant GT pasirodymo dažnumą, remtasi žodžių 

antraštinėmis (žodyninėmis) formomis, t. y. lemomis. Pritaikius tokius atrankos kriterijus 

nustatyti terminai tirti išsamiau (jų struktūra pristatyta 4.3 poskyryje). 

Nustatant švietimo ir mokslo GT terminus, svarbu atsižvelgti ne tik į terminų ilgį, bet 

ir į jų gramatinę struktūrą. Tam, kad būtų galima nustatyti pasirinktos struktūros terminus, buvo 

parengtos ir pritaikytos tokios pagrindinės taisyklės:47 

1. Analizuoti tik tie junginiai, kuriuose yra bent vienas daiktavardis. Jei GT yra 

dvižodis ar ilgesnis, tai kitos kalbos dalys, esančios tokiame junginyje, gali būti būdvardžiai ir 

dalyviai. 

2. Analizuoti tik tie junginiai, kurių paskutinis žodis būtinai turi būti daiktavardis48. 

3. Dvižodžiuose GT neanalizuoti tikriniai daiktavardžiai, nes jie dažniausiai įeina į 

asmenų, įmonių, institucijų ir kt. pavadinimus, kurie nelaikytini srities terminais (nustatant 

ilgesnius terminus į GT terminų sąrašus įtraukti ir tikriniai daiktavardžiai). 

4. Iš junginių išmesti skaitmenimis užrašyti skaitvardžiai. 

5. Neanalizuoti tie žodžiai ar junginiai, kuriuos sudaro bent vienas morfologinio 

anotatoriaus neatpažintas žodis. Tai dažniausiai užsienio kalbų intarpai, su klaidomis parašyti 

žodžiai, sutrumpėjusios žodžių formos.49 

Pritaikius terminų ilgio ir gramatinės struktūros atrankos taisykles, buvo nustatyta apie 

3000 GT. Iš jų ekspertas atrinko ŠM terminus (pirminį sąrašą sudarė 1085 terminai (žr. priedą), 

patikslintą sąrašą sudaro 780 terminų50). Būtent šie 780 terminų analizuoti išsamiau, jų 

struktūra aprašyta 4.3 poskyryje. Jų pasiskirstymas pagal ilgį pateiktas 4.1 lentelėje. 

Iš 4.1 lentelės duomenų matyti, kad apie 97 proc. visų ŠM terminų sudaro iš 1–3 žodžių 

sudaryti terminai. Tarp šešiažodžių ir septyniažodžių GT švietimo ir mokslo terminų nerasta, 

todėl jie toliau neanalizuoti. 

                                                 
47 Šios taisyklės yra universalios ir iš esmės tinka bet kurios srities terminams automatiškai nustatyti. 
48 Galima ir kitokia terminų struktūra, pvz., daiktavardis su prišlieta bendratimi, daiktavardis su prielinksnine 
konstrukcija. Šio tipo terminų nedaug, todėl jie neanalizuoti. 
49 Pritaikius tam tikrus GT atrankos apribojimus, galima prarasti vertingos informacijos. Šiame tyrime 

neskaičiuota, kiek neatpažinta tikrųjų terminų. Taigi naudojant automatinio terminų atpažinimo programas, reikia 
susitaikyti su tuo, kad dalis informacijos bus prarasta, bet automatiškai nustatyta informacija bus lengviau 

apdorojama, gauti junginiai bus gramatiškai taisyklingesni. 
50 Kaip minėta anksčiau, tiek sudarant ŠM tekstyną, tiek atsirenkant ŠM terminus, tiek juos apibrėžiant, daugiausia 

dėmesio skirta aukštajam mokslui ir mokslo politikai, todėl tikslinant sąrašą atsisakyta itin specifinių pradinio, 

vidurinio ugdymo, profesinio mokymo terminų. 
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Panašų į mūsų tyrimą vykdę slovėnai taip pat pasitelkė terminologus ir ekspertus, kad 

iš ilgo GT atrinktų toliau tyrinėsimus terminus: iš viešųjų ryšių tekstyno buvo nustatyta 3000 

vienažodžių ir 4000 keliažodžių GT, vėliau iš jų terminologai ir srities ekspertai atrinko 2000 

galutinių terminų (Logar et al. 2013). 

 

4.1 lentelė. Švietimo ir mokslo terminų pasiskirstymas pagal ilgį 
Terminus sudarančių žodžių 

skaičius 
Terminų kiekis, sk. Terminų kiekis, proc. 

1 155 19,87 
2 474 60,77 
3 125 16,03 
4 22 2,82 
5 4 0,51 

Iš viso 780 100,00 

 

Turint GT sąrašus, svarbus terminų pateikimo principas: kaip teigia I. Zeller (2005), 

naudingas terminų pateikimas pagal dažnumą, pagal ilgį. I. Zeller (2005) rašo, kad kai kurios 

terminų atpažinimo programos turi galimybę GT vertinti pagal interneto teikiamą informaciją 

(pvz., gali patikrinti, ar analizuojamas terminas yra įtrauktas į terminų bazes, žodynus ar pan.). 

Patikimiausiais laikomi tie GT, kurie randami elektroniniuose terminų bankuose ir internete 

skelbiamuose tekstuose. Vis dėlto taip nustatomi tik GT, o vėliau tyrėjai turi nuspręsti, ar šie 

GT tikrai yra terminai ir ar jie yra pasirinktos srities terminai. Apie šią ir kitas problemas rašoma 

kituose poskyriuose. 

 

4.2. Terminų antraštinės formos nustatymas 

Automatiškai GT nustatanti programa iš tekstyno išrenka įvairiomis kaitybinėmis 

formomis pavartotus terminus. Toliau tvarkant tokius duomenis kyla dvi problemos: 1) kokiõs 

formos yra gramatiškai taisyklingi terminai, ypač tai aktualu nustatant antraštinę formą (lemą); 

2) kaip (pusiau) automatiškai atskirti bendrąsias frazes, bendruosius terminus nuo 

analizuojamos srities terminų (plačiau žr. 3.3.1 poskyrį). Su panašiomis problemomis susiduria 

ir kitų šalių mokslininkai, plg. Cabré Castellví 2001. Toliau išsamiau bus aptarta pirmoji 

problema, t. y. kaip automatiškai nustatyti taisyklingą terminų (ypač keliažodžių) lemą, kaip į 

vieną lemą suvesti tekstyne skirtingomis kaitybinėmis formomis pavartotus žodžius ir 

junginius. 

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į terminų gramatines ypatybes. Dažniausiai terminai 

yra sudaryti iš kaitomųjų žodžių: daiktavardžių, būdvardžių ir dalyvių (žr. 4.2 poskyryje 

pateiktus pavyzdžius). Nekaitomieji žodžiai, kurie įeina į sudėtinį terminą, pvz., jungtukai arba 

prieveiksmiai, yra retesni. Visiškai nekaitomi terminai yra sudaryti iš tam tikrų santrumpų 
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(vadinamųjų akronimų). Jei terminas sudarytas iš kaitomųjų žodžių, tada, savaime suprantama, 

jis bus kaitomas, pvz.: bendroji mokslo programa, bendrosios mokslo programos, bendrosioms 

mokslo programoms. 

Automatinio GT nustatymo programa identifikuoja terminus iš tekstų, kuriuose 

terminai pavartoti tam tikra kaitybine forma. Žiūrint formaliai, to paties termino kaitybinės 

formos traktuojamos kaip skirtingos, pavyzdžiui, bendroji mokslo programa, bendrosios 

mokslo programos ir bendrosioms mokslo programoms yra trys skirtingi vienetai. Norint 

sujungti įvairias kaitybines formas kaip vieno termino variantus, reikalinga papildoma analizė. 

Paprasčiausias tokių terminų apdorojimas yra kamieno ar šaknies nustatymas (angl. stemming), 

tai yra galūnės atskyrimas, pvz., bendr moksl program. Nors technologiškai tai yra paprastas 

sprendimas, tokia terminų analizė sukuria dirbtines lietuvių kalbai nebūdingas formas 

(žr. ankstesnį pavyzdį). 

Antra galimybė, kaip skirtingas to paties termino kaitybines formas suvesti į vieną, yra 

lemavimas, t. y. antraštinės formos (lemos) nustatymas. Lemos nustatomos naudojant lietuvių 

kalbos morfologinį anotatorių, su kuriuo kiekvienam termino žodžiui atskirai nurodoma lema 

(taip pat gali būti pateikiama ir gramatinė informacija, pvz., linksnis, skaičius, nuosaka, asmuo, 

giminė). Naudojant morfologinį anotatorių, morfologiškai anotuoto termino konkreti kaitybinė 

forma bendrosioms mokslo programoms atrodo taip: 
<word="bendrosioms" lemma="bendras" type="bdv., teig, nelygin. l., įvardž., mot. g., dgs., N."/> 

<word="mokslo" lemma="mokslas" type="dkt., vyr. g., vns., K."/> 

<word="programoms" lemma="programa" type="dkt., mot. g., dgs., N."/> 

 

Sujungtos atskiros žodžių lemos, pvz., bendras mokslas programa, automatinio GT 

nustatymo srityje (pvz., Loginova et al. 2012: 10) dažnai atstoja tam tikrą terminą, jas sąlyginai 

galima vadinti termino atstovu. Tačiau tokios lemos netinka vartotojams, nes atrodo nerišlios 

dėl to, kad kiekvieną žodį lemuojant atskirai panaikinami sintaksiniai ryšiai tarp terminą 

sudarančių žodžių, pvz., mokslinis veikla produktyvumas, aukštas mokykla (plg. taisyklingus 

terminus mokslinės veiklos produktyvumas, aukštoji mokykla). Be to, nors tokie atvejai labai 

reti, taip pateikiant termino formą gali atsitiktinai sutapti du skirtingi terminai, pvz., forma 

vyresnis mokslas darbuotojas kaip lema tiktų dviem terminams: vyresnysis mokslo darbuotojas 

ir vyriausiasis mokslo darbuotojas. 

Nustatant lemas termino atstovu galima laikyti dažniausią kaitybinę formą. Vis dėlto 

vartotojams geriau, kai terminas sulemuojamas pateikiant apibendrintą visų pavartotų junginių 

formą ir išsaugojant sintaksinius ryšius, pvz., bendroji mokslo programa. Toks terminų 
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apdorojimas nėra vien tik terminologijos problema, bet gali būti plačiai suvokiamas kaip 

daiktavardinių sintagmų lemavimas, pritaikomas sintaksinėje analizėje. 

Toliau atkreipiame dėmesį į vienažodžių ir ilgesnių terminų lemavimo problemas. Kai 

terminas yra daugiažodis, reikia nustatyti sudedamąsias termino dalis. Tokiu būdu terminas 

suskaidomas naudojant sintaksinį analizatorių51, su kuriuo galima analizuoti žodžių junginius, 

o to negalima padaryti su morfologiniu anotatoriumi, kuris analizuoja tik pavienius žodžius. 

Analizuojant sintaksiškai, skiriamos trys keliažodžio termino dalys: 

 pagrindinis dėmuo (pvz., programoms); 

 su pagrindiniu dėmeniu derinami žodžiai (pvz., būdvardis bendrosioms);  

 pagrindinio dėmens valdomi žodžiai (pvz., kilmininko daiktavardis mokslo). 

Jei terminas yra vienažodis (pvz., doktorantūra), savaime suprantama, šis žodis yra 

pagrindinis dėmuo, todėl nereikia analizuoti sintagmos. Nustatant keliažodžio termino lemą, 

pagrindinis dėmuo turi būti sulemuotas, t. y. dažniausiai tai bus vienaskaitos vardininko formos 

daiktavardis. Pagrindinio dėmens valdomi žodžiai ir su jais suderinti žodžiai lieka tokia 

kaitybine forma, kokia buvo pavartoti tekste, pvz.: švietimo (lygmuo), socialinių mokslų (sritis). 

Sudėtingiausias lemavimo atvejis – su pagrindiniu dėmeniu derinami žodžiai, kurie 

turi būti atitinkamai adaptuoti. Toks adaptavimas dažnai sutampa su įprastu lemavimu, pvz., 

mokslinis (veiklos) produktyvumas, tačiau sunkumų kelia būdvardžių lemos: nustatant 

keliažodžio termino, kurį sudaro būdvardžiai ar kiti derinamieji žodžiai, lemas reikia atsižvelgti 

į tai, kad giminė ir skaičius būtų suderinti su pagrindiniu dėmeniu, pvz., nuotolinės studijos (o 

ne *nuotolinis studijos), aukštoji mokykla (o ne *aukštas mokykla). Žvaigždutėmis pažymėtos 

lemos nurodomos dėl to, kad morfologinis anotatorius būdvardžiams kaip lemą pateikia 

nelyginamojo laipsnio vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko formą (išsamiau apie 

anotatoriaus specifiką žr. Zinkevičius 2000). Be to, kartais reikia atsižvelgti į tam tikrus 

gramatinius bruožus, pvz., laipsnį ir apibrėžtumą, – šie požymiai turi būti išreikšti termino 

lemoje, pvz., vyriausiasis mokslo darbuotojas, perkeliamieji gebėjimai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad dalyviai turi būti lemuojami kaip būdvardžiai, o ne kaip 

veiksmažodžio forma, pvz., privalomasis dalykas (lema turėtų būti privalomas dalykas, o ne 

*privalėti dalykas). Tokiais atvejais, be kaitybinės žodžio formos ir lemos, reikia sugeneruoti 

trečią termino formą, t. y. kaip lemą nurodyti dalyvį, o ne bendratį. 

Trečios formos, t. y. dalyvio, kaip lemos, generavimas yra vykdomas generavimo 

modulio. Šis modulis iš esmės naudoja morfologinio anotatoriaus pateiktą informaciją. 

Modulio generavimo galimybės apsiriboja vardininko linksniu, nes vardažodžių lema yra 

                                                 
51 Lietuvių kalbos sintaksinis analizatorius sukurtas VDU Kompiuterinės lingvistikos centre, plačiau žr. Boizou 

et al. 2014. 
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vardininko formos. Generavimas yra vykdomas lemos arba kaitybinės žodžio formos pagrindu. 

Pavyzdžiui, sugeneruoti dalyviams trečią formą lengviau iš to žodžio kaitybinės formos negu 

iš bendraties, o nustatant vardažodžių lemas daugiausia žiūrima į formą, pagal kurią dažnai 

galima nustatyti tinkamą paradigmą, ypač kai kaitybinės formos galūnės yra dažnai vartojamos, 

pvz., -(i)ų daugiskaitos kilmininke. Paradigma svarbi norint sugeneruoti tinkamą formą, pvz., 

nuotolinis (studijos) → nuotolinės (studijos) (o ne *nuotolinos, *nuotolinios). Apskritai 

apdorojimas yra labai panašus į Thurmair (2012: 5) minimą analizę. 

Nors terminų lemavimo programos rezultatai gana tikslūs, bet dėl terminų sintaksinės 

sandaros įvairovės, išryškėjo kelios problemos. Jeigu duomenys, pateikti morfologinio 

anotatoriaus, yra klaidingi, gali nepavykti tinkamai sulemuoti terminų. Jeigu įvestis tinkama, 

problemos gali būti susijusios su pagrindinio dėmens nustatymu. Pavyzdžiui, kaitybinės formos 

paskolos studijoms, tarptautinio lygio mokslas gali būti klaidingai sulemuotos kaip *paskolos 

studijos, tarptautinis lygio mokslas vietoj paskola studijoms, tarptautinio lygio mokslas. Tokia 

problema ypač aktuali, kai kilmininko formos pagrindinis dėmuo nėra termino pabaigoje. 

Kilmininko formos pagrindinis dėmuo gali lemti ir būdvardžio derinimo klaidas. 

Pavyzdžiui, kaitybinė forma periodinio mokslo leidinio, žiūrint į termino vidinę sintaksinę 

struktūrą, formaliai galėtų būti sulemuota kaip *periodinio mokslo leidinys arba periodinis 

mokslo leidinys. Jei tinkamai sintaksiškai suvienareikšminta, turėtų būti palyginamos kitos 

(vienareikšmės) termino formos, pvz., periodiniams mokslo leidiniams, kurios nurodo, kad 

būdvardis periodinis priklauso nuo daiktavardžio leidinys, todėl vienareikšmiškai 

sulemuojamas kaip periodinis mokslo leidinys. 

Lemuojant vienažodžius ir keliažodžius terminus, neretai kyla klausimų dėl skaičiaus 

kategorijos, pvz., pirmasis termino studentų atstovybė dėmuo turi būti daugiskaitos formos, 

terminų akademiniai įgūdžiai, auditorinės darbo valandos antrieji dėmenys turi būti 

daugiskaitos formos, o terminų fakulteto taryba, universiteto autonomija, bendrasis priėmimas, 

mokslinis leidinys antrieji dėmenys yra vienaskaitos formos. Žinoma, žmogui nesunku 

nustatyti, kur reikalinga daugiskaitos, o kur vienaskaitos forma, bet tą padaryti automatiškai 

labai sudėtinga. Tiesa, tekstyne išryškėja, kad kai kurie žodžiai beveik visada vartojami tik 

daugiskaitos forma (pvz.: asignavimai, duomenys, studijos, rūmai, žinios, pinigai, pareigos). 

Nustatyti tinkamą skaičiaus formą sunku ir dėl to, kad kai kurie žodžiai yra 

homonimai, pvz., studija (mokslo veikalas) ir studijos (studijavimas). Dėl šios priežasties 

automatiškai netinkamai nustatytos šių terminų lemos: bakalauro studija, rezidentūros studija, 

magistro studija, dieninės studija, nuotolinės studija. Kaip minėta, kai kurie daiktavardžiai 

dažniausiai vartojami tik daugiskaitos formomis, nors žodyne kaip lema nurodyta vienaskaitos 

forma. Šis žodyninės informacijos ir realios vartosenos neatitikimas lėmė tai, kad netaisyklingai 
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nustatytos terminų mokinio pasiekimas, švietimo resursas, praktinis gebėjimas, fizinis mokslas, 

akademinis užsiėmimas lemos (turėtų būti: mokinio pasiekimai, švietimo resursai, praktiniai 

gebėjimai, fiziniai mokslai, akademiniai užsiėmimai). 

Dar viena problema – substantiva mobilia daiktavardžiai, pvz.: abiturientas – 

abiturientė, abonentas – abonentė. Kadangi tekstyne pavartota tiek vyriškosios, tiek 

moteriškosios giminės formų, todėl automatiškai nurodytos abiejų giminių lemos. Tam, kad 

kaip ŠM terminas būtų palikta tik apibendrinta vyriškosios giminės lema, reikėjo pritaikyti 

taisyklę, kuria remiantis vyriškosios ir moteriškosios giminės substantiva mobilia tipo 

daiktavardžiai suvesti į vyriškosios giminės lemą. 

Su terminų antraštinės formos nustatymu glaudžiai susijęs ir terminų ribų klausimas, 

nes reikia nuspręsti, ar analizuojamas vienetas yra vienas, du ar daugiau terminų. Su tokia 

dilema susidurta analizuojant junginį dėstytojų ir mokslininkų kvalifikacijos bei kompetencijos 

atitiktis. Šį junginį būtų galima suskaidyti taip: 

1) dėstytojų kvalifikacijos bei kompetencijos atitiktis, 

2) mokslininkų kvalifikacijos bei kompetencijos atitiktis, 

3) dėstytojų ir mokslininkų kvalifikacijos atitiktis, 

4) dėstytojų ir mokslininkų kompetencijos atitiktis, 

5) dėstytojų kvalifikacija, 

6) mokslininkų kvalifikacija, 

7) dėstytojų kompetencija, 

8) mokytojų kompetencija, 

9) kvalifikacijos atitiktis, 

10) kompetencijos atitiktis. 

 

Taigi reikia žiūrėti, ar vartojami išvardyti dvižodžiai terminai, ar jie dažni; ar vis dėlto tekstyne 

dažniau pasitaiko trižodžiai ar ilgesni junginiai ir jie gali būti laikomi terminais. 

Nustatant lemas ir apskritai atpažįstant terminus, sunkumų kyla ir dėl morfologinio 

anotatoriaus specifikos: kai iš kelių galimų kalbos dalių ar gramatinių formų nustatoma 

netinkama. Pavyzdžiui, jei būdvardis su šalia esančiu daiktavardžiu suderintas gimine, linksniu 

ir skaičiumi, tai didelė tikimybė, kad toks junginys bus gramatiškai taisyklingas. Iš dviejų 

daiktavardžių sudaryti junginiai, kurių pirmasis dėmuo nėra kilmininko linksnio, ne visada 

gramatiškai taisyklingi. Juos reikia atidžiau peržiūrėti, taigi sugaišti daugiau laiko. Vadinasi, 

nuo to, kokia kalbos dalis nurodyta, priklauso, ar junginys pateks tarp GT, ar jis bus gramatiškai 

taisyklingas. Keletas šį klaidos tipą iliustruojančių pavyzdžių: metinėms (gali būti bdv. ir dkt., 

morfologinis anotatorius nurodė dkt.) ataskaitoms; keliais (gali būti įv. ir dkt., parinktas dkt.) 

procentais; bendrais (gali būti bdv. ir dkt., parinktas dkt.) teiginiais; uždarus (gali būti bdv. ir 

dkt., parinktas dkt.) posėdžius. 
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Dėl netinkamai nurodytos kalbos dalies, dėl to, kad žodžiai sintaksiškai 

neanalizuojami, iš pirmo žvilgsnio kaip gramatiškai netaisyklingas atrodo toks morfologiškai 

anotuotame tekstyne rastas junginys: žemiausias balas, nes pirmajam žodžiui nurodytos tokios 

pažymos: bdv., aukšč. l., neįvardž., vyr. g., vns. V., antrajam: dkt., mot. g. dgs. G. ir kaip lema 

nurodyta bala. Taigi matyti, kad šiuo atveju blogai nustatyta daiktavardžio lema – turi būti 

balas. Vadinasi, anksčiau minėtas junginys yra gramatiškai taisyklingas. 

Galima daryti prielaidą, kad tobulinant antraštinių formų nustatymą, praverstų 

informacija apie terminų struktūrinius modelius ir tai galėtų padėti išvengti bent dalies šiame 

poskyryje minėtų lemų nustatymo netikslumų. 

 

4.3. Švietimo ir mokslo terminų struktūriniai modeliai 

Šiame poskyryje išsamiai aprašyta automatiškai nustatytų ir eksperto atrinktų ŠM 

terminų (jų analizuota 780) gramatinė struktūra. Terminai aprašyti nuo trumpiausių, t. y. 

vienažodžių, iki ilgiausių, t. y. penkiažodžių. Vienažodžių–keturžodžių terminų struktūriniai 

modeliai pateikti 4.2 lentelėje. Tolesniame tekste šie modeliai pakomentuoti, iliustruoti 

konkrečiais pavyzdžiais. 

 

4.2 lentelė. ŠM terminų struktūriniai modeliai 

Eil. nr. Modelis 

1.  dkt. 
2.  dkt. K. + dkt. 
3.  bdv. + dkt. 
4.  dlv. + dkt. 
5.  bdv. K. + dkt. K. + dkt. 
6.  dkt. K. + dkt. K. + dkt. 
7.  bdv. V. + bdv. V. + dkt. 
8.  dkt. K. + dlv. V. + dkt. 
9.  dkt. K. + bdv. V. + dkt. 
10.  dlv. V. / K. + dkt. K. + dkt. 
11.  bdv. V.+ dlv. V. / K. + dkt. 
12.  dlv. V. + bdv. V. + dkt. 
13.  bdv. V. + dkt. K. + dkt. K. + dkt. 
14.  bdv. V. + bdv. K. + dkt. K. + dkt. 
15.  bdv. K. + dkt. K. + dlv. V. + dkt. 
16.  dkt. K. + jng. + dkt. K. + dkt. 
17.  bdv. K. + dkt. K. + bdv. V. + dkt. 
18.  dlv. V. + bdv. V. + dkt. K. + dkt. 
19.  bdv. V. + bdv. V. + bdv. V. + dkt. 
20.  dkt. K. + bdv. K. + dkt. K. + dkt. 
21.  dkt. K. + dkt. K. + dkt. K. + dkt. 

 
1. Vienažodžiai terminai. Iš viso nustatyti 7635 vienažodžiai GT, iš jų 1311 tekstyne 

pavartota daugiau nei 20 kartų. Toliau išsamiau analizuoti tik šie žodžiai. Iš 1311 žodžių tik 

155 galima laikyti ŠM terminais, t. y. apie 20 proc. Dažniausiai tekstyne pavartoti šie ŠM 
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terminai: studentas (420852), universitetas (3959), studijos (1562), mokslas (1508), sritis 

(1403). 

2. Dvižodžiai terminai. Iš viso 4 mln. žodžių tekstyne nustatyti 145 468 dvižodžiai 

GT. Kaip rašyta anksčiau, toliau analizuoti tik tie dvižodžiai GT, kurių dažnumas ne mažiau 

nei 10 kartų – tokių terminų rasta 4889. Peržiūrėjus GT, galutiniame ŠM terminų sąraše liko tik 

474 dvižodžiai terminai ir jie sudaro didžiąją visų analizuojamų terminų dalį – daugiau nei du 

trečdalius (žr. 4.1 lentelę.). Dvižodžius terminus galima suskirstyti į tris tipus, atsižvelgiant į jų 

gramatines formas. 

1) dkt. K. + dkt. tipo ŠM terminų yra 250, t. y. 52,7 proc. visų dvižodžių terminų. 

Dažniausi šios struktūros ŠM terminai, pavartoti tekstyne, yra studijų programa (1432), studijų 

pakopa (306), studijų kryptis (303), mokslo darbuotojas (289), studijų kokybė (253). 

2) bdv. + dkt.53 tipo junginių yra 200 ŠM terminų (jie sudaro 42,2 proc. dvižodžių 

terminų). Dažniausi ŠM terminai yra aukštoji mokykla (2160), moksliniai tyrimai (918), 

aukštasis mokslas (730), nuotolinis mokymas (453), profesinis mokymas (403). 

Bdv. + dkt. tipo junginiai laikomi GT tuo atveju, kai būdvardis su daiktavardžiu 

suderintas gimine, skaičiumi ir linksniu. Priešingu atveju gaunami gramatiškai netaisyklingi54 

junginiai, pvz., glaudesnis universitetų, svarbiausias teisės, svarbiausių mokymosi, geriausio 

metų, arba junginys yra gramatiškas, nors dažnai nepilnas, ir tai nėra ŠM terminai, pvz., 

didžiausias pasaulyje, dinamiškiausia pasaulyje, palanku studentams. 

3) dlv. + dkt. tipo junginių ŠM terminų tik 24, t. y. 5 proc. Dažniausi ŠM terminai: 

baigiamasis darbas (162), pasirenkamasis dalykas (109), suaugusiųjų55 švietimas (65), 

grįžtamasis ryšys (63), taikomieji tyrimai (45). 

3. Trižodžiai terminai. Iš viso nustatytas 119 881 trižodis GT. Išsamiau analizuoti 

2438 junginiai, kurių dažnumas tekstyne ne mažiau kaip 8 kartai. ŠM terminų rasta 125, t. y. 

16,03 proc. visų terminų. Dažniausi ŠM terminai: aukštojo mokslo institucija (251), profesinio 

mokymo įstaiga (205), valstybės remiama paskola (149), bendrojo lavinimo mokykla (147), 

profesinio mokymo institucija (77). 

Trižodžiai ŠM terminai yra septynių gramatinių modelių. Tarp trižodžių ŠM terminų 

dažniausi bdv. K. + dkt. K. + dkt.56 tipo junginiai (jie sudaro 48 proc. visų trižodžių terminų), 

                                                 
52 Skliaustuose nurodomas to termino dažnumas 4 mln. žodžių ŠM tekstyne. 
53 Prie dvižodžių terminų modelių linksniai nenurodomi, nes būdvardžiai ir dalyviai derinami su daiktavardžiais, 

o daiktavardžiai paprastai būna vienaskaitos vardininko linksnio. 
54 Gramatiškai taisyklingais junginiais šiame darbe laikomi tokie junginiai, kuriuose priklausomieji žodžiai 

suderinti su pagrindiniu dėmeniu, aiškūs sintaksiniai ryšiai tarp žodžių junginio dėmenų. 
55 Prie dalyvių įtraukti ir sudaiktavardėję dalyviai. 
56 Paskutinio daiktavardžio linksnis nenurodomas, nes jis dažniausiai yra vardininkas. 
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pvz.: aukštojo mokslo institucija (251), profesinio mokymo įstaiga (205), bendrojo lavinimo 

mokykla (147). 

Antri tarp trižodžių ŠM terminų pagal dažnumą yra dkt. K. + dkt. K. + dkt. tipo 

junginiai (24,8 proc.), pvz.: studijų krypties reglamentas (66), studijų krypčių aprašas (60), 

valstybės mokslo institutas (50). 

Trečias pagal dažnumą struktūrinis trižodžių ŠM terminų modelis yra bdv. V. + bdv. 

V. + dkt. (12 proc.), pvz.: nacionalinė kompleksinė programa (69), fundamentinis mokslinis 

tyrimas (61), pirminis profesinis mokymas (52). 

Toliau pagal dažnumą galima pateikti vos po kelis pavyzdžius apimančius trižodžių 

ŠM terminų struktūrinius modelius: dkt. K. + dlv. V. + dkt. (4 proc.), pvz.: valstybės remiama 

paskola (149), valstybės pripažinta kvalifikacija (33), valstybės finansuojamas studentas (21); 

dkt. K. + bdv. V. + dkt. (4 proc.), pvz.: užsienio aukštoji mokykla (41), kolegijos akademinė 

taryba (32), doktoranto mokslinis vadovas (20); dlv. V. / K. + dkt. K. + dkt. (3,2 proc.), pvz.: 

baigiamasis kvalifikacijos vertinimas (36), nemokama studijų vieta (13), taikomojo pobūdžio 

tyrimai (13); bdv. V.+ dlv. V. (arba K., jei dalyvis sudaiktavardėjęs) + dkt. (2,4 proc.), pvz.: 

konkursinis mokomasis dalykas (15), neformalus suaugusiųjų mokymas (13), mokslinis 

tiriamasis darbas (12); dlv. V. + bdv. V. + dkt. (1,6 proc.), pvz.: taikomoji mokslinė veikla (20), 

užsakomieji moksliniai tyrimai (8). 

4. Keturžodžiai terminai. Iš viso rastas 77 961 keturžodis GT. Daugiau nei 7 kartus 

pavartotų junginių rasta 760. Iš jų ekspertas nustatė 22 ŠM terminus (jie sudaro 2,82 proc. visų 

terminų). Patys dažniausi šioje terminų grupėje yra tokie junginiai: mokslo ir studijų institucija 

(568), mokslo ir technologijų parkas (62), bendroji nacionalinė kompleksinė programa (40), 

darbo rinkos profesinis mokymas (40). 

ŠM tekstyne pavartoti keturžodžiai terminai yra devynių skirtingų gramatinių modelių. 

Kadangi keturžodžių terminų pavartota nedaug, todėl ir kiekvieną modelį iliustruoja vos po 

kelis ar tik po vieną pavyzdį. Toliau pateikti pagal dažnumą sugrupuoti visi keturžodžių ŠM 

terminų struktūriniai modeliai ir nurodyta po vieną tą modelį iliustruojantį pavyzdį: 

bdv. V. + dkt. K. + dkt. K. + dkt. (22,7 proc. visų keturžodžių terminų): tarptautinė mokslo 

duomenų bazė (13); 
bdv. V. + bdv. K. + dkt. K. + dkt. (18,2 proc.): bendrasis universitetinio lavinimo dalykas (8); 
bdv. K. + dkt. K. + dlv. V. + dkt. (13,6 proc.): specialiųjų poreikių turintis mokinys (8); 
dkt. K. + jng. + dkt. K. + dkt. (13,6 proc.): mokslo ir studijų institucija (568); 
bdv. K. + dkt. K. + bdv. V. + dkt. (9,1 proc.): aukšto lygio moksliniai tyrimai (18); 
dlv. V. + bdv. V. + dkt. K. + dkt. (9,1 proc.): pripažinta tarptautinė duomenų bazė (11); 
bdv. V. + bdv. V. + bdv. V. + dkt. (4,5 proc.): bendroji nacionalinė kompleksinė programa (40); 
dkt. K. + bdv. K. + dkt. K. + dkt. (4,5 proc.): valstybės mokslinių tyrimų įstaiga (31); 
dkt. K. + dkt. K. + dkt. K. + dkt. (4,5 proc.): technologijos mokslų studijų sritis (28); 
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5. Penkiažodžiai terminai. Iš viso rasti 49 768 penkiažodžiai GT. Daugiau nei 

5 kartus pavartotų junginių rasta 601, iš jų ŠM terminų rasta 4, t. y. 0,51 proc. visų terminų. Iš 

tokio nedidelio kiekio terminų sunku daryti apibendrinimus apie jų struktūrą, todėl terminai 

struktūriškai neskirstyti. Toliau pateikti visi ŠM tekstyne pavartoti penkiažodžiai terminai: 

moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (124), moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 

(67), moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra (13),57 aukšto lygio mokslinių tyrimų centras (7). 

6. Šešiažodžiai ir septyniažodžiai terminai. Jau minėta, kad tarp šešiažodžių ir 

septyniažodžių GT terminų nerasta nė vieno ŠM termino, nors iš viso nustatyti 30 298 

šešiažodžiai GT (iš jų daugiau nei 3 kartus pavartotų junginių rasta 750) ir 17 815 

septyniažodžių GT (iš jų daugiau nei 2 kartus pavartotų junginių rasta 2608). 

 

4.3 lentelė. Lietuvos Respublikos terminų banke pateiktų švietimo ir mokslo terminų 

pasiskirstymas pagal ilgį 
Terminus sudarančių žodžių 

skaičius 
Terminų kiekis, sk. Terminų kiekis, proc. 

1 16 21,6 
2 31 41,9 
3 17 23,0 
4 3 4,1 
5 0 0 
6 1 1,4 
7 1 1,4 
8 1 1,4 
9 2 2,7 

10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 0 0 
14 0 0 
15 1 1,4 
18 1 1,4 

Iš viso 74 100 

 
Iš ŠM tekstyno nustatytus terminus galima palyginti su Lietuvos Respublikos terminų 

banke pateiktais aprobuotais švietimo ir mokslo terminais58. Jų yra 74. Struktūra labai įvairi: 

nuo vienažodžių iki junginių, sudarytų iš 18 žodžių. Labai ilgų terminų, sudarytų iš 15 ir 18 

žodžių, rasta tik po vieną. Ilgiausias pateiktas toks terminas: žemdirbių, miško savininkų, vietos 

                                                 
57 Galima kelti klausimą dėl terminų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, moksliniai tyrimai ir technologinė 

plėtra, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra ribų: ar jie tikrai yra penkiažodžiai, ar tai sujungiamuoju ryšiu 

susieti dvižodžiai terminai (apie šią problemą plačiau žr. 4.2 poskyrį). 
58 Aprobuotų švietimo ir mokslo srities terminų sąrašas 2010 m. gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. 

Lyginant tekstyno ir terminų banko duomenis remtasi būtent šiuo sąrašu. 
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veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio 

mokymo programa. Diskutuotina, ar programos pavadinimas laikytinas terminu. 

Palyginus ŠM tekstyno ir Terminų banko švietimo ir mokslo terminų struktūrą, matyti, 

kad abiejuose šaltiniuose patys dažniausi vienažodžiai–trižodžiai terminai. Tiesa, Terminų 

banko vienažodžiai–trižodžiai terminai sudaro 86,5 proc. (žr. 4.3 lentelę), o ŠM tekstyne 

pavartoti tokio paties ilgio terminai – 97 proc. (žr. 4.1 lentelę). Terminų banke keturžodžių 

terminų yra kiek daugiau nei ŠM tekstyne; penkiažodžių nepavartota; iš 6, 7, 8 ir 9 žodžių 

sudarytų terminų Terminų banke vos po vieną ar du; iš 10 žodžių sudarytų terminų nėra, bet 

pateikti jau minėti iš 15 ir 18 žodžių sudaryti terminai (žr. 4.3 lentelę). 

Remiantis 2013 m. A. Umbraso (2013: 113) straipsnyje pateiktais duomenimis, 

Lietuvos Respublikos terminų banko aprobuotų (visų sričių) 9 056 terminų struktūra tokia: 

vyrauja dvižodžiai terminai (sudaro 32 proc.), gana daug trižodžių terminų (apie 24 proc.), 

vienažodžių yra apie 10 proc., penkiažodžių – 8 proc., šešiažodžių – 4 proc., septynis ir daugiau 

dėmenų turintys terminai sudaro apie 7 proc. Šie duomenys gerokai skiriasi nuo 4.3 lentelėje 

pateiktų ŠM terminų struktūros, tiesa, reikia atsižvelgti į tai, kad A. Umbrasas pateikia tik 

duomenis apie aprobuotų terminų struktūrą, o aprobuoti terminai sudaro tik apie 4,3 proc. visų 

Terminų banke pateiktų terminų59. 

Pasak A. Umbraso (2013: 117), Terminyne,60 kuriame iš 27 žodynų sukaupti įvairių 

sričių 298 824 terminų straipsniai, terminų struktūra tokia: vienažodžiai terminai sudaro apie 

32 proc., dvižodžiai – 52 proc., trižodžiai – 12 proc., keturžodžiai – 13 proc. Remdamasis tokia 

terminų struktūra, A. Umbrasas (2013: 117) daro išvadą, kad daugiau ilgesnių terminų tarp 

Terminų banko aprobuotų terminų yra dėl to, kad terminai buvo patikslinti, taigi „[t]erminų 

bankas prisidėjo prie teisės aktų terminijos ilginimo“. 

Šie duomenys panašūs į ŠM terminų struktūrą ir tai rodo lietuviškų terminų struktūros 

panašumus, kitaip sakant, įvairių sričių terminų struktūra pernelyg nesiskiria. Lyginant tiek ŠM 

terminų, tiek lietuviškų terminų bankų, tiek EuroTermBanko61 skirtingų kalbų terminų 

struktūrą, matyti, kad daugiausia yra dvižodžių terminų – juos galima laikyti tipiškiausiais 

terminais, todėl teoriniai teiginiai dažnai iliustruojami dvižodžiais terminais. Taigi galima 

teigti, kad skirtingais metodais gauti panašūs duomenys. 

 

                                                 
59 A. Umbraso straipsnyje (2013: 99) teigiama, kad 2013 m. Terminų banke buvo daugiau nei 210 tūkst. terminų. 
60 Žr. http://www.terminynas.lt/. 
61 EuroTermBanke vienažodžiai terminai sudaro 2 proc., dvižodžiai – 68 proc., trižodžiai – 8 proc., keturžodžiai – 
12 proc., penkiažodžiai – 8 proc., ilgesni terminai sudaro 2 proc. (Vasiljevs et al. 2010: 2319). 

http://www.terminynas.lt/
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4.4. Apibendrinimai 

Automatiškai nustačius GT, laukia didelis darbas: reikia atrinkti gramatiškai 

taisyklingus, prasmingus žodžius ir žodžių junginius, toliau reikia nuspręsti, ar šie žodžiai ir 

junginiai laikytini terminais. Paskutiniame atrankos etape tyrėjai nusprendžia, ar tam tikri 

terminai laikytini analizuojamos srities terminais. Paprastai iš pirminio keliolikos tūkstančių 

GT lieka keli šimtai analizuojamos srities terminų. Šiame tyrime iš beveik 11 tūkst. GT nustatyti 

780 ŠM terminai. 

Terminų atrankos etapai gali būti automatizuoti pritaikius statistines ir lingvistines 

taisykles; beveik neįmanoma visiškai automatizuoti galutinės, t. y. analizuojamos srities 

terminų atrankos (tiesa, galima pritaikyti tam tikrus filtrus). Bendrųjų ir specialiųjų terminų 

atskyrimas vis dar lieka viena iš didžiausių tiek automatinio, tiek neautomatinio terminų 

nustatymo problemų. 

Net ir nustačius pasirinktos srities terminus, reikia spręsti terminų ribų, antraštinių 

formų (lemų) nustatymo problemas, nes tekstyne, iš kurio automatiškai nustatomi terminai, 

žodžiai ir junginiai vartojami skirtingų formų, o jas automatiškai sulemuoti yra gana sunku. 

Tam reikalinga automatinė morfologinė ir sintaksinė analizė. 

Keliažodžių terminų lemoms nustatyti nepakanka lietuvių kalbos morfologinio 

anotatoriaus, nes ši programa lemas nustato kiekvienam žodžiui atskirai, todėl pažeidžiami 

keliažodžio termino dėmenų sintaksiniai ryšiai. Maždaug 95 proc. tikslumu taisyklingas lemas 

pavyko nustatyti naudojant sintaksinį analizatorių. Vis dėlto lieka probleminių klausimų ir 

tobulintinų dalykų: kaip sulemuoti daiktavardžio kilmininku išreikštus pažyminius, kaip tiksliai 

nustatyti lemą vien iš kilmininko formų sudarytiems junginiams, kada lemoje nurodyti 

vienaskaitos, o kada daugiskaitos formas ir pan. 

ŠM tekstyne nustatytų terminų ilgis nuo vieno iki penkių žodžių. Apie 97 proc. visų 

ŠM terminų sudaro vienažodžiai–trižodžiai terminai. ŠM terminai yra daugiau nei 20 skirtingų 

gramatinės struktūros modelių. Patys dažniausi yra šie: 1) dkt., 2) dkt. K. + dkt., 3) bdv. + dkt., 

4) dlv. + dkt., 5) bdv. K. + dkt. K. + dkt. 

Remiantis informacija apie Lietuvos Respublikos terminų banke, Terminyne, 

EuroTermBanke pateiktus ir ŠM tekstyne nustatytus terminus, galima daryti išvadą, kad vyrauja 

dvižodžiai terminai (sudaro 32 proc.), gana daug vienažodžių ir trižodžių terminų. Ilgiausi ŠM 

terminai yra penkiažodžiai, o Terminų banke galima rasti net iš 18 žodžių sudarytų terminų. 

 



5. ŠVIETIMO IR MOKSLO TERMINŲ APIBRĖŽIMAS 

Informaciją apie terminais įvardijamas sąvokas terminologai gali gauti dviem būdais: 

bendradarbiaudami su tam tikros srities specialistais arba pasinaudodami specialistų parengtais 

pasirinktos dalykinės srities tekstais. Iš tekstų sudaręs specialųjį tekstyną, terminologas gauna 

vertingą šaltinį terminografinei informacijai rinkti (Marcinkevičienė 2000b). 

Vis dėlto tekstyno nauda tiesiogiai susijusi su taikomomis analizės priemonėmis ir 

metodais (Meyer 2001: 280). Analizuodamas termino konkordansą tekstyne, terminologas gali 

matyti sąvokos požymius, tačiau jeigu visus kontekstus, kuriuose tie požymiai išreikšti, 

terminologas turi apdoroti neautomatiškai, o konkordansas yra didelis, tai yra neefektyvu ir 

užima daug laiko. Todėl kompiuterizuotoje terminografijoje naudojami metodai, leidžiantys 

automatizuotai nustatyti svarbią informaciją atspindinčias termino konteksto vietas. Taip 

galima apdoroti daug didesnį informacijos kiekį, o tai itin aktualu šiuolaikinei terminografijai, 

kurios iššūkiai – greitai parengti ir (ar) atnaujinti terminografinius šaltinius, galinčius patenkinti 

vartotojų poreikius. 

 

5.1. Dalykinės informacijos apie terminą nustatymas 

Pagrindinė dalykinė informacija apie terminą yra perteikiama semantiniais ryšiais, 

kurie realizuojami informatyviuosiuose kontekstuose. Naudojant kompiuterines priemones 

šiuos kontekstus galima nustatyti automatiškai arba pusiau automatiškai. Toliau aptariama, kaip 

specialiojo tekstyno konkordansuose galima atpažinti dalykinę informaciją, susijusią su 

terminu (žr. 5.1.1 poskyrį), ir pristatomi automatiniai metodai, kuriais dalykinės informacijos 

aspektu analizuojamas tekstas (žr. 5.1.2 poskyrį). 

 

5.1.1. Informatyvieji kontekstai 

Tyrimai rodo, kad kontekstas yra pagrindinis termininės reikšmės formavimo(si) 

veiksnys (Pearson 1998; Zeller 2005 ir kt.), vadinasi, iš tekstyno galima gauti duomenų apie 

terminu įvardijamą sąvoką. Svarbu atpažinti tas teksto (ar tekstyno) vietas, kuriose užfiksuoti 

semantiniai ryšiai (hiperonimai, hiponimai, meronimai) ir kita reikšminga su terminu susijusi 

dalykinė informacija, rodanti, pavyzdžiui, kaip terminu įvardijamas dalykas suprantamas, kokia 

jo paskirtis ar pobūdis. 

Terminu įvardijamos sąvokos požymių (angl. conceptual characteristics, žr. Meyer 

2001: 279–280) raiška gali būti: 

1) ypatybės (angl. attributes), pvz., spalva, aukštis, svoris; 

2) ryšiai (angl. relations), pvz., hiperonimija, kohiponimija, meronimija ir kt.  
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Sąvokos požymius galima nustatyti tiriant informatyviuosius kontekstus 

(angl. knowledge-rich contexts) tekstyne. I. Meyer (2001: 281) informatyviuoju kontekstu laiko 

kontekstą, kuriame yra bent vienas terminu įvardijamos sąvokos požymis. Kitaip sakant, toks 

kontekstas turi rodyti sąvokos ypatybę arba sąvokos ryšį su kitomis sąvokomis. 

Informatyvieji kontekstai yra vertingi terminografams, nes tai yra autentiškos 

vartosenos kontekstai, kuriuose esama dalykinės informacijos, t. y. informacijos apie 

semantinius ryšius tarp sąvokų (Schumann 2011: 143). Todėl informatyviuosius kontekstus 

lengva atskirti nuo apibrėžčių ir kitos kontekstinės informacijos (vartosenos pavyzdžių, 

kolokacijų), naudojamos terminografijoje. 

Pirmieji informatyviųjų kontekstų analizės darbai buvo skirti anglų kalbai (žr. Pearson 

1998). Šie tyrimai vėliau pritaikyti katalonų, ispanų, prancūzų kalboms naudojant modelių 

metodą informatyviesiems kontekstams analizuoti (nuorodas į literatūrą žr. Schumann 2011: 

143). I. Meyer (2001: 283) skiria du informatyviųjų kontekstų tipus: apibrėžiamuosius (angl. 

defining knowledge-rich contexts) ir aiškinamuosius (angl. explanatory knowledge-rich 

contexts). 

1. Apibrėžiamųjų kontekstų pagrindas – hiperoniminiai ir hiponiminiai ryšiai. 

Informatyvieji kontekstai su hiperonimais ir hiponimais svarbūs tuo, kad yra artimi klasikinei 

apibrėžties formai: 

T (terminas) = X (hiperonimas) + skiriamieji požymiai. 

Hiperonimu nurodomas analizuojamo termino priklausymas aukštesniajai sąvokų 

kategorijai62, pvz.: 

Compost is perhaps best defined as organic material deliberately assembled for fast 

decomposition (perteikiamas hiperonimijos ryšys „organic material“). 

Compost: a ready-to-use soil enricher that looks and feels like dark, crubly soil 

(perteikiamas hiperonimijos ryšys „soil enricher“ ir ypatybės „looks and feels like dark, crubly 

soil“). 

Galima pateikti pavyzdį ir iš ŠM tekstyno, kur perteikiamas hiperonimijos ryšys: 

Akreditavimas – tai vertinimas, naudojamas aukštojo mokslo sistemoje („vertinimas“ yra 

„akreditavimo“ hiperonimas). 

Apibrėžiamieji kontekstai iš dalies ar visiškai atitinka tikrąsias terminų apibrėžtis; kiek 

papildyti jie gali būti tiesiogiai naudojami terminologo kaip analizuojamo termino apibrėžtys. 

Tarp apibrėžiamųjų kontekstų gali būti ir tradicinių (žodyninių) apibrėžčių, jeigu į tekstyną 

įtraukti tekstai, kuriuose tokios apibrėžtys yra pateikiamos (pvz., įstatymai, kurių teksto 

                                                 
62 Šiame poskyryje pavyzdžiai ir jų komentarai pateikti iš I. Meyer (2001: 282) straipsnio. 



 69 

pradžioje yra paaiškinami toliau vartojami terminai). Tokiu atveju patį informatyvųjį kontekstą 

sudaro apibrėžtis.63 Mūsų tyrime tokios jau egzistuojančios apibrėžtys buvo laikomos 

apibrėžiamaisiais kontekstais, ir, jeigu tiko, terminologo buvo perimamos ir panaudojamos kaip 

apibrėžtys, todėl kai kurios apibrėžtys Švietimo ir mokslo terminų žodyne gali sutapti su jau 

egzistuojančiomis apibrėžtimis kitame žodyne ar dokumente (apie tai žr. 6.1 poskyrį). Tačiau 

reikia pasakyti, kad apibrėžiamieji kontekstai, paimti iš autentiškos vartosenos tekstų (angl. 

real-life texts), retai idealiai atitinka aristoteliškąją apibrėžties struktūrą. Dažnai požymiai, kurie 

randami tuose kontekstuose, nėra esminiai ar skiriamieji, – bet vis dėlto jie svarbūs tuo, kad 

suteikia informacijos apie sąvoką. 

Jeigu apibrėžiamasis kontekstas turi žodyno apibrėžčiai būdingų požymių 

(plg. terminų apibrėžčių pateikimą žodynuose, vadovėliuose ir kt.: pvz., dvitaškis ar brūkšnys 

po termino), I. Meyer (2001: 284) jį priskiria žodyniniams informatyviesiems kontekstams 

(angl. dictionary defining knowledge-rich contexts) ir skiria nuo informatyviųjų kontekstų, 

gautų iš natūraliosios vartosenos (angl. naturally occuring defining knowledge-rich contexts), 

kurių sakinio struktūra laisvesnė, įvairesnė.64 Natūraliesiems kontekstams būdinga ir tai, kad 

juose paminėti požymiai nebūtinai yra skiriamieji (angl. differentiating), o kaip termino 

hiperonimas paminėta sąvoka ne visada laikytina artimiausiu hiperonimu (angl. closest genus), 

koks ir reikalaujamas nurodyti apibrėžtyse remiantis terminologijos teorija. 

2. Aiškinamieji kontekstai nuo apibrėžiamųjų kontekstų skiriasi tuo, kad neperteikia 

hiperonimijos / hiponimijos ryšio, o tiesiog nurodo vieną ar daugiau sąvokos požymių, kurie 

nebūtinai yra esminiai ar skiriamieji (Meyer 2001: 288), pvz.: 

If the nitrogen proportion is too high, the compost may become too hot, killing the 

microorganisms. 

Aiškinamieji kontekstai gali perteikti ir semantinius ryšius, išskyrus, žinoma, 

hiperonimiją, pvz., šiame pavyzdyje realizuotas meronimijos ryšys: 

Compost contains nutriens, nitrogen, potassium and phosphorus. 

Aiškinamieji kontekstai svarbūs tuo, kad suteikia kitų dalykinių žinių apie terminą, 

termino vartojimą, pvz., parodo, ką terminas gali, turi turėti, paprastai yra, yra žinomas kaip 

ir t. t. Tokie kontekstai gali būti pirminė informacija formuluojant apibrėžtį arba įeiti į apibrėžtį 

kaip tam tikra dalis (perteikianti požymį), pvz.: Sėkmingai užbaigę programą absolventai bus 

įgiję tam tikrai profesinei veiklai reikalingų gebėjimų visumą. 

                                                 
63 Kai kurie informacijos nustatymo tyrimai tiesiogiai skirti būtent apibrėžtims rinkti (angl. definition extraction, 
žr., pvz., Storrer et al. 2006; Fišer et al. 2010 et al.). 
64 Savo tyrime tokio skirtumo nedarėme. 
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Dažnai apibrėžiamieji kontekstai gali turėti aiškinamiesiems kontekstams būdingų 

požymių. Nepaisant to, I. Meyer (2001: 284) paaiškina, kodėl skirti du kontekstų tipus vis dėlto 

reikalinga: pirma, tokie kad ir netikslūs, netobuli informatyvieji kontekstai gali būti 

panaudojami kaip pagalbinė informacija apibrėžtį sudarančiam terminografui; antra, gẽros 

apibrėžtys yra retos (net ir srities ekspertai nebūtinai geba parašyti tinkamą apibrėžtį), todėl 

analizuodami dviejų minėtų tipų kontekstus terminografai įgyja įgūdžių atskirti tinkamos 

apimties ir turinio apibrėžtį nuo nepilnos (arba ydingos). 

 

5.1.2. Automatiniai semantinių ryšių atpažinimo metodai 

Semantinių ryšių atpažinimas tekstyne yra vienas iš natūraliosios kalbos analizės 

uždavinių: taikant panašias technikas kaip ir ištraukiant informaciją (angl. information 

extraction), automatiškai analizuojama tekstuose esanti informacija, kuri panaudojama tokiems 

ištekliams, kaip ontologijos, tezaurai ir pan., kurti (Aussenac-Gilles et al. 2012: 106). 

Hiperoniminiai ir hiponiminiai ryšiai padeda suvokti termino vietą hierarchinėje sąvokų 

sistemoje (Marcinkevičienė 2000b, Avižienis et al. 2007), o tai ypač svarbu analizuojant kurios 

nors srities terminiją ir sudarant žodyną ar ontologiją. 

Semantiniai ryšiai automatiškai atpažįstami taikant dvi pagrindines strategijas: 

statistinį metodą, kuriuo nustatomas statistinio pasiskirstymo panašumas (angl. distributional 

similarity), ir grafų metodą, kuriuo nustatomas semantinis nuotolis (angl. semantic relatedness) 

(Grigonytė 2010: 63). Pirmuoju atveju sąvokų sąsajos priklauso nuo to, kiek panašūs yra jų 

kontekstai konkrečiame tekstyne (deskriptyviajai terminologijai artimas požiūris); antruoju 

atveju vadovaujamasi preskriptyviuoju požiūriu, pagal kurį semantiškai panašiomis laikomos 

tos sąvokos, tarp kurių, remiantis žodynais, tezaurais ar ontologijomis, nėra didelių skirtumų; 

tai išryškėja formalizavus leksiniuose ištekliuose aprašytus požymius, pvz., car is more related 

to truck than to fork, because the path between car and truck is shorter (jie abu yra transporto 

priemonės) than between car and fork (transporto priemonė ir stalo įrankiai) (Grigonytė (2010: 

66); komentuojami pavyzdžiai paimti iš WordNet). Tačiau grafų metodą galima taikyti ne 

visoms sritims, nes bendruosiuose tezauruose ir ontologijose nedaug informacijos apie terminus 

iš itin specifinių posričių. Specialesnėms sritims naudingiau taikyti ne bendrąsias ontologijas, 

o specialiąsias ontologijas. 

Jei tam tikros specialiosios srities ontologija neegzistuoja arba yra netinkama, tada 

praverčia specialieji tekstynai ir statistinio pasiskirstymo panašumo metodas, kuris paremtas 

hipoteze, kad jeigu tekstynas yra pakankamo dydžio, panašios reikšmės žodžių kontekstiniai 

partneriai yra panašūs (Schütze and Pedersen 1997, cituojama iš Grigonytė 2010: 70). Vienas 

iš šios krypties metodų yra žodžio erdvės modelis (angl. Word Space Model), kuris sėkmingai 
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taikomas semantiniams ryšiams atpažinti (pvz., Baroni and Lenci (2009), daugiau nuorodų 

žr. Grigonytė 2010: 70). Žodžio erdvės modeliu galima tinkamai atspindėti visą žodžio 

kontekstą matricoje, o paskui palyginti, kiek sąvokos yra panašios. Panašumui įvertinti taikomi 

įvairūs statistiniai klasifikavimo metodai, kurie padeda kategorizuoti sąvokas pagal semantinius 

ryšius (pvz., hierarchinius, visumos ir dalies, priežastingumo ir kt.). 

Automatinė semantinių ryšių paieška tekste atliekama ir taikant paieškos pagal 

modelius metodą65 (angl. pattern-based approach, pattern-based relation extraction). Pagal 

semantinių ryšių rodiklius nustatomi leksiniai gramatiniai modeliai, kurie ir panaudojami 

atpažįstant semantinius ryšius tarp sąvokų, plg. anglų kalbos pavyzdžius: 

x consists of y – x sudarytas iš y (meronimija); 

x is also called y – x taip pat vadinamas y (sinonimija). 

Nors taikyti modelių metodą užima daug laiko ir reikia lingvistinių žinių, vis dėlto šis 

metodas yra vienas populiariausių metodų semantiniams ryšiams nustatyti (Aussenac-Gilles 

et al. 2012: 118). Šis metodas remiasi tam tikrų modelių paieška, tačiau tekstyne nebūtinai 

gausu tokių kontekstų, kurie atitiktų specialisto sukurtą modelį. Iš kitų autorių tyrimų matyti, 

kad šiuo metodu iš tekstyno gaunami tikslūs, bet neišsamūs rezultatai, t. y. dalis informacijos 

nerandama, nes neatitinka pritaikyto šablono (Grigonytė 2010: 64). 

Taikant modelių metodą sąvokas ir ryšius bandoma nustatyti iš tekstų, vadinasi, toks 

požiūris grindžiamas prielaida, kad kalboje (tekste) yra tiesiogiai perteikiamos žinios 

(Aussenac-Gilles et al. 2012: 106). Daugelis semantinių ryšių nustatymo įrankių apdoroja tekstą 

taip, lyg galima būtų atpažinti iš anksto nustatytas kalbos vienetų sekas, pvz., taikant modelių 

metodą, iš esmės naudojamos tam tikros schemos: šiomis schemomis tikimasi gauti 

informacijos seką, kurioje būtų sąvokos ir ryšys tarp jų, pvz., sąvoka / ryšys / sąvoka. Vis dėlto 

semantinių ryšių analizės automatizavimas, nors iš esmės įmanomas, yra ribotas dėl sudėtingos 

ir netaisyklingos natūraliosios kalbos prigimties (Meyer 2001: 290). Be to, žmogaus atliekama 

kalbos interpretacija yra sudėtinė veikla, pagrįsta ne tik kalbinėmis žiniomis, bet ir žiniomis 

apie pasaulį (Aussenac-Gilles et al. 2012: 106). 

Skirtingi metodai nėra vienodai efektyvūs visiems semantiniams ryšiams nustatyti, 

tiksliau, metodo efektyvumas ir pritaikomumas priklauso nuo to, kokie semantiniai ryšiai 

analizuojami: modelių metodas gerai tinka hiperoniminiams–hiponiminiams ir visumos–dalies 

ryšiams atpažinti, semantinio nuotolio metodas ir statistinio pasiskirstymo panašumo metodas 

padeda pasiekti gerų rezultatų analizuojant sinonimijos, antonimijos, asociatyviaisiais ir 

kohiponiminiais ryšiais susijusias sąvokas (Grigonytė 2010: 77). Iš pirmųjų eksperimentų su 

                                                 
65 Šį metodą pavadinome modelių metodu ir toliau vartojamas būtent šis terminas. 
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lietuvių kalba, aprašomų šioje monografijoje, matyti, kad modelių metodu daugiausia 

galimybių atpažinti tekste hiperoniminius–hiponiminius ir visumos–dalies ryšius. 

 

5.2. Modelių metodo pritaikymas informatyviesiems kontekstams nustatyti 

Šioje monografijoje aprašomame tyrime modelių metodas taikytas informatyviesiems 

kontekstams nustatyti. Taikant modelių metodą siekta atrinkti informatyviuosius kontekstus 

naudojant leksinius gramatinius modelius, kurie nurodo ypatybes arba (semantinius) ryšius, 

svarbius terminu įvardijamai sąvokai. Modelių metodas plačiai taikomas kitų kalbų 

terminografijoje, pvz., anglų (Meyer 2001), rusų (Schumann 2011), slovėnų (Vintar et al. 

2000). Kiek žinoma šio darbo autoriams, Lietuvos terminologijoje modelių metodas dar nebuvo 

taikytas. 

Pirmiausia konkrečiai šiam tyrimui buvo pritaikyta I. Meyer (2001) aprašyta 

informatyviųjų kontekstų tipų klasifikacija. Vėliau atlikti bandymai su terminų grupe ir 

sudarytas rinkinys modelių, kurie skirti apibrėžiamiesiems ir aiškinamiesiems kontekstams 

atpažinti. Sudaryti modeliai buvo formalizuoti ir sukurtas įrankis, kuris ieško modelių tekstyne. 

Svarbi darbo ciklo dalis buvo gautų rezultatų vertinimas, modelių rinkinio tobulinimo 

galimybių analizė. Praktiškai informatyvieji kontekstai buvo panaudoti terminų apibrėžtims 

sudaryti (žr. 6.1 poskyrį). 

 

5.2.1. Modelių rinkinio sudarymas 

Norint automatiškai nustatyti informatyviuosius kontekstus, kurie rodytų semantinius 

ryšius, lietuvių kalbai reikėjo sudaryti leksinius gramatinius modelius. Pirmiausia siekta 

nustatyti modelių elementus, kurie indikuotų semantinius ryšius tarp sąvokų. Klasifikuodama 

modelius, I. Meyer (2001: 290) skiria leksinius modelius, kuriuos sudaro leksiniai vienetai 

(plg. hiperonimijos ryšio rodikliai yra „is a“, „classified as“, „defined as“, meronimiją žymi „is 

a part of“, „contains“ ir t. t.). Jeigu modeliai taikomi anotuotiems tekstams, tai semantiniams 

ryšiams nustatyti gali būti naudojami ir gramatiniai modeliai (pvz., ADJ + NOUN, t. y. 

būdvardis + daiktavardis). 

Mūsų tyrime į modelius buvo įtraukti leksiniai, gramatiniai ir grafiniai modelio 

elementai. Tokie modeliai vadinami paralingvistiniais, t. y. modeliai, turintys ir leksinių, ir 

gramatinių, ir formaliųjų, arba grafinių, elementų (pvz., tam tikra skyryba, šriftas ir pan.). 

Modelių elementus atrinkome analizuodami tekstyno imtį (tam tikros grupės terminų 

konkordansus) rankomis, gautuose konkordansuose pažymėjome apibrėžiamuosius ir 

aiškinamuosius kontekstus ir nustatėme, kokie rodikliai rodo atitinkamą semantinį ryšį (minėtas 

atrankos principas modelių elementams nustatyti taikytas Meyer 2001, taip pat žr. 
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Schumann 2011). Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip mini ir pati I. Meyer (2001: 292), modelių 

nustatymo etapas gali būti formalizuojamas. Modelių elementai gali būti nustatomi 

automatiškai nustatant semantinių ryšių rodiklius (angl. bootstrapping of semantic relation 

markers, žr. Condamines and Rebeyrolle (2001), cit. iš Schumann 2011: 143), taip pat tam gali 

būti panaudojami įrankiai, kurie mokosi modelių remdamiesi kitais tekstynais: mašininio 

mokymosi metodais paremtais algoritmais anotuotuose tekstynuose efektyviai nustatomi 

abstraktūs reguliarumai (plačiau Aussenac-Gilles et al. 2012: 114). 

Taigi pirmasis etapas buvo skirtas nustatyti, kokie rodikliai padėtų atpažinti 

semantinius ryšius, būdingus informatyviesiems kontekstams. Apibrėžiamuosiuose 

kontekstuose buvo nustatyti tokie dažnai pasikartojantys elementai: 

 Veiksmažodžiai, pvz., būti, sudaryti, apimti, laikyti, kurie yra tikėtini 

hiperonimų ir hiponimų rodikliai. 

 Daiktavardžiai, pvz., terminas, apibrėžimas, kurie dažnai vartojami kontekste, 

kuriame gali būti pateikta apibrėžtis. 

 Kai kurie skyrybos ženklai, pvz., brūkšnys, dvitaškis, kabutės, kurie dažnai 

vartojami apibrėžtyse kaip skyrybos (grafiniai) ženklai. 

 Kai kurie gramatiniai požymiai, pvz., linksnis (dažniausiai vardininkas) ar 

konkreti gramatinė forma (pvz., dalyvis, veiksmažodžio būti esamojo laiko 

forma yra), kurie sieja leksinius vienetus į apibrėžčiai būdingą sintaksinę 

struktūrą. 

Iš viso tyrimo metu suformuluota 17 modelių66, skirtų apibrėžiamiesiems kontekstams 

nustatyti (žr. 5.1 lentelę): 

 

5.1 lentelė. Apibrėžiamieji modeliai ir juos atitinkantys kontekstų pavyzdžiai67 
Nr. Modelis (semantinio 

ryšio tipas) 

Konteksto, gauto taikant atitinkamą modelį, pavyzdžiai 

1. Ta … sudaryti … Nn 
(meronimija) 

Mokslo institutą sudaro centrai, skyriai ir (ar) mokslo laboratorijos. 

2. Tn … apimti … Na 
(meronimija) 

Mokslinė veikla apima ir mokslinį mokymą, mokslines paslaugas, 

mokslinės literatūros vertimą ir redagavimą ir t. t. 
3. Tn … laikomas … Ni 

(referencija) 
Kvalifikacija laikoma esmine veiklos sąlyga profesinio rengimo 

sistemoje. 
4. Ti … laikomas … Nn 

(referencija) 
Mokslo kūrinio autoriumi laikomas fizinis asmuo. 
Stipendija gali būti laikoma gauta paskola. 

5. Tn – … Nn 
(hiperonimija) 

Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje arba (ir) 

turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar 

(ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos 

                                                 
66 Modeliuose T nurodo terminą (jis gali būti ir keliažodis), N – daiktavardį (angl. noun), n – vardininką (angl. 
nominative), a – galininką (angl. accusative), i – įnagininką (angl. instrumental), g – kilmininką (angl. genitive). 
Daugtaškis rodo įmanomą kitų žodžių įsiterpimą. Modeliuose veiksmažodžiai pateikiami bendraties forma, bet 

ieškomi visomis asmenuojamomis formomis. 
67 Pavyzdžiuose pajuodinti analizuoti terminai. 
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aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje 
pripažįstamus moksliškumo kriterijus. 
Modulinis mokymas – mokymo procesas, susidedantis iš savarankiškų ir 

tarpusavyje suderintų mokymo elementų, apibrėžtų tikslais, turiniu, 

mokymo ir mokymosi būdais bei įvertinimu. 
6. Tn - ... Nn 

(hiperonimija) 
Laboratoriniai darbai - mokymosi būdas, kai vyrauja studijų metu 

įgyjamus gebėjimus įtvirtinantys bandymai ir tyrimai; 
7. Nn … – … Tn 

(hiperonimija) 
Lietuvos mokslų akademija (toliau – Mokslų akademija) yra biudžetinė 

įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius 
užsienio mokslininkus. 

8. Nn - ... Tn  
(hiperonimija) 

Studijų sritis - technologijos mokslai. 

9. Tn: … Nn 
(meronimija; hiperonimija) 

Hiperonimija: 
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas lėšas numatytomis apimtimis 

skiria mokslų sritims: technologijos mokslams, socialiniams mokslams, 
humanitariniams mokslams, biomedicinos mokslams ir fiziniams 
mokslams. 

10. Nn: … Tn 
(meronimija; 
kohiponimija) 
 

Kohiponimija: 
Tyrimui buvo pasirinktos septynios dalykinės sritys: verslas, edukologija, 
gamtos mokslai, istorija, matematika, fizika ir chemija, įtraukiant 
absolventus, darbdavius ir akademikus. 

11. Tn … būti … N 
(hiperonimija) 

Mokslo institutas yra juridinis asmuo. 
Universiteto taryba yra kolegialus valdymo organas. 

12. N … būti … Tn 
(hiperonimija) 

Universiteto visuomeninės priežiūros ir globos institucija yra Universiteto 

taryba. 
13. terminas „Tn“ 

 
Užsienio šalyse terminas „tyrėjas“ vartojamas kaip „mokslininko“ 
sinonimas. 

14. terminas Tn 
 

Dabar terminas informacinė visuomenė dažniausiai vartojamas siekiant 

pabrėžti informacinių technologijų reikšmę. 
15. apibrėžimas „Tn“  

 
Šitas modelis buvo sudarytas kaip galimas, tačiau tekstyne jam 

informatyviųjų kontekstų nerasta (žr. 5.2.2.2 poskyrį). 
16. apibrėžimas Tn  

 
Šitas modelis buvo sudarytas kaip galimas, tačiau tekstyne jam 

informatyviųjų kontekstų nerasta (žr. 5.2.2.2 poskyrį). 
17. T apibrėžimas 

 
Šitas modelis buvo sudarytas kaip galimas, tačiau tekstyne jam 

informatyviųjų kontekstų nerasta (žr. 5.2.2.2 poskyrį). 
 

Čia pateikiamas modelių rinkinys jau yra patikslintas po atlikto modelių vertinimo 

(žr. 5.2.3 poskyrį). Pirminis modelių sąrašas patikslintas įvertinus gautų modelių rezultatus 

(pvz., patikslinta gramatinė informacija, įsiterpiančių žodžių skaičius). Kaip matyti, ne visi 

modeliai yra unikalūs (plg. 5 ir 6 modeliai skiriasi tik tuo, kad viename yra ilgas brūkšnys, o 

kitame brūkšnelis), todėl galėtų būti laikomi variantais.68 Kai kurie modeliai yra atvirkštiniai, 

nes neretai pats terminas atsiduria sakinio pabaigoje arba tiesiog eina po daiktavardžio 

hiperonimo (9 ir 10, 11 ir 12 modeliai). 13–17 modeliai tiesiogiai neperteikia jokio semantinio 

ryšio, tačiau čia įtraukti kaip būdingi apibrėžties struktūrai. 

Sudarant minėtus modelius, svarbus ir kalbos tipas: pavyzdžiui, anglų kalba turi 

mažiau varijuojančių gramatinių formų, o sintetinio tipo kalbose, tokiose kaip lietuvių ar 

slovėnų (Vintar et al. 2000), būtina atsižvelgti į gramatinę žodžio formą, todėl modeliuose tiek 

leksiniai vienetai, tiek gramatinė charakteristika nurodoma atsižvelgiant į žodžių gramatinę 

                                                 
68 Trumpas brūkšnys tokiais atvejais laikomas korektūros klaida, bet dėl praktinių sumetimų buvo nuspręsta jį 

laikyti modelio elementu. 
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formą. Šiuo atveju dominuoja vardininko linksnis, daiktavardinės frazės ir tam tikros 

gramatinės formos veiksmažodžiai (pvz., neveikiamosios rūšies dalyviai). Kuo labiau varijuoja 

gramatinės formos, tuo sunkiau numatyti galimą sakinio struktūrą. Taip pat ne visos gramatinės 

formos būdingos apibrėžtims, pvz., būti forma dažniau vartojama esamuoju laiku (yra), o ne 

kitomis formomis. 

Lietuvių kalbai aktualus ir dar vienas aspektas – žodžių tvarka. Kadangi lietuvių 

kalboje žodžių tvarka laisva, automatiškai numatyti, kurioje sakinio vietoje atsidurs ieškomas 

elementas, sunku. Be to, reikia turėti galvoje, kad tarp modelio elementų gali įsiterpti kiti 

žodžiai. Atsižvelgiant į lietuvių kalbos frazių ilgį, iš pradžių buvo numatyta, kad tarp modelio 

elementų gali įsiterpti nuo 1 iki 5 žodžių. Tačiau gavus pirmuosius rezultatus, paaiškėjo, kad 

ne visuose modeliuose reikia įsiterpimų po kiekvieno elemento, todėl dalis modelių turi tik 

vieną intarpą (plg. 7, 8, 10, 11, 12 modelius). Paliktas tas pats galinčių įsiterpti žodžių skaičius: 

nuo 1 iki 5 žodžių. 

Sąvokų ryšiai per modelius nustatomi tik viename sakinyje (plačiau 5.2.2.1 poskyryje 

apie įrankį), tačiau pats terminas gali būti paminėtas ankstesniame sakinyje, o kitame pavartotas 

tik įvardis, žymintis terminą, ir jo apibrėžtis. Nors tarp apibrėžiamųjų kontekstų gali pasitaikyti 

nemažai tikrųjų apibrėžčių, dažnai nepakanka analizuoti tik viename sakinyje, nes, kaip rodo ir 

kitų kalbų tyrimai (plg. Fišer et al. 2010), apibrėžtys pasižymi konkrečia struktūra ir dažnai 

perteikiamos vienu sakiniu, o semantiniai ryšiai gali būti realizuoti platesniame teksto segmente 

nei sakinys. 

Aiškinamiesiems kontekstams nustatyti buvo formuojami šie modeliai 

(žr. 5.2 lentelę): 

 

5.2 lentelė. Aiškinamieji modeliai ir juos atitinkantys kontekstų pavyzdžiai 

 Modelis Konteksto, gauto taikant atitinkamą modelį, pavyzdys 
1. T (… Nn …)  

 
Socialinių mokslų (toliau – SM) institutų vaidmenys yra gana skirtingi: vieni 
yra pirmiausia orientuoti į konkrečių valstybės institucijų poreikius, kiti norėtų 
būti išskirtiniai koordinuojantys tyrimų centrai Lietuvoje. 

2. Tn … remtis kompetencija remiasi ankstesniais pasiekimais; ECTS sistema remiasi 
keliais principais. 

3. Tg … kryptys ... vystomos tokios aukštųjų technologijų sektoriaus veiklos kryptys:... 
4. Tg … tikslas ... mokslinių tyrimų institutai, kurių tikslas – kaupti, sisteminti ir skleisti 

informaciją. 
5. T, … ir … N 

 
Lietuvos studentų ir moksleivių meno centras skirtas jauniesiems kūrėjams, 

norintiems parodyti savo kūrybinius darbus, pasidalyti idėjomis ir patirtimi. 
6. N – T 

 
Mokslinis ar metodinis studijuojamos studijų krypties referatas (toliau 
vadinama – referatas). 

 
Vis dėlto vėliau siekiant atpažinti sąvokos ypatybes iš konteksto, apsiribota tik tokiais 

aiškinamaisiais modeliais, kuriais atliekama sujungiamojo ryšio paieška (žr. modelį [T, … ir 

… N]). Sujungiamojo ryšio modeliu [T, … ir … N] gauti rezultatai buvo pateikiami termino 
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kortelėje (žr. 6.1 poskyryje). Rašydamas apibrėžtis terminologas galėjo naudotis ir jais, tačiau 

atskirai šio tipo kontekstus surenkančio modelio tikslumas kol kas nevertintas, neanalizuoti šio 

modelio apribojimai. 

 

5.2.2. Automatinis informatyviųjų kontekstų nustatymas 

5.2.1 poskyryje aptartas modelių rinkinio sudarymas, o šiame poskyryje aprašyta, kaip 

veikia informatyviesiems kontekstams nustatyti sukurtas įrankis Qafe (žr. 5.2.2.1) ir kokie gauti 

rezultatai (žr. 5.2.2.2). 

 

5.2.2.1. Įrankio Qafe veikimo principas 

Informatyviesiems kontekstams automatiškai atpažinti buvo sukurtas specialus įrankis 

Qafe69. Šis įrankis sukurtas naudojant Haskell programavimo kalbą ir skirtas automatiškai 

nustatyti sakinius iš tekstyno, kurie atitinka konkrečius modelius. Qafe vykdo paiešką 

morfologiškai anotuotame neindeksuotame tekstyne ir gautus informatyviuosius kontekstus 

pateikia sakinių pavidalu konkordansuose. 

Įrankis Qafe yra tradicinė modelių atrankos (angl. pattern matching) programa – viena 

iš tų, kurios skirtos gramatiniams požymiams atpažinti (platesnę apžvalgą apie panašaus tipo 

programas žr., pvz., Auger et al. 2008). Modeliai apima abstrakčius leksinius vienetus, 

gramatinę bei grafinę informaciją ir tuščias vietas, į kurias gali įsiterpti nežinomas skaičius 

žodžių (maksimalus įsiterpimas tarp modelio leksinių vienetų gali būti apribotas). Tad šis 

įrankis parankus tuo, kad gali apibūdinti tiksliai neapibrėžtas modelio dalis: jos gali būti 

sudaromos iš žodžių formų, leksemų, įvairių gramatinių požymių ir jų kombinacijų. Taigi 

galima ieškoti: tikslios žodžių formos, tikslios leksemos, tam tikro linksnio leksemos arba 

visiškai neapibrėžto žodžio, neapibrėžto žodžio su minimalia gramatine informacija, pvz., 

nurodytas tik linksnis. Tokios galimybės suteikia modeliui lankstumo, t. y. taip galima apdoroti 

pagrindines modelio variacijas. 

Be to, Qafe leidžia atskirti modelius nuo konkrečių terminų. Modeliai turi 

atstovaujamą kintamąjį terminą. Vykstant automatinei paieškai, tas kintamasis terminas yra 

keičiamas terminu iš terminų sąrašo. Taip išvengiama būtinybės kartoti tą patį modelį su 

kiekvienu terminu. 

Taigi įrankiui reikalingi trejopi duomenys: 

- tekstyno failai, kuriuose ieškoma informatyviųjų kontekstų; 

- modelių sąrašas; 

                                                 
69 Šį įrankį sukūrė dr. Loïc Boizou. 
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- terminų sąrašas. 

Modelių paieška yra optimizuota pradedant nuo terminų paieškos: programa 

pirmiausia nustato terminą ir tik tada yra ieškomas modelis. Taip išvengiama daug nenaudingų 

paieškos atvejų (plg. šis principas yra panašus į Focused Search Using Priority Pattern 

Components, žr. Auger et al. 2008: 117). 

Rezultatai pateikiami sakiniais iš kiekvieno termino konkordanso Microsoft Office xls 

faile (žr. 5.1 paveikslą). Kiekvieno termino rezultatai pateikiami atskirai nurodant modelį ir 

informatyvųjį kontekstą, terminas išskirtas pajuodintu šriftu, tad patogu rūšiuoti ir skaityti 

informaciją. Qafe programos sugeneruotus rezultatus naudojo lingvistai rengdami kiekvienam 

terminui kortelę: ir aiškinamieji, ir apibrėžiamieji kontekstai imti pavyzdžiams, o terminologas 

šiuos kontekstus naudojo apibrėžtims sudaryti. 

 
5.1 paveikslas. Qafe įrankio rezultatas – informatyvieji kontekstai 

 
Atkreiptinas dėmesys, kad kairiajame stulpelyje pateikta termino antraštinė forma 

akademinis taryba yra neįprasta, t. y. pažyminys nesuderintas gimine su pažymimuoju žodžiu, 

dėl morfologinės analizės specifikos (plačiau žr. 4.2 poskyrį). 

Informatyviųjų kontekstų pagal modelius paieška veikia gana tiksliai. Vis dėlto reikia 

pabrėžti, kad paieškos rezultatus lemia morfologinio anotavimo kokybė: dėl anotavimo klaidų 

gali atsirasti ir netinkamų rezultatų. Pavyzdžiui, abiejuose toliau pateiktuose sakiniuose 

analizuojamas terminas pavartotas vienaskaitos kilmininku, bet morfologiškai anotuojant 

pridėta daugiskaitos vardininko žyma (nes teoriškai šios formos gali būti ir daugiskaitos 

vardininkas), todėl šie netinkami kontekstai atrinkti kaip atitinkantys modelius su terminu, 

vartojamu vardininko linksniu: 
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<...> laboratorija – mokslo grupės (ių) pagrindu sudarytas fakulteto, mokslo instituto arba katedros 

padalinys. [Nn ... – ... Tn] 

Kritiniai mokslo komunikacijos kaitos veiksniai: atvira prieiga prie mokslo kūrinių. [Tn ... : Nn] 

 

Modelių metodo taikymo sunkumai susiję ne su informacijos nustatymo procesu, bet 

su modelių apibūdinimu, kuris, kaip aprašyta 5.2.1 poskyryje, yra sudėtingas. 

Ateityje reikėtų išplėsti įrankį papildomomis funkcijomis. Pavyzdžiui, tobulinant 

įrankį būtų naudinga kurti tokį terminų analizės tekstyne modelį, kuris leistų terminografui 

dirbti pagal I. Meyer (2001: 289) aprašytą procedūrą: terminologui suformulavus užklausą, 

programa pateikia konkordansą su terminu, ir tas konkordansas gali būti rūšiuojamas; gali būti 

galimybė terminografui nurodyti, kokį semantinį ryšį perteikiančių kontekstų jis ieško, ir kad 

programa, pavyzdžiui, pateiktų visus tuos kontekstus, kur analizuojamas terminas su kitomis 

sąvokomis susijęs hiperonimijos ryšiu. Vėliau, gavęs aiškinamuosius kontekstus, terminologas 

galėtų papildyti kuriamą apibrėžtį ir (ar) patikslinti ryšius su kitomis sąvokomis. 

 

5.2.2.2. Apibrėžiamųjų kontekstų automatinio nustatymo rezultatai naudojant Qafe 

įrankį 

Atliekant šį tyrimą apibrėžiamieji kontekstai (t. y. dažniausiai perteikiantys 

hiperoniminius ir hiponiminius ryšius) buvo analizuoti išsamiausiai, tokių kontekstų aptikta 

daugiausia, todėl toliau pateikiamoje analizėje vertinami būtent apibrėžiamieji kontekstai. 

Kaip nurodo N. Aussenac-Gilles et al. (2012: 117), modelių nauda yra matuojama 

taikant du kriterijus: tikslumą (modelių galimybės tiksliai atpažinti semantinius ryšius) ir 

išsamumą (modelių galimybės surinkti visus modelį atitinkančius atvejus). Tačiau svarbu 

pabrėžti, kad išmatuoti ir viena, ir kita įmanoma tik turint anotuotus duomenis. 

Informacijos nustatymo tyrimuose patikimais laikomi tie modeliai, kuriais informacija 

gaunama iš kuo didesnio tekstų kiekio, ir, nors tikslumas yra nedidelis, informatyviųjų 

kontekstų gali būti nustatoma daug. Modelių patikimumas tuo didesnis, kuo labiau tarpusavyje 

siejasi terminai, nustatyti tais konkrečiais modeliais (t. y. tarp terminų yra semantinis ryšys) 

(Snow ir Jurafsky 2005, cituojama iš Aussenac-Gilles et al. 2012: 115). Vis dėlto modelių 

kokybė ir patikimumas nėra esminiai požymiai: kaip veiks modeliai, labai priklauso nuo 

dalykinės srities ir teksto tipo: eksperimentas su 8 tekstynais ir 30 modelių parodė, kad tas pats 

modelis gali būti dažnas ir tikslus viename tekstyne, o kitame – retas ir surenkantis daug 

netinkamos informacijos (Aussenac-Gilles et al. 2012: 115). 

Nors vertinant automatinius informacijos nustatymo įrankius, įprastai skaičiuojamas 

išsamumas ir tikslumas, tačiau, kaip teigia I. Meyer (2001: 298), tokie skaičiavimai gana 

sunkiai pritaikomi vertinant informatyviųjų kontekstų tikslumą. Viena iš priežasčių – 
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problemiška nurodyti tą standartą, kuriuo remiantis būtų galima vertinti atitikimą, – iki šiol nėra 

aiškaus baigtinio semantinių ryšių skaičiaus. Nors semantiniai ryšiai gali būti formalizuojami, 

bet kyla klausimų dėl to, kokiais semantiniais ryšiais perteikiamos sąvokos ir kokia tų ryšių 

raiška tekste (plg. Schumann 2011: 143). Autentiškuose pavyzdžiuose ryšiai nėra atspindėti 

idealiai (pvz., terminas apibūdinamas sąvoka, kuri tik sąlygiškai gali būti laikoma jo, kaip 

hiponimo, hiperonimu, plg. compost is... method); kitais atvejais tekstuose randama labai 

nedaug eksplicitiškai perteiktų semantinių ryšių (Aussenac-Gilles et al. 2012: 112). 

Analizuodami, kiek gauti apibrėžiamieji kontekstai yra tinkami, savo tyrime taikėme 

tik modelių tikslumo vertinimą. Atskirų modelių tikslumą vertinome taip: žiūrėjome, kiek 

apskritai su tuo modeliu nustatoma kontekstų, kokiam skaičiui terminų kontekstų gauta, ir tada 

kiekvieno modelio imtį vertinome pagal tai, kiek gautų kontekstų yra tinkami. Tinkamais 

apibrėžiamaisiais kontekstais laikyti tokie kontekstai, kuriuose atspindėti semantiniai ryšiai. 

5.2.3 poskyryje aprašoma tinkamų apibrėžiamųjų kontekstų analizė (žr. 5.2.3.2), taip 

pat vertintas vadinamasis triukšmas, kitaip – netinkami apibrėžiamieji kontekstai (žr. 5.2.3.3): 

analizuojama, kokiais atvejais atsiranda netinkamų kontekstų ir kaip tai išspręsti (žr. 2.5.4). 

5.3 ir 5.4 lentelėje pateikiami 72 vidutinio dažnumo ŠM dvižodžių terminų vertinimo 

rezultatai. Terminų rinkinį sudaro dvi grupės: 57 dvižodžiai terminai su mokslas ir 15 kitų 

dvižodžių terminų. Vertinimo procedūra nebuvo automatizuota, tinkami ir netinkami kiekvieno 

modelio apibrėžiamieji kontekstai klasifikuoti lingvistų. 

Įrankis Qafe panaudojo 11 modelių iš sudaryto 20-ies modelių rinkinio, skirto 

apibrėžiamiesiems kontekstams surinkti. Dėl to, kad su analizuotais terminais nebuvo rasti, liko 

nepanaudoti šeši modeliai: [Ti ... laikomas ... Nn], [terminas „Tn“], [terminas Tn], [apibrėžimas 

„Tn“], [apibrėžimas Tn], [T apibrėžimas]. 5.3 lentelėje pateikti rasti modeliai ir jų dažnumo bei 

automatiškai įrankio nustatytų apibrėžiamųjų kontekstų dažnumo duomenys. Galima matyti, 

kad modelių produktyvumas ir tikslumas priklauso nuo modelio specifikos: modeliai su 

konkretesne leksine raiška yra labai specifiniai ir reti, o bendresni modeliai (su brūkšniais ir 

būti) padeda surinkti daug kontekstų. 

Patys dažniausi modeliai (dažnumas 50 ir daugiau) yra su jungtimi būti ir brūkšniais – 

tai tipiška apibrėžties forma. Tarp dažniausių yra tokie modeliai, kur terminas pavartotas kaip 

postpozicinis modelio elementas: [Nn … – … Tn] ir [N … būti … Tn]. Modeliai su trumpais 

brūkšneliais nėra tokie dažni kaip atitinkami modeliai su ilgais brūkšniais, tačiau kontekstų 

kiekis įrodo, kad modeliai su brūkšneliais taip pat reikalingi. Iš dviejų modelių su dvitaškiais 

dažnesnis tas, kur terminas pavartojamas kaip postpozicinis modelio elementas, plg. [Nn: … 

Tn] – 41 kontekstas, [Tn: … Nn] – 19 kontekstų. Kontekstų, atitinkančių modelius su 

konkretesne leksine raiška (pvz., [Ta sudaryti Nn]), rastas vos vienas kitas atvejis. 
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5.3 lentelė. Modelių produktyvumas 

Modelis Atpažinti kontekstai  

Terminų, kurių 

konkordansuose atpažinti 

informatyvieji kontekstai, 

skaičius  
Tn … būti … N 236 42 

N … būti … Tn 146 30 

Nn … – … Tn 105 27 

Tn – … Nn 77 16 

Nn: … Tn 41 16 

Nn - ... Tn 26 4 

Tn: … Nn 19 13 

Tn - … Nn 12 5 

Tn apimti Na 10 4 

Ta sudaryti Nn 2 1 

Tn laikomas Ni 1 1 

 
5.3 lentelės paskutiniame stulpelyje taip pat matyti, kokiam skirtingų terminų skaičiui 

buvo pritaikytas kiekvienas modelis. Pirmieji keturi modeliai, kurie yra dažniausi, taip pat buvo 

pritaikyti didžiausiam terminų skaičiui: 

[Tn … būti … N] modelis pritaikytas 42 terminams iš 72; 

[Nn … – … Tn] modelis pritaikytas 27 terminams iš 72. 

Informatyvieji kontekstai gali būti nustatyti ne visų terminų konkordansuose, ir tokio 

rezultato priežasčių gali būti kelios: gali būti, kad termino konkordanse nėra dalykinės 

informacijos; termino konkordanse yra dalykinės informacijos, tačiau naudojami modeliai 

netinka jai nustatyti. 

5.4 lentelėje pateikiama informacija apie tinkamų kontekstų kiekį kiekvieno modelio 

apibrėžiamuosiuose kontekstuose. 

 

5.4 lentelė. Modelių tikslumas 

Modelis 
Atpažinti 

kontekstai  
Tinkami 

kontekstai  

Tinkamų kontekstų dalis 

(%) visuose atpažintuose 

kontekstuose 

N … būti … Tn  146 80 55 

Tn … būti … N  236 70 30 

Tn – … Nn  77 46 60 

Nn … – … Tn  105 43 40 

Nn - ... Tn  26 13 50 

Tn - … Nn  12 8 67 

Nn: … Tn  41 8 20 

Tn apimti Na 10 8 80 
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Tn sudaryti Na  2 2 100 

Tn laikomas Ni 1 1 100 

Tn: … Nn  19 0 0 

 
Kaip matyti, dažniausi modeliai pasižymi tuo, kad pateikia ir santykinai nemažą 

tinkamų apibrėžiamųjų kontekstų skaičių (žr. 5.5 lentelę): 

 

5.5 lentelė. Modelių tikslumo lentelės fragmentas: dažniausi modeliai 

Modelis Atpažinti 

kontekstai  
Tinkami 

kontekstai  

Tinkamų kontekstų dalis 

(%) visuose atpažintuose 

kontekstuose 

Tn … būti … N  236 70 30 

N … būti … Tn  146 80 55 

Nn … – … Tn  105 43 40 

Tn – … Nn  77 46 60 

 
Vis dėlto didelei daliai apibrėžiamuosius kontekstus nustatančių modelių taip pat 

būdinga, kad su tais modeliais prirenkama ir daug tokių kontekstų, kuriuose nėra atspindėta 

jokių terminu įvardijamos sąvokos požymių, dėl to pusė ar netgi didesnė dalis nustatytų 

kontekstų nėra tinkami. Vadinasi, vertinant minėtus modelius reikia analizuoti, kaip būtų 

galima sumažinti netinkamų kontekstų skaičių (žr. 2.5.4 poskyrį). Modelis [Tn … būti … N] 

pasižymi tuo, kad nustatoma mažiausiai tinkamų kontekstų (tik 30 proc., žr. 5.4 lentelę). Galima 

manyti, kad šio modelio tikslumo rodikliai tokie žemi dėl to, jog prie daiktavardžio (N, kuris 

dažniausiai žymi hiperonimą) nenurodytas vardininko linksnis (žr. 5.2.3.3 poskyrį apie 

netinkamų kontekstų analizę). 

Nustatant modelius su konkretesne leksine raiška gaunami daug geresni rezultatai, 

tačiau patys modeliai pritaikyti vos keliems terminams iš 72, taigi yra labai reti, žr. 5.6 lentelę: 

 

5.6 lentelė. Modelių tikslumo lentelės fragmentas: rečiausi modeliai 

Modelis Atpažinti 

kontekstai 
Tinkami 

kontekstai 

Tinkamų kontekstų dalis 

(%) visuose atpažintuose 

kontekstuose 

Tn apimti Na 10 8 80 

Ta sudaryti Nn 2 2 100 

 
Kadangi šių modelių nedaug, sunku spręsti apie jų patikimumą – reikia eksperimentų 

su daugiau duomenų. 

Apibendrinant galima teigti, kad, viena vertus, nedidelė dalis modelių yra labai 

produktyvūs, bet naudojant šiuos modelius nustatytuose kontekstuose randama daug netinkamų 
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kontekstų, kita vertus, modeliai, kurie pateikia beveik vien tik tinkamus kontekstus, yra tokie 

reti, kad gali būti labai ribotai panaudojami terminografiniams duomenims surinkti. Šiame 

tyrime išryškėjusios tendencijos patvirtina, kad modelių metodu galima gauti nedaug, bet gana 

tikslių rezultatų, o tai paaiškina, kodėl vienu iš modelių metodo trūkumų laikomas mažas 

produktyvumas (Aussenac-Gilles et al. 2012: 112). 

2.5.3 poskyris skirtas automatiškai nustatytų apibrėžiamųjų kontekstų kokybinei 

analizei. Iš pradžių apžvelgiamos priežastys, lemiančios netinkamų kontekstų atsiradimą 

(žr. 5.2.3.1), 5.2.3.2 poskyryje komentuojami tinkamų kontekstų pavyzdžiai, tačiau daugiausia 

dėmesio skiriama netinkamų kontekstų atsiradimo priežastims ir modelių apribojimams tirti 

(žr. 5.2.4 poskyrį). 

 

5.2.3. Apibrėžiamųjų kontekstų, nustatytų modelių metodu, vertinimas 

Informatyviųjų kontekstų įvertinimas yra vienas iš būdų, kaip pasiekti geresnę kokybę 

nustatant informatyviuosius kontekstus automatiškai taikant modelių metodą. Įvertinimas yra 

svarbus metodo taikymo etapas, sudarantis galimybę tikslinti naudojamus modelius ir pagerinti 

įrankiu Qafe nustatomų rezultatų kokybę. 

Įrankis Qafe leidžia aptikti modelius atitinkančius informatyviuosius kontekstus, 

tačiau patys modeliai tiek dėl jų lankstumo, tiek ir dėl ribotumo (ar kitų priežasčių) (plačiau 

žr. 5.2.3.1 poskyrį) gali apimti tyrimui netinkamus informatyviuosius kontekstus. Jei netinkamų 

informatyviųjų kontekstų randama daug, tai pablogina eksperimento rezultatus, be to, užgožia 

tinkamas kontekstų eilutes (kontekstų pavyzdį žr. 5.1 paveiksle, kur pavaizduotas Qafe įrankio 

rezultatas – informatyvieji kontekstai) ir apsunkina terminologo darbą – jis turi rankomis 

atmesti tai, kas nereikalinga. Netinkamų informatyviųjų kontekstų analizė padėtų nustatyti, 

kokiais atvejais netinkama medžiaga patenka, ką būtų galima pakeisti, kad sumažėtų netinkamų 

informatyviųjų kontekstų procentas ir būtų pagerinti rezultatai. 

Netinkamų informatyviųjų kontekstų analizė naudinga dėl kelių priežasčių. Visų 

pirma, analizuojant netinkamus atvejus, galima išsiaiškinti priežastis ir problemas, dėl kurių 

gaunami netinkami kontekstai: ar taip atsitinka dėl pačių modelių ribotumo ir netikslumo, o gal 

tai lemia kai kurios kalbos ypatybės, nes visų kalbinės raiškos būdų neįmanoma numatyti ir 

užfiksuoti modelyje. Nors nemažai tokių probleminių atvejų jau išanalizuota mokslinėje 

literatūroje (Meyer 2001; Aussenac-Gilles et al. 2012 ir kt.), atlikus šią analizę galima nustatyti 

problemas, būdingas lietuvių kalbai. Be to, atlikus tokią informatyviųjų kontekstų vertinamąją 

analizę, galima patobulinti pačius modelius: papildyti jų elementų struktūrą, pvz., papildomai 

nurodyti gramatinę informaciją, galbūt kai kurių modelių atsisakyti ar sudaryti naujų. 
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Išanalizavus probleminius atvejus, būtų galima atlikti įvairius apribojimus (arba 

tikslinimus) patiems modeliams arba sukurti filtrus (plg. Vintar et al. 2000), kurie, atsižvelgiant 

į nurodytus požymius, išfiltruotų netinkamas arba, atvirkščiai, reikalingas eilutes. 

Kad ir kokie universalūs būtų modeliai, jiems būtina numatyti minėtus apribojimus. 

Apribojimai paprastai atliekami atsižvelgiant į tam tikros dalykinės srities konkretų kontekstą, 

tad pritaikomi ne visiems tekstų tipams. Be to, kiekvienas naujas apribojimas savo ruožtu gali 

didinti netinkamų kontekstų skaičių, todėl reikėtų gerai pasverti galimų apribojimų naudą. 

Informatyviųjų kontekstų įvertinimą galima atlikti keliais būdais. Statistiškai 

atliekamas modelių tikslumo ir išsamumo vertinimas (apie tai žr. 5.2.2.2 poskyrį). Įvertinti 

modelių kokybę galima ir analizuojant gautų informatyviųjų kontekstų eilutes sutelkiant dėmesį 

į rastus netinkamus kontekstus ir aiškintis, dėl kokių priežasčių kontekstas netinkamas 

(vadinamojo triukšmo analizė). Tam, kad būtų atliktas visapusiškas informatyviųjų kontekstų 

įvertinimas, dar būtų galima atlikti terminų konkordanso analizę neautomatiškai. Tai gali atlikti 

lingvistas, kuris tikrina termino konkordansą ir fiksuoja, kokie atvejai taikant automatinį 

modelių metodą neaptikti, kiek tinkamų eilučių praleista lyginant su automatiškai nustatytais 

informatyviaisiais kontekstais, kokie semantiniai ryšiai susiformuoja tarp žodžių ir t. t. 

(vadinamosios tylos analizė). Taip nustatoma, ko naudotas įrankis neaptiko, kokių atvejų 

neapima suformuluoti modeliai ir kaip modelius būtų galima papildyti, kad būtų išvengta 

reikšmingos informacijos praradimo. 

 

5.2.3.1. Priežastys, lemiančios netinkamų kontekstų atsiradimą 

Nemažai probleminių klausimų, kodėl nustatoma netinkamų informatyviųjų 

kontekstų, aptarti mokslinėje literatūroje. Neaiškumų kilo atliekant ir šį tyrimą. Apibendrinant 

kylančias problemas galima teigti, jog dalis jų susijusios su pačių modelių esme, o kita dalis – 

su semantiniais ryšiais tarp sąvokų. 

Kaip teigiama literatūroje (pvz., Meyer 2001; Aussenac-Gilles et al. 2012 ir kt.), 

pirmiausia susiduriama su modelių ribotumo problema, arba, kaip įvardija I. Meyer, kalbos 

nenuspėjamumu. 

Prieš automatiškai nustatydami informatyviuosius kontekstus, kai kurie tyrėjai 

modeliams sudaryti taikė intuicijos metodą derindami jį su konkordanso duomenų analizės 

metodu, t. y. modelius sudarinėjo neautomatiškai peržiūrėdami tekstyno konkordansus ir jame 

užfiksuotus galimus tinkamų informatyviųjų kontekstų pavyzdžius (pvz., A.-K. Schumann 

(2011), taip pat ir šio tyrimo autoriai, žr. 5.2.1 poskyrį). Nepaisant to, vėliau automatiškai 

analizuojant didesnį tekstų kiekį, visų nenuspėjamų, ypač sudėtingesnių atvejų, pasitaikančių 

natūraliame tekste, aprėpti per modelius neįmanoma. Tai priklauso nuo teksto raiškos įvairovės, 
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kuri dažniausiai nenuspėjama. Ši problema paaštrėja analizuojant sintetinio tipo kalbas, pvz., 

lietuvių, kuriose labai įvairuoja gramatinės formos. 

Taigi informatyvieji kontekstai gali būti neaptinkami dėl sudarytų modelių ribotumo: 

kai kurių tam tekstui būdingų sudėtingesnių struktūrinių elementų modeliai gali neapimti, todėl 

tokie modeliai bus nepatekę į modelių sąrašą. 

Dėl tos pačios priežasties tik atlikus informatyviųjų kontekstų vertinamąją analizę, 

buvo pastebėta, jog galima sudaryti naujų modelių ir jų sąrašą papildyti. Todėl buvo nuspręsta, 

pavyzdžiui, įtraukti naują modelį [Tn (Nn, Nn, Nn)], perteikiantį kohiponimijos ryšį: „įstaiga, 

įmonė, organizacija, kuriai švietimas nėra pagrindinė veikla“: 

Švietimo tiekėjas – mokykla, laisvasis mokytojas ir kitas švietimo tiekėjas (įstaiga, įmonė, 

organizacija, kuriai švietimas nėra pagrindinė veikla), šio Įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę 

vykdyti švietimą. 
 

Problemų kelia ir tai, jog modeliai gali būti daugiareikšmiai, t. y. modelis yra ne vieno 

semantinio ryšio rodiklis, kaip turėtų būti, o gali apimti kelių tipų semantinius ryšius. Rasta 

keletas atvejų, kai vienu modeliu randami skirtingi žodžių ryšiai – hiperonimija / hiponimija ir 

meronimija, pvz., modelis [N ... būti ... T], kuris paprastai perteikia hiperonimiją / hiponimiją, 

gali apimti ir meronimijos ryšį, pvz.: Fakultetuose yra katedros, mokslo centrai, laboratorijos 

ir kiti padaliniai, kai analizuojamas terminas atsiduria tarp kitų išvardytų sąvokų (meronimų) 

(taip pat žr. 5.2.3.1 poskyrį). 

Be to, modelis gali apimti dvejopą termino vartoseną kontekste: terminas gali būti 

hiponimas (ir taip yra daugeliu atvejų), pvz.: Ekspertavimo objektas – mokslo kokybė. Tačiau 

to paties tipo modelyje terminas gali būti ir hiperonimo pozicijoje, pvz.: Daktaras – mokslo 

laipsnis, suteikiamas asmeniui, išlaikiusiam individualios studijų programos egzaminus ir 

pasiekusiam originalių tyrimų rezultatų. 

Kita problema susijusi su semantinių ryšių raiška. Ne vienas autorius mini, kad 

semantiniai ryšiai gali būti nustatomi daug platesniame kontekste. Š. Vintar su bendraautoriumi 

teigia, kad kai kurie terminai niekada neatsiduria numatytame modelyje, nes jų semantika 

(semantiniai ryšiai) pasiskirstę daug platesniame kontekste, nei apima modelis (Vintar et al. 

2000). Pirmiausia tai susiję su ilgais sudėtingais sakiniais ir į jų struktūrą patenkančiais 

įterpiamaisiais elementais (plg. Schumann 2011: 145). Mūsų tyrime numatyta penkių žodžių 

įsiterpimo tarp modelio elementų galimybė (žr. 5.2.1 poskyrį). Dėl šios priežasties atsiranda 

tokių atvejų, kai tarp modelyje numatytų elementų įsiterpia sakinių dėmenys (dažniausiai 

šalutiniai sakiniai) ar išplėstinės konstrukcijos, todėl semantinių ryšių modelis nebeapima, ir 

tokie informatyvieji kontekstai lieka nesurasti arba, atsitiktinai sutapę su modelio struktūra, 
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priskiriami prie netinkamų kontekstų, pvz.: Institucijas rekomenduojama suskirstyti pagal 

mokslo sritis, toks skirstymas yra naudojamas daugumoje šalių <...> [T ... būti ... N] (plačiau 

žr. 5.2.3.3 poskyrį). 

Padidinti įsiterpimo tarp modelio elementų galimybę nėra gera išeitis, nes tai turėtų 

kitokių neigiamų aspektų. Kuo didesnė galimybė įsiterpti tarp elementų modelyje, tuo daugiau 

atsiranda kontekstų, atsitiktinai sutampančių su modeliu ir bloginančių automatinės analizės 

rezultatus. Tad didesnė įsiterpimo galimybė neišsprendžia minėtos problemos. 

Kita vertus, semantiniai ryšiai gali apimti net kelis sakinius (plg. Vintar et al. 2000; 

Aussenac-Gilles et al. 2012: 108). Jei sakinyje terminas (kad ir turintis šalia pavartotą 

hiperonimą) pakeistas įvardžiu, o pats terminas paminėtas ankstesniame sakinyje (anaforinė 

vartosena), tai toks informatyvusis kontekstas, žymintis hiperoniminius / hiponiminius ryšius, 

nebus rastas. Taip pat kartais pats terminas gali būti pakeistas apibendrinamąja hiperonimine 

sąvoka, o jo referentas pavartotas prieš tai esančiame sakinyje ar pastraipoje. Taigi vien dėl 

substitucinės termino vartosenos (t. y. jo pakeitimo įvardžiu ar apibendrinamąja sąvoka), 

galima prarasti semantinius ryšius ir tyrimui svarbų informatyvųjį kontekstą. 

Reikia pasakyti, kad šiame tyrime modelis apima tik vieno sakinio ribas. Tad minėta 

problema ir nebus iki galo išspręsta, net jei tarp sudaromųjų modelio elementų paliekama kelių 

žodžių įsiterpimo galimybė. Kita vertus, šią problemą padėtų išspręsti specialiai tam sukurti 

įrankiai, vadinamieji anaforų nustatymo (angl. anaphora resolution) modeliai, kurie įvardį 

susieja su jo referentu. Tačiau tokio įrankio, pritaikyto lietuvių kalbai, kol kas nėra. 

Kita problema susijusi su implicitine ryšių raiška (plg. Aussenac-Gilles et al. 2012). 

Neretai reikalinga gilesnė teksto analizė, kad būtų galima nustatyti semantinį ryšį tarp žodžių. 

Kartais tik tos srities specialistas terminologas gali įžvelgti semantinį ryšį tarp žodžių, pvz., kai 

modelis perteikia dvejopai suprantamus ryšius (pats terminas gali būti hiponimas ir 

hiperonimas) arba termino hiperonimas labai plačios reikšmės ir pan. Kita vertus, ir pačių 

semantinių ryšių formalizavimas ne visada aiškus dėl to, jog iki šiol nėra bendro sutarimo, 

kokiais semantiniais ryšiais perteikiamos sąvokos, kiek jų yra ir kokia jų raiška tekste 

(plg. Schumann 2011: 143). 

Nesisteminiai žodžių ryšiai. Ne visada rastuose informatyviuosiuose kontekstuose 

aptinkami sisteminiai semantiniai ryšiai. Toliau pateiktame pavyzdyje modeliu gali būti 

nustatyti ir nesisteminiais ryšiais susiję žodžiai (plg. Vintar et al. 2000), pvz., tarp sąvokų 

nesusiformuoja hiperoniminis ir hiponiminis ryšys: 
Palankiausiai vertinama programų dalis – mokslinis darbas. [Nn ... – ... Tn] 
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Todėl šiai pareigybei turėtų būti keliamas tik vienas kvalifikacinis reikalavimas – turėti 

mokslo laipsnį, kurį įgyjant buvo pademonstruoti gebėjimai ir kvalifikacija, reikalinga mokslo 

darbuotojui. [Nn ... – ... T]70 
 

Kaip matyti iš pavyzdžių, programų dalis ir kvalifikacinis reikalavimas negali būti 

laikomi hiperonimais, nes jie nėra analizuojamų terminų gimininės sąvokos. 

Nesisteminiais ryšiais taip pat laikomas toks ryšys tarp žodžių, kai hiperonimu tampa 

labai bendro pobūdžio sąvoka, kuri kartu su terminu neperteikia hierarchinio ryšio švietimo ir 

mokslo srities sąvokų sistemoje, pvz.: politikos kryptis nėra termino nacionalinė kvalifikacijų 

sistema gimininė sąvoka (apie tai plačiau 5.2.3.3 poskyrį), bet tokia informacija svarbi 

asociatyviesiems ryšiams atpažinti. 

Taigi atsižvelgiant į tai, kad vertinant automatinės analizės rezultatus dažnai 

susiduriama su tokiomis problemomis, kaip modelių ribotumas ir semantinių ryšių nebuvimas 

informatyviuosiuose kontekstuose, atliekant tyrimą į tai ir buvo kreipiamas didžiausias 

dėmesys. 

 

5.2.3.2. Tinkamų apibrėžiamųjų kontekstų analizė 

Šiame tyrime apibrėžiamaisiais laikyti tokie kontekstais, kurie atitinka suformuotų 

modelių struktūrą (žr. apibrėžiamųjų modelių lentelę 5.2.1 poskyryje) ir kuriuose analizuojamas 

terminas yra susijęs su kitu žodžiu semantiniais ryšiais. 

Daugiausia tinkamų kontekstų perteikia hiperoniminius / hiponiminius ryšius ir 

atitinka apibrėžties sandarą: yra hiperonimas ir skiriamieji požymiai. Klasikinę apibrėžtį 

dažniausiai perteikia modelis [Tn … būti … N], kuriame randamas hiperonimas, pvz.: 

Mokslo institutas yra akademijos padalinys, kuriame atliekami ilgalaikiai atskirų mokslo 

krypčių ar šakų fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. [Tn … būti … N] 

 

Kitas modelis, kuris gali būti laikomas pirmojo variantu tik su praleista jungtimi būti 

(t. y. parašomas brūkšnys), – [Tn – … Nn], beveik tokio paties dažnumo ir taip pat priskiriamas 

tinkamiems. 

Analizuojamas terminas gali atsidurti ir ne visai įprastoje pozicijoje, kaip yra 

klasikinės apibrėžties atveju: kai kuriuose modeliuose terminas eina ne hiperonimo kairėje, o 

dešinėje, pvz.: 
Čia, kaip ir humanitariniuose moksluose, svarbiausias tyrimų rezultatas dažniausiai yra 

mokslinė publikacija. [N … būti … Tn] 

                                                 
70 Kai kurie modeliai imti iš pirminio modelių sąrašo, kai dar nebuvo padaryta modelių apribojimų, todėl dalis 

modelių, pateiktų 5.2.3 poskyryje, gali nesutapti su 5.2.1 poskyryje pateiktais modeliais. 
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Studijų sritis – humanitariniai mokslai. [Nn … – … Tn] 

 

Išryškėjo, kad klasikinės apibrėžtys turi ne tik leksinių ir gramatinių, bet ir tipografinių 

elementų, ir tai gerai atspindi modelio [Nn … – … Tn] kontekstuose pastebėta konstrukcija Z 

(kitaip – T) – Y, …, kurioje visada tikėtinas ir hiperonimas, pvz.: 
Moksliniai tyrimai (kitaip – mokslinis darbas) – tyrimai, skirstomi į fundamentinius ir 

taikomuosius mokslinius tyrimus. 

 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurie tinkamais laikyti informatyvieji kontekstai tik 

iš dalies atitiko apibrėžties sandarą. Dažniausiai tokiais atvejais trūko skiriamųjų požymių, nors 

hiperonimas yra: 

Studijų sritis – humanitariniai mokslai. [N … būti … Tn] 

Mokslų akademija yra juridinis asmuo. [Tn … būti … N] 

 

Kadangi tokiuose pavyzdžiuose egzistuoja semantiniai ryšiai, informatyvusis 

kontekstas laikytas tinkamu. Kaip minėta, I. Meyer (2001) ir kitų užsienio tyrėjų darbuose 

aprašoma, kad tas pats modelis gali būti daugiareikšmis, t. y. naudojant tokį modelį gautuose 

kontekstuose išryškėja skirtingi semantiniai ryšiai (taip pat žr. 5.2.3.1 poskyrį). Toliau 

paanalizuosime kelis tokius atvejus. Pavyzdžiui, modeliai [Tn … apimti … Na] ir [Ta … 

sudaryti … Nn] leidžia nustatyti meronimijos ryšį, bet pastebėta, kad dalyje tokių kontekstų 

randamas ir hiperonimas, plg.: 

Mokslinė veikla apima mokslinių žinių kūrimą, kaupimą ir sklaidą, mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą bei inovacinę veiklą. [Tn … apimti … Na] 

Mokslo institutą sudaro mokslo laboratorijos, skyriai ir kiti padaliniai bei mokslininkų 

grupės. [Ta … sudaryti … Nn] 

 

Galimas ir kitas atvejis, kai iš dalies tinkamuose kontekstuose terminas tampa 

hiponimu ir atsiduria hiponimų eilėje, pvz.: 

Fakultetuose yra katedros, mokslo centrai, laboratorijos ir kiti padaliniai. [N … būti … Tn] 

Tyrimui buvo pasirinktos septynios dalykinės sritys: verslas, edukologija, gamtos mokslai, 

istorija, matematika, fizika. [Nn: … Tn] 
 

Atpažinti tokį terminą, kuris įeina į hiponimų eilę, padeda ir grafiniai elementai, pvz., 

skyrybos ženklai (ypač brūkšniai), pvz.: 
Mokslo ir studijų institucijos – universitetai, mokslo institutai, kolegijos – kiekvienais metais 

Statistikos departamentui pateikia ataskaitas apie MTEP išlaidas. 
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Kai kurios iš dalies tinkamų kontekstų apibrėžčių gali turėti konkretų, apibrėžtims 

būdingą hiperonimą (a) arba labai bendro pobūdžio hiperonimą ir labai bendrą apibrėžiamąją 

charakteristiką (b): 

a) Mokslų akademija yra ne pelno organizacija. [Tn … būti … N] 

b) Aukštasis mokslas yra viena palankiausių mokymosi terpių. [Tn … būti … N] 

Mokslinis recenzavimas buvo laikomas vieninteliu pagrįstu vertinimo metodu. [Tn … 

laikomas … Ni] 

 

Dalis tinkamais laikytų apibrėžiamųjų kontekstų tik iš dalies atitiko minėtus kriterijus, 

tačiau vis dėlto ir tokie kontekstai yra svarbūs, nes perteikia semantinius ryšius ir turi bent vieną 

apibrėžties elementą (hiperonimą), o iš vardijimų galima gauti ir papildomos su ieškomu 

terminu susijusios informacijos. Ištyrus dažniausių modelių duomenis, pavyko nustatyti, kad 

tinkami kontekstai perteikia apibrėžiamiesiems kontekstams būdingus semantinius ryšius. 

 

5.2.3.3. Netinkamų apibrėžiamųjų kontekstų analizė 

Atliekant tyrimą buvo atskirai pateikta modelių tikslumo statistika (žr. 5.2.2.2 poskyrį 

ir 5.4 lentelę) ir analizuoti netinkamų informatyviųjų kontekstų pavyzdžiai (vadinamasis 

triukšmas). Taip bandyta įžvelgti, kokie veiksniai – kalbiniai ar formalieji – mažina 

apibrėžiamųjų kontekstų tinkamumo procentą. 

Netinkami apibrėžiamieji kontekstai vertinti atsižvelgiant į tai, ar kontekstai perteikia 

semantinius ryšius ir kokie jie (šiuo atveju labai svarbūs hiperoniminiai / hiponiminiai ryšiai). 

Taip pat žiūrėta, ar jie atitinka apibrėžties formą. 

Rasta apytikriai pusė visų atvejų, kai nustatyti modeliai pateikia netinkamus 

apibrėžiamuosius kontekstus. Pastebėta, kad vienais atvejais ryškus semantinių ryšių 

(hiperonimo) nebuvimas ar sąvokų ryšių nesistemiškumas, kitais atvejais turi įtakos sakinio 

gramatiniai ypatumai, per mažas modelių lankstumas ir kiti netikslumai, susiję tiek su 

neribotomis minties raiškos galimybėmis kalboje, tiek su smulkiais netikslumais ar klaidomis 

tekste. 

Analizuojant medžiagą rasta tokių atvejų, kai informatyvusis kontekstas su 

hiperonimu nėra tinkamas, nes nėra sisteminio ryšio tarp sąvokų – termino ir jo hiperonimo, 

kurios rodytų konkrečios srities (šiuo atveju švietimo ir mokslo) sąvokų hierarchiją 

(žr. pavyzdžius ir analizę toliau). 

Rasta nesisteminių hiperonimų, kurie, nors ir susiję su terminu hiponimu, bet yra 

pernelyg abstrakčios reikšmės. Tokių atvejų pasitaikė su modeliais [Tn – ... Nn]; [Nn: .... Tn], 

pvz.: 
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Nacionalinė kvalifikacijų sistema – prioritetinė politikos kryptis. [Tn – ... Nn] 

 

Šiame pavyzdyje politikos kryptis nėra hiperonimas terminui nacionalinė kvalifikacijų 

sistema, nes yra pernelyg bendros reikšmės junginys. Tokie rezultatai gauti dėl tekstų pobūdžio 

ŠM tekstyne, nes ne visuose tekstuose pateikiami sąvokų aiškinimai ir apibrėžtys, kai kurie 

tekstai yra bendresnio pobūdžio (pvz., gvildenamos su mokslo politika susijusios problemos). 

Kitame pavyzdyje hiperonimas duomenys taip pat pernelyg abstraktus. Nors jo 

vartosena ir pozicija sakinyje leistų jį laikyti hiperonimu, tačiau jo reikšmė per plati ir gana 

nutolusi nuo termino mokslo laipsnis reikšmės, pvz.: 
„Eureka“ projekto koordinatoriaus atsakingojo vykdytojo duomenys: pedagoginis vardas ir 

mokslo laipsnis, vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono, fakso numeriai <...> [Nn: ... Tn] 
 

Toliau pateiktame pavyzdyje žodis grupė per daug abstraktus žodis, kad galėtų būti 

laikomas termino mokslo sritis paaiškinimu. Iš paties sakinio matyti, kad netgi galėtų būti 

laikomas meronimu (tą rodo tarinio yra skaidoma reikšmė), jei po jo būtų išvardytos dar kelios 

sąvokos, pvz.: 
Be to, kiekviena mokslo sritis yra skaidoma į grupes. [Tn ... būti ... N] 
 

Kai kurie hiponimai taip pat netinka dėl to, kad yra pernelyg konkretūs ir neperteikia 

sąvokos aiškinimo, todėl tarp apibrėžiamųjų kontekstų patekę tokie kontekstai negali būti 

laikomi tinkamais, pvz.: 

2008 m. pavasarį nuotolinėms studijoms anglų kalba buvo parengti ir 2 bakalauro studijų 

programos Teisė ir valdymas studijų dalykai – informatikos teisė ir teisės informatika. [Tn – ... Nn] 
 

Šiais ir panašiais atvejais, ko gero, būtų sunku įdiegti apribojimus ar filtrus (apie tai 

žr. 5.2.4 poskyrį), padedančius riboti netinkamus kontekstus, nes šie netikslumai pastebimi tik 

gilinantis į žodžių semantiką. 

Kadangi apibrėžiamajame kontekste turi būti perteikti hiperonimo ir hiponimo ryšiai – 

tai atitinka klasikinę apibrėžties formą, – reikia turėti galvoje, kad pats terminas gali būti 

hiperonimu kitoms sąvokoms, ypač atvirkštiniuose modeliuose, kai terminas tampa antruoju 

sudaromuoju modelio sandu, pvz., [N ... būti ... Tn]. Tokia hiperoniminė termino vartosena 

laikoma apibrėžiamuoju kontekstu, nes perteikia aprašomąją su terminu susijusią informaciją 

ir gali būti priskiriama prie informatyviųjų kontekstų, teikiančių dalykinių žinių apie sąvoką, 

pvz.: 

<...> remiamasi nuostata, kad doktorantūra yra studijų pakopa (Bolonijos proceso 

postulatas), o mokslo institutai nėra studijų institucijos. [N ... būti ... Tn] 



 90 

Didžioji dalis tyrimo medžiagoje rastų netinkamų informatyviųjų kontekstų 

neperteikia jokių semantinių ryšių ir yra atsitiktinai sutapę su modelio struktūra, nes trūksta 

antrojo modelio konstrukcijos nario (plg. Aussenac-Gilles et al. 2012: 108). Jie taip pat 

neatitinka klasikinės apibrėžties formos ir negali būti laikomi apibrėžiamaisiais kontekstais. 

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose matyti, kad atvirkštinis modelis su brūkšniu 

neperteikia jokių semantinių ryšių, nes nėra hiperonimo: 
Suprantama, mokslo darbuotojams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams keliami ypač aukšti 

reikalavimai (pirmiausia – turėti mokslo laipsnį), todėl jų darbo užmokesčio koeficientas turi būti 

nustatytas pagal mokslininkų pareigybių paskirtį ir funkcijas. [Nn ... – ... T]71 

Palankiausiai vertinama programų dalis – mokslinis darbas. [Nn ... – ... T] 

Trečioji priežastis – mokslinio darbo biurokratizacija. [Nn ... – ... T] 

<...> išvada viena – reikia imtis priemonių motyvacijai studijuoti technologijos mokslus 

skatinti [Nn ... – ... T]. 

Lengva apriboti modelį su brūkšniu: ieškomam terminui reikia nurodyti konkretų 

linksnį linksnį (Tn). Taip patikslinus modelį (Nn ... – ... Tn) būtų galima atpažinti mažiau 

netinkamų kontekstų, kuriuose semantinių ryšių tarp sąvokų nėra. 

Vieni dažniausių netinkamų informatyviųjų kontekstų rasti analizuojant modelio [Tn 

... būti ... N] kontekstus. Dauguma kontekstų šiam modeliui nėra tinkami, nes modelio 

elementas būti vartojamas ne vienas, o kartu su dalyviu: lietuvių kalboje būti gali būti 

vartojamas kaip pagalbinė sakinio predikato forma. Daugiau nei pusė netinkamų šio modelio 

kontekstų sudaryti būtent su būti formomis + neveikiamosios rūšies dalyviai. Taigi šiuo atveju 

sakinio konstrukcija, nors ir formaliai atitinka suformuluoto modelio struktūrą, bet gramatiškai 

netiksli, nes predikatą sudaro sudėtinė forma iš dviejų žodžių, be to, neperteikiami jokie 

semantiniai ryšiai, pvz.: 

Aukštasis mokslas yra dalinai mokamas – studentai moka mokestį už mokslą. [Tn ... būti ... 

N] 

Moksliniai straipsniai dažniausiai buvo publikuojami tos pačios institucijos leidžiamuose 

leidiniuose. [Tn ... būti ... N] 
 

Panaši, tik retesnė problema išryškėjo, kai šalia būti atsiduria būdvardis (dažnai 

aukštesniojo laipsnio) arba prieveiksmis, pvz.: 

Mokslo kūriniai yra žemesnės kokybės. [Tn ... būti ... N] 

Galiausiai aukštasis mokslas pagal savo apibrėžimą yra aukščiau už rinką. [Tn ... būti ... N] 

 

                                                 
71 Modeliuose neatsižvelgiama į kitus skyrybos ženklus, šiuo atveju į skliaustus (išskyrus sakinio pabaigos ženklą), 

nes jie nėra modelio elementai. 
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Dalį šių problemų galima išpręsti patikslinant patį modelį, t. y. šalia daiktavardžio 

nurodyti vardininko linksnį (Nn). Tačiau kitais atvejais labai padėtų sintaksinė analizė, nes 

tokios formos būtų automatiškai atpažintos. Deja, tada, kai buvo atliekamas šis tyrimas, 

pasinaudoti sintaksine analize dar nebuvo įmanoma, todėl reikėjo numatyti kitokius 

apribojimus. Šiam modeliui būtų galima įvesti apribojimą, kad informatyvieji kontekstai su būti 

ir dalyviais (taip pat ir su būdvardžiais bei prieveiksmiais) būtų išfiltruojami automatiškai. Kita 

vertus, reikėtų papildomai ištirti leksikos ypatybes arba pasitelkti sintaksinę analizę. Tokios 

dalyvių formos, kaip būti + žinomas, įvardijamas, apibrėžiamas ir kt., kurios valdo kitus 

žodžius (t. y. sintaksiškai jų reikalauja), ko gero, galėtų būti įtrauktos prie tinkamų kontekstų, 

nes gali rodyti galimą apibrėžiamąjį kontekstą, kaip pateikta tolesniame pavyzdyje: 
Parodomojoje programoje nuotolinis švietimas yra apibrėžiamas kaip mokymo procesas, 

kuriame studentai vietos ir laiko atžvilgiu yra atskirti nuo dėstytojų. [Tn ... būti ... N] 

 

Atliekant tyrimą taip pat pastebėta, jog tarp modelio elementų įsiterpia platesnės 

struktūrinės sakinio konstrukcijos. Tai gali būti šalutiniai sakiniai, įvairūs išplečiamieji sakinio 

elementai (išplėstinės konstrukcijos, įvairios pastabos skliaustuose ir pan. (apie tai taip pat žr. 

5.2.3.1 poskyrį). Pavyzdžiui, toliau pateiktame sakinyje įsiterpia šalutinis sakinio dėmuo, į kurį 

patenka modelio elementas būti (būti toliau pateiktuose pavyzdžiuose vartojamas kaip 

pagalbinė forma: 

 <...> mokslo kūriniai, todėl yra svarbu išsiaiškinti, kaip tokiu atveju turi būti paisoma 

įstatymuose įtvirtintų išimtinių turtinių autorių teisių. [Tn ... būti ... N] 

 

Kitame sakinyje modelio elementai pasiskirstę per du sakinio dėmenis: 
Institucijas rekomenduojama suskirstyti pagal mokslo sritis, toks skirstymas yra naudojamas 

daugumoje šalių <...> [Tn ... būti ... N] 
 

Kadangi modeliuose nepaisoma su modelio struktūra nesusijusių skyrybos ženklų, 

informatyviuosiuose kontekstuose gali pasitaikyti skliaustuose įterpiamų patikslinimų ar 

pastabų. Toliau pateiktame pavyzdyje reikalingas terminas pavartotas skliaustuose, o kiti 

modelio elementai patenka už skliaustų: 
<...> mokslo ir švietimo institucijose, paisant mokslo ir švietimo sąsajumo, yra atliekama 

mokslinė kūrybinė veikla (mokslinis darbas) <...>[N ... būti ... Tn] 
 

Panašus modelio su brūkšniu [Nn ... – ... T] atvejis: 
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Suprantama, mokslo darbuotojams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams keliami ypač aukšti 

reikalavimai (pirmiausia – turėti mokslo laipsnį), todėl jų darbo užmokesčio koeficientas turi būti 

nustatytas pagal mokslininkų pareigybių paskirtį ir funkcijas. [Nn ... – ... T] 

 

Tokiems informatyviesiems kontekstams atsirasti turi įtakos tarp modelio elementų 

pasirinkta žodžių įsiterpimo galimybė – šiuo metu nustatyta iki penkių žodžių įsiterpimo 

galimybė. Dėl šios priežasties tarp modelio ieškomų elementų gali įsiterpti įvairūs sakinio 

struktūriniai elementai, išardantys modelio struktūrą. Tada sakinys, kuriame pavartotas 

terminas, atsitiktinai sutampa su modeliu ir neperteikia semantinių ryšių. 

Kadangi į tekstyną įtraukiami tekstai neredaguojami, tad pasitaiko įvairaus pobūdžio 

techninių klaidų, dėl kurių atsiranda informatyviųjų kontekstų netikslumų, pvz., brūkšnių ir 

brūkšnelių rašymas, tarpai prieš simbolius arba po jų ir pan.: 

Pastaraisiais keliais metais institutas kasmet vykdo per 70 – 80 mokslinių projektų [Nn ... – 

... T] 

 

 Kai kurių informatyviųjų kontekstų netikslumų galėjo atsirasti dėl tekstų 

tvarkymo, pvz., duomenys iš lentelių buvo pateikti tekstu: 
Fiziniai mokslai: 3120, 27; Technologijos mokslai: 227, 52; Socialiniai mokslai: 80, 51; Iš 

viso: 3437, 14 [Tn: ... Nn] 

 

 Specifinė skyryba, atsitiktinai sutapusi su analizuojamu modeliu:  

Daktaro laipsnis – mokslo laipsnis – scientific degree: nevienodos apibrėžtys; derinti su III 

studijų pakopos ir mokslo terminų / sąvokų lizdais. [Nn... – ... T] 
 

Akivaizdu, kad numatyti apribojimų visiems kontekstų atvejams neįmanoma. Be 

sintaksinės analizės sunkiai formalizuojami realioje vartosenoje rasti kontekstai ir laisva 

lietuvių kalbos žodžių tvarka, nekalbant apie pasitaikančias klaidas ar atsitiktinius sutapimus. 

Vis dėlto ir tuo atveju, jei tekstas anotuotas tik morfologiškai, galima nustatyti tam tikrus 

apribojimus, ypač informatyviesiems kontekstams su būti + dalyvis. Kitame poskyryje 

nagrinėjamos įvairios modelių apribojimų galimybės ir papildymai. 

 

5.2.4. Modelių apribojimai 

Nemažai netinkamų informatyviųjų kontekstų atsirado dėl to, kad reikia koreguoti 

modelius, t. y. jiems nustatyti apribojimus (vadinamuosius tikslinimus), ir (ar) filtrus, su 

kuriais automatiškai pagal nurodytą informaciją būtų išfiltruoti netinkami kontekstai. 
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Tikslinant modelius, gali būti nurodoma papildoma (gramatinė ar kt.) informacija, kuri 

patikslintų modelį ir taip apribotų netinkamų informatyviųjų kontekstų nustatymą. Skirtingai 

nuo modelių tikslinimų, filtravimas padėtų tinkamai pakoreguoti pateikiamų kontekstų 

rezultatus. Apie tai užsimena ir slovėnų tyrėjai (pvz., Vintar et al. 2000). Gali būti nurodomi 

reikiami ar išfiltruotini tam tikri leksiniai vienetai, galima nurodyti dažnumus ar reikšminius 

žodžius, išfiltruoti tik daiktavardines frazes su terminu pasitelkiant automatines morfologinės 

ir sintaksinės kalbos analizės priemones72 (plačiau žr. Vintar et al. 2000). 

Naudojant automatinę sintaksinę analizę, dalis probleminių atvejų, susijusių su 

modelių tikslinimais, būtų išspręsti, tačiau atlikdami šį tyrimą lietuvių kalbai pritaikyti 

sintaksinio analizatoriaus neturėjome galimybių (naudotas tik morfologinis analizatorius). Šios 

priemonės, ypač pritaikytos sintaksei, padėtų reikšmingai sumažinti netinkamų informatyviųjų 

kontekstų nustatymo procentą. 

Atlikus tyrimą nustatyta, kad būtų galima padaryti trejopo pobūdžio modelių 

tikslinimą: gramatinį, leksinį ir kitokio pobūdžio, t. y. nekalbinį. Apie juos išsamiau rašoma 

tolesniame tekste. 

 

1. Gramatinis modelių tikslinimas 

Jau minėta, kad nors modeliai gana funkcionalūs ir lankstūs (numatytas žodžių 

įsiterpimas tarp elementų), tačiau kalboje veikia nenuspėjamumo dėsnis (Meyer 2001: 295): 

visų nenuspėjamų atvejų, pasitaikančių realioje vartosenoje, įtraukti į modelius neįmanoma, nes 

galima sakinio struktūra tekstuose labai įvairuoja (taip pat žr. 5.2.1 poskyrį). Dėl minėto 

modelių lankstumo ir kartu ribotumo pasitaiko gana nemažai netinkamų informatyviųjų 

kontekstų. 

Nustatyta, kad kai kuriais atvejais galima reikšmingai sumažinti netinkamų 

apibrėžiamųjų kontekstų skaičių nurodant modeliuose papildomą gramatinę informaciją. Tai 

ypač aktualu sintetinio tipo kalboms, tokioms kaip lietuvių, slovėnų ar rusų, kur labai didelę 

reikšmę turi gramatinės formos. 

Pastebėta, kad modelių su būti tinkamuose kontekstuose dominuoja esamojo laiko 

veiksmažodžio forma yra, pvz., Universiteto taryba yra visuomeninės priežiūros ir globos 

institucija. Su visomis kitomis formomis (buvo, būdavo, bus, būtų ir pan.) įrankis nenustato 

reikalingų informatyviųjų kontekstų. Taigi galima papildomai nurodyti, kad informatyvieji 

kontekstai būtų randami tik su esamojo laiko veiksmažodžiu būti (modeliai [Tn ... būti ... N]; 

[N ... būti ... Tn]). Beje, modeliai su būti labai produktyvūs ir nemažai jų struktūrą atitinkančių 

                                                 
72 Slovėnai (Vintar et al. 2000) savo tyrime taikė morfologinį ir sintaksinį analizatorius. 
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informatyviųjų kontekstų netinkami tyrimui, todėl kuo daugiau bus numatyta tikslinimų, tuo 

geresni bus šių modelių automatinio informatyviųjų kontekstų nustatymo rezultatai. 

Nemažas procentas kontekstų modeliui su būti taip pat netinka, nes dažnai lietuvių 

kalboje būti vartojamas su neveikiamaisiais dalyviais kaip sakinio predikatas, taip pat būti 

pasitaiko su būdvardžiais ir prieveiksmiais (apie tai žr. 5.2.3.3 poskyrį). Kadangi tokie 

kontekstai gana dažni tiriamojoje medžiagoje, todėl reikia apribojimų, kad automatinės analizės 

rezultatai pagerėtų. 

Gramatiškai patikslinti reikėtų ir kai kurias terminų formas. Iškart būtų galima atmesti 

tokius informatyviuosius kontekstus, kurių vienas iš sudėtinio termino sandų pavartotas ne tos 

formos, kurios ieškota (įvardžiuotine forma arba ne tuo laipsniu), pavyzdžiui: Pastaba: įgytas 

aukščiausias išsilavinimas. 

Rezultatai pagerėtų, jei papildomai modelyje prie daiktavardžio (hiperonimo), 

žymimo N, būtų nurodytas vardininko linksnis, kad terminas, kuris vartojamas vardininko 

linksniu, būtų suderintas su daiktavardžio, einančio po jungties, linksniu. Tai tiktų modeliams 

[Tn ... būti ... N]; [Tn – ... N], pvz.: 

Studijų rezultatai yra kompetencijų rinkinys, rodantis, ką studentas žinos, supras ar gebės 

atlikti pasibaigus mokymo procesui. [Tn ... būti ... N] 

Mokslo laipsnis – asmens mokslinę kvalifikaciją liudijantis laipsnis, suteikiamas apgynus 

disertaciją. [Tn – ... N] 

 

Toliau pateikti sakiniai su daiktavardžiais grupė (dgs. galininkas grupes) ir šalis (dgs. 

kilmininkas šalių) nebūtų priskirti prie informatyviųjų kontekstų, jeigu modelyje [Tn būti N] 

prie daiktavardžio N būtų nurodytas vardininko linksnis Nn: 
Be to, kiekviena mokslo sritis yra skaidoma į grupes.[Tn būti N] 

PhD turėtų būti paskutinis mokslo laipsnis, kaip tai dabar yra daugelyje šalių. [Tn būti N] 
 

Apie tai, kad informatyvieji kontekstai su būti labai dažni ir labai problemiški, 

užsimena ir slovėnų kalbos tyrėjai (Vintar et al. 2000). Norint numatyti tinkamus apribojimus, 

reikėtų išsamiau ištirti modelių su būti kontekstus. 

 

2. Leksinis modelių tikslinimas 

Pirmiausia leksinis modelių tikslinimas galėtų veikti kaip filtras, kuris arba pašalina 

informatyviuosius kontekstus su konkrečiais žodis, arba pagal nurodytą leksemų sąrašą jų 

ieško. Vėliau pagal rastus dėsningumus galima tikslinti modelius arba sudaryti kitus į modelių 

struktūrą įtraukiant naujų leksinių elementų. 
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Pritaikant filtrus reikėtų papildomai ištirti, kokių žodžių pasitaiko tarp hiperonimų 

informatyviuosiuose kontekstuose. Galima būtų išfiltruoti dažnai pasitaikančius žodžius, kurie 

pasikartoja netinkamuose kontekstuose, pvz., labai abstrakčios reikšmės daiktavardžius, kurie 

neperteikia hierarchinio sąvokų ryšio, nes yra per plačios reikšmės. Tokie žodžiai galėtų būti: 

duomenys, viskas, dalykai ar pan., pvz.: 

„Eureka“ projekto koordinatoriaus atsakingojo vykdytojo duomenys: pedagoginis vardas ir 

mokslo laipsnis, vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono, fakso numeriai <...> [Nn: .... Tn] 

 

Šiuos atvejus reikėtų paanalizuoti nuodugniau, kad paaiškėtų, ar toks filtravimas būtų 

efektyvus. 

Taip pat būtų galima išfiltruoti žodžius, kurie yra semantiniai kiekybės rodikliai ir rodo 

vieno dalyko išskyrimą iš kitų („vienas iš daugelio“), pvz., pirmiausia, trečioji priežastis, 

palankiausiai vertinama dalis ir pan. (žr. pavyzdžius toliau). Tokie leksiniai vienetai galėtų būti 

geri leksiniai rodikliai, rodantys tik dalykų išskyrimą, o ne termino aiškinimą ar apibrėžtį. Šiuos 

atvejus formalizuoti nelengva, tačiau tai geras kalbinis rodiklis, signalizuojantis apie netinkamą 

informatyvųjį kontekstą, kurį reikėtų išfiltruoti. 

Kita grupė filtrų galėtų veikti kaip paieška kontekstų, kuriuose pasitaiko dažnai 

vartojami apibrėžiamajam kontekstui būdingi žodžiai, nepatekę į modelius, bet esantys aiškūs 

kai kurių sintaksinių konstrukcijų rodikliai, pavyzdžiui, žodis toliau, vartojamas išskirtinai 

dokumentuose skliaustuose šalia termino, minimo per visą dokumento tekstą, pvz.: 
Lietuvos mokslų akademija (toliau – Mokslų akademija) yra biudžetinė įstaiga, jungianti 

žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus. 

 

Norint rasti hiponimų eiles (vadinamuosius kohiponimus), galima ieškoti 

sutrumpinimų, kurie labai dažnai vartojami išvardijant sąvokas, pvz.: ir kt.; ir pan.; ir t. t.; etc. 

(plg. Bielinskienė 2010: 60): 

Šiame semestre siūlyti tuos pačius dalykus, kuriuose lengviausia gauti ir garantuoti užsienio 

universitete (pvz., kalbos, lyginamieji dalykai, pasirenkamieji dalykai ir t. t.). 

 

Tokie filtrai užtikrintų geresnį tinkamų kontekstų radimo rezultatą. 

Kaip minėta anksčiau (žr. 5.2.3.3 poskyrį), norint išfiltruoti dalyvius, reikėtų peržiūrėti 

konkrečius žodžius. Tokios dalyvių formos, kaip būti + žinomas, įvardijamas, laikomas 

(pastarasis jau įtrauktas į modelius) ir kt., ko gero, galėtų būti priskirtinos prie tinkamų 

informatyviųjų kontekstų. Vadinasi, reikėtų nurodyti papildomą apribojimą, kad būtų 

išfiltruotos neveikiamųjų dalyvių formos, išskyrus kelias konkrečias formas. 
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Atlikus filtravimą, kaip minėta, galima būtų tikslinti modelius ar sudaryti naujų, 

pavyzdžiui, įtraukti į modelių struktūrą tokius leksinius elementus, kaip toliau su skliaustais 

arba sutrumpinimus ir kt.; ir pan.; ir t. t.; etc., kurie yra aiškūs tam tikrų konstrukcijų rodikliai. 

 

3. Kitokio pobūdžio modelių tikslinimas 

Išanalizavę netinkamus apibrėžiamuosius kontekstus ir turėdami galvoje, kad 

vykdydami tyrimą taikyti sintaksinės analizės negalėjome, viena iš išeičių galėtų būti tokia – 

galimybė pakoreguoti pačių modelių formą. 

Vienas iš būdų tai padaryti – sumažinti arba panaikinti žodžių įsiterpimo tarp modelio 

elementų galimybę. Kadangi modelyje numatyta įsiterpimo galimybė iki penkių žodžių, ją kai 

kuriuose modeliuose vertėtų panaikinti, nes kitaip tarp modelio elementų sakinyje gali įsiterpti 

šalutinis sakinys, išplėstinė konstrukcija, įvairios pastabos, skyrybos ženklai ar kt. 

Labiausiai tiktų apriboti įsiterpimą po termino (t. y. prieš jungtį), kad po termino iš 

karto eitų veiksmažodinė jungtis būti (tolesniuose pavyzdžiuose laužtiniuose skliaustuose 

pažymėti įsiterpę elementai): 

Mokslinis darbas [tampa nereikalingas, nes svarbiau] yra praktinis žinių pritaikymas. [Tn … 

būti … N] 
 

Tas pats pasakytina ir apie modelį su brūkšniu. Panaikinus žodžių įsiterpimo galimybę 

iš dešinės (t. y. po brūkšnio), informatyviųjų kontekstų nustatymo rezultatai pagerėja. Tokių 

kontekstų, kaip pateikta tolesniame pavyzdyje, užfiksuota mažiau: 
<...> išvada viena – [reikia imtis priemonių motyvacijai studijuoti] technologijos mokslus 

skatinti. [N ... – ... Tn] 

 

Kai kuriais atvejais, bandant nustatyti filtrus, galima būtų atsižvelgti į skyrybos 

ženklus. Jei brūkšnys vartojamas prieš terminą (nebūtinai iškart prieš jį) arba po termino 

(nebūtinai iškart po jo), gali būti, kad tokia konstrukcija signalizuos apie eilę įterptų hiponimų, 

kurie vartojami kaip aiškinamoji konstrukcija, tačiau šiuo atveju reikėtų išsamesnės analizės: 

Mokslo ir studijų institucijos – universitetai, mokslo institutai, kolegijos – kiekvienais metais 

Statistikos departamentui pateikia ataskaitas <...> [Nn ... –... Tn] 
 

Jei tokių kontekstų nemažai, galima būtų netgi sudaryti atskirą modelį: [Nn ... – ... 

Tn... – ...]. Panašus atvejis rastas ir su skliaustais, pvz.: 

Švietimo tiekėjas – mokykla, laisvasis mokytojas ir kitas švietimo tiekėjas (įstaiga, įmonė, 

organizacija, kuriai švietimas nėra pagrindinė veikla), šio Įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę 

vykdyti švietimą. 
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Naujas modelis galėtų būti įformintas taip: [Tn ... (Nn, Nn, ... )] (apie modelių rinkinio 

papildymą taip pat žr. toliau). Vis dėlto minėti modelių netikslumai būtų lengviau išspręsti 

pritaikius sintaksinę analizę. 

 

4. Modelių rinkinio papildymas 

Atlikus išsamią vertinamąją gautų apibrėžiamųjų kontekstų analizę, galima būtų 

svarstyti apie modelių rinkinio papildymą. Jei padaryti tikslinimai padeda nustatyti nemažai 

tinkamų kontekstų, galbūt pagal juos būtų galima suformuoti atskirus modelius ir papildyti 

modelių rinkinį. Atlikus išsamesnius tyrimus, tikėtina, kad kai kurių modelių būtų paranku 

atsisakyti. 

 

5.2.5. Termino apibrėžties sudarymas remiantis tekstyno informacija 

Išanalizavus informatyviuosius kontekstus ir konkordansą, jei pakanka duomenų, 

sudaroma tokia termino apibrėžtis, kuri pagrįsta autentiška termino vartosena (t. y. gauta iš 

tekstyno). 

Projekte ŠIMTAI 2, kurio rezultatai čia aprašyti, termino apibrėžtį formulavo 

terminologas, naudodamas informaciją apie termino vartoseną tekstyne, susistemintą termino 

kortelėje (žr. 6.1 poskyrį). Termino kortelėje komentarų laukelyje terminologas pažymėdavo, 

ar apibrėžčiai suformuluoti duomenų iš tekstyno pakanka, pakanka tik iš dalies ar visiškai 

nepakanka.73 Apibendrinus turimus duomenis, paaiškėjo, kad duomenų iš tekstyno apibrėžčiai 

sudaryti pakako 64 proc. atvejų, o 36 proc. duomenų pakako iš dalies arba nepakako. Švietimo 

ir mokslo terminų žodyne prie terminų žvaigždutėmis pažymėta, kuriems terminams duomenų 

iš tekstyno nepakako (žr. 6 skyrių). 

Kaip jau rašyta, apibrėžčiai sudaryti informatyvieji kontekstai naudoti trejopai: 

1) pirmiausia perimant rastą apibrėžtį pažodžiui (arba beveik pažodžiui) iš 

apibrėžiamojo konteksto, pvz.: 
Mokslo laipsnis – asmens mokslinę kvalifikaciją liudijantis laipsnis, suteikiamas apgynus 

disertaciją. 

Apibrėžtis visiškai sutampa su apibrėžiamuoju kontekstu, t. y. Mokslo laipsnis – 

asmens mokslinę kvalifikaciją liudijantis laipsnis, suteikiamas apgynus disertaciją. 

2) Perimant tik dalį informacijos ir panaudojant ją apibrėžčiai kurti, pvz.: 

Mokslinė infrastruktūra – moksliniams tyrimams naudojama įranga, patalpos, informacijos 

ištekliai ir juos palaikantys organizaciniai centrai. 

                                                 
73 Rengiant šį skyrių naudotasi komentarais, kuriuos termino kortelėje fiksavo terminologas doc. dr. Giedrius 
Viliūnas. 
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Apibrėžtis paimta iš konkordanso perimant formuluotes ir bendrą informaciją apie 

sąvoką. 

3) Gauti žinių apie sąvoką (jų ne visada gali pakakti apibrėžčiai sudaryti) (žr. toliau 

pateiktus pavyzdžius). 

Iš termino mokslo veikla konkordanso galima matyti tik susijusias sąvokas, kurios 

leidžia suprasti pačią mokslo veiklos sąvoką, plg. mokslinė veikla, akademinė veikla, metodinė 

veikla, švietimo veikla, mokslinės veiklos produktyvumas. Negausūs apibrėžiamieji kontekstai 

neinformatyvūs: 
Be to, mokslo veikla yra gana dirbtinai atsieta nuo švietimo veiklos: universitetams spaudimą 

kelia per didelis studentų skaičius, be to, pačios institucijos skirstomos į mokslo institutus (įkurtus prie 

universitetų arba atskirai) ir universitetus bei kolegijas (švietimo įstaigas). 

 

Todėl terminologas pateikia apytikslę apibrėžtį, daugiau remdamasis savo žiniomis, o 

ne tekstyno informacija: 
Mokslo veikla – mokslininkų ir kitų tyrėjų atliekama veikla, kuria siekiama gauti naujų žinių 

ar jas pritaikyti. 

 

Vertinant modelių tikslumą ir kontekstų tinkamumą, nežiūrėta, kiek apibrėžiamųjų ir 

aiškinamųjų kontekstų yra konkordanse iš viso ir kiek iš to bendro skaičiaus yra atpažinta per 

modelius. Kadangi neatitikimas tarp nustatytų ir visų konkordanse esančių kontekstų gali 

pasitaikyti dažnai, terminologui buvo svarbu naudotis ne tik automatiškai nustatytais 

informatyviaisiais kontekstais, bet ir visu konkordansu, be to, prireikus pačiam identifikuoti tas 

konkordanso vietas, kur galėjo būti naudinga informacija apibrėžčiai sudaryti. 

Pavyzdžiui, viename iš konkordanso pavyzdžių pateikiama daug informacijos apie 

terminu mokslo straipsnis įvardijamą sąvoką: 

Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje arba (ir) turintis konkrečioje 

mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, 

ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje 

pripažįstamus moksliškumo kriterijus. 

 

Kaip matyti toliau iš terminologo suformuluotos apibrėžties, joje yra panaudota 

daugelis konkordanso pavyzdyje minėtų požymių: Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas 

mokslinėje spaudoje ir turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą bei 

atitinkantis kitus tos krypties moksliškumo kriterijus. 
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Iš termino mokslinis aparatas konkordanso automatiškai nenustatyta nė vieno 

apibrėžiamojo konteksto, tačiau nustatytas vienas aiškinamasis kontekstas: 
Mokslinės išteklių publikacijos visada turi mokslinį aparatą, kuris turi atsispindėti 

publikacijos komentarų, įvadinio straipsnio, pastabų, kitos metainformacijos pavidalu. 

 

Be to, kituose pavyzdžiuose iš konkordanso daug paaiškinimų, kokia yra mokslinio 

aparato išraiška (transkripcijos, rodyklės, komentarai ir pan.), taip pat iš konkordanso galima 

suprasti, kad esama publikacijų, kurios neturi mokslinio aparato (pranešimai, tezės, pastabos ir 

pan.), plg.: 
Šaltinio publikacija – mokslinę vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos paminklų, jų 

rinkinių ir kitų tekstinių bei audiovizualinių šaltinių atrinkimas ir parengimas spaudai parūpinant 

mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus, rodykles ir kt.). 

Kitos akademinės publikacijos be mokslinio aparato (pranešimai, tezės, recenzijos, esė, 

pastabos ir pan.). 

 

Remdamasis termino kortelėje esančia informacija, terminologas pateikė tokią 

apibrėžtį: Mokslinis aparatas – mokslinės publikacijos dalis, apimanti pagal mokslinius 

reikalavimus sutvarkytas nuorodas į kitus mokslo darbus bei šaltinius, išnašas, komentarus ir 

kitą pagalbinę informaciją. 

Vis dėlto terminą mokslinis aparatas terminologas priskiria tiems terminams, kurių 

apibrėžčiai suformuluoti tekstyno informacijos pakanka iš dalies, taigi iš visos tekstyne 

esančios informacijos apie terminą terminologas panaudoja tik tą, kuri reikalinga termino 

mokslinis aparatas apibrėžčiai – pavyzdžiui, pateiktoje apibrėžtyje neatsispindi informacija, 

kad mokslinis aparatas nebūdingas visoms mokslinėms publikacijoms. 

Šiame poskyryje aptarsime tas problemas, su kuriomis susidurta rašant terminų 

apibrėžtis74: daugiausia koncentruosimės į informatyviųjų kontekstų panaudojimą, nors dar 

kartą norėtume pabrėžti, kad sudarant apibrėžtis remtasi ne tik informatyviaisiais kontekstais, 

bet ir kita termino kortelėje pateikiama informacija apie terminą (žr. 6.1 poskyrį): nurodytais 

susijusiais terminais, konkordansu ir kt. 

 

1. Tekstyno duomenų apibrėžčiai pakako 

Sudarant apibrėžtis, kaip ir buvo numatyta prieš atliekant tyrimą, pirmiausia buvo 

panaudoti termino kortelėje (plačiau žr. 6.1 poskyrį) pateikti automatiniu būdu nustatyti 

apibrėžiamieji kontekstai. Kaip minėta, jie panaudoti keliais būdais: perimant apibrėžtį 

                                                 
74 5.2.5 poskyryje komentuojami pavyzdžiai yra iš mokslo dvižodžių ir trižodžių terminų grupės. 
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tiesiogiai iš informatyviojo konteksto pažodžiui; apibrėžiamuosiuose kontekstuose rastą 

apibrėžtį performuluojant pagal konkordanse užfiksuotus svarbiausius požymius; sudedant 

apibrėžtį iš kelių apibrėžiamųjų kontekstų eilučių. 

Vienas paprasčiausių būdų – tinkamą apibrėžtį perimti iš apibrėžiamojo konteksto 

pažodžiui, pvz.: 

Mokslo laipsnis – asmens mokslinę kvalifikaciją liudijantis laipsnis, universitetinės aukštosios 

mokyklos suteikiamas apgynus disertaciją. 

Tokia apibrėžtis rasta tarp automatiškai gautų apibrėžiamųjų kontekstų. Šis būdas 

taikytas nusprendus, kad patekusi į automatiškai nustatytus apibrėžiamuosius kontekstus 

apibrėžtis yra tinkama atsižvelgiant į kitus terminų kortelėje pateiktus kalbinius ir statistinius 

duomenis iš tekstyno. Be to, apibrėžtis jau sukurta, egzistuoja analizuotuose tekstyno 

dokumentuose ir yra suformuluota tinkamai, tad ji perimta visa pažodžiui (ar nežymiai 

paredaguota). 

Kitas būdas, taikytas sudarant apibrėžtis, taip pat remiasi iš tekstyno gautais 

apibrėžiamaisiais kontekstais. Tarp apibrėžiamųjų kontekstų rasta tinkama apibrėžtis gali būti 

performuluota atsižvelgiant į informatyviuosiuose kontekstuose vyraujančią temą (pvz., 

vyrauja teisinis aspektas), esminį požymį ar dažnai pasikartojančias formuluotes, pvz.: 

Mokslų akademija – institucija arba organizacija, [jungianti žymiausius šalies] arba (ir) tam 

tikros mokslo krypties (krypčių) [mokslininkus] ir a t l i ekant i  moks lo  a t s tovaujamąj į ,  

ek sper t i n į ,  koord inacin į ,  moks lo  popul iar in imo vaidmeni s .75 

 

Pateiktame pavyzdyje pirmasis skiriamasis požymis (jungianti <...> mokslininkus) 

paimtas iš apibrėžiamojo konteksto (plg. Lietuvos mokslų akademija (toliau – Mokslų 

akademija) yra biudžetinė įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva 

susijusius užsienio mokslininkus.), o atliekama funkcija (atliekanti mokslo atstovaujamąjį <...> 

vaidmenis) suformuluota remiantis vyraujančia informacija kontekste. 

Kitas būdas, kaip panaudoti tekstyno duomenis sudarant apibrėžtį, – remtis keliomis 

apibrėžiamojo konteksto eilutėmis, kurios svarbios atskleidžiant esminius sąvokos požymius ir 

yra tinkamos termino apibrėžčiai. Toliau pateiktame pavyzdyje apibrėžtis sudėta iš kelių 

apibrėžiamojo konteksto eilučių: iš vienos eilutės imamas hiperonimas (<...> metodas), iš 

kitos – skiriamieji požymiai („kas vertina mokslo kūrinį“): 

Mokslinis recenzavimas – [mokslinių tyrimų vertinimo] ir [kokybės] užtikrinimo metodas, 

kurį taikant mokslo kūrinį [recenzuoja kiti tos pačios mokslo krypties ar šakos mokslininkai]. 

                                                 
75 Čia ir kitur pavyzdžiuose naudojami laužtiniai skliaustai rodo, kad formuluotė paimta iš informatyviųjų 
kontekstų (ar konkordanso iš tekstyno), o tekstas, parašytas išretintai, rodo, kad formuluotė sukurta, o ne paimta 
iš tekstyno. 
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Apibrėžčiai panaudotos mažiausiai trys apibrėžiamųjų kontekstų eilutės: 

Mokslinis recenzavimas yra vienas iš t y r i mų  v e r t i n i mo  me t o d ų . 

Buvo manoma, kad jokie kiekybiniai indikatoriai negali patikimai atskleisti t y r i mų  

k o k y b ė s , taigi mokslinis recenzavimas buvo laikomas vieninteliu pagrįstu vertinimo metodu. 

Mokslinis recenzavimas reiškia, kad kiti a t i t i n k a mo s  mo k s l ų  s r i t i e s  mo k s l i n i n k a i  

t y r i mų  s t r a i p s n i u s  v e r t i n a  pagrįstumo, reikšmingumo bei originalumo <...> 

 

Apibrėžties sudėjimas iš kelių apibrėžiamojo konteksto eilučių aiškiausiai iliustruoja 

terminografijos, besiremiančios tekstynų lingvistikos metodika, idėją, kaip sudaryti 

tinkamiausią termino apibrėžtį iš tekstyno. Tai vienas populiariausių būdų, kaip suformuluoti 

gerą apibrėžtį tais atvejais, kai informatyvieji kontekstai nepateikia gerų apibrėžčių ir juose 

užfiksuota tik dalis informacijos apie sąvoką (Meyer 2001: 282). Sudėjus kelis kontekstus į 

vieną visumą, galima nustatyti pagrindinius termino požymius ir suformuluoti apibrėžtį. 

Dėl kai kurių tekstyno tekstų specifikos, modelių ribotumo ir kitų aprašytų priežasčių 

(apie tai žr. 5.2.3 poskyrį) neretai pateikiama per mažai apibrėžiamųjų kontekstų arba jie yra 

netinkami kaip apibrėžiamieji, kad juos būtų galima panaudoti apibrėžčiai sudaryti. Kai nėra 

pakankamai dalykinės informacijos apibrėžiamuosiuose kontekstuose, reikia remtis 

aiškinamaisiais kontekstais arba sudarant apibrėžtį naudotis pirminiu šaltiniu – pateiktu 

konkordansu. Jei nepakanka informacijos minėtais atvejais, tenka pasikliauti specialisto 

žiniomis apie terminą. 

Apibrėžčiai iš konkordanso suformuluoti taikyti tokie patys arba panašūs būdai, kaip 

ir naudojant apibrėžiamuosius kontekstus: 

1) iš konkordanso perimta ir nežymiai performuluota pažodinė apibrėžtis: 

Vyresnysis mokslo darbuotojas – mokslo darbuotojo pareigybė, kurią užimti gali 

mokslininkas, bent penkerius metus dirbęs mokslo darbuotoju. 

 

Šiuo atveju apibrėžtis dėl kažkokių priežasčių nepateko į automatiškai gautų kontekstų 

sąrašą arba galėjo neatitikti tradicinės apibrėžties formos, bet kadangi rasta konkordanse, tai 

panaudota termino apibrėžčiai sudaryti. 

 

2) Apibrėžtis sudėta iš kelių konkordanso eilučių ir nežymiai paredaguota: 
Jaunesnysis mokslo darbuotojas – [mokslo darbuotojo pareigybė], kurią užimantis asmuo 

[atlieka ar padeda atlikti mokslinius tyrimus ir rengiasi doktorantūros studijoms]. 

Terminologas panaudojo dvi eilutes iš konkordanso: 

M o k s l o  d a r b u o t o j ų  p a r e i g y b ė s  yra: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis 

mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas. 
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Jaunesnysis mokslo darbuotojas t u r i  a t l i k t i  a r  p a d ė t i  a t l i k t i  m o k s l i n i u s  

t y r i mu s ,  r e n g t i s  d o k t o r a n t ū r o s  s t u d i j o m s . 

 

3) Apibrėžtis suformuluota savais žodžiais, bet aktuali informacija paimta iš 

konkordanso, pvz., perimta mintis, kad mokslo populiarinimas vyksta visuomenei suprantama 

forma, plg.: 

Lietuvos periodinėje spaudoje labiausiai trūksta ne informacijos apie Lietuvos mokslą, bet 

klasikinio mokslo populiarinimo – v i s u o me n e i  p o p u l i a r i a  i r  s u p r a n t a ma  f o r ma . 

Apibrėžtis: Mokslo populiarinimas – žinių apie mokslą sklaida plačiojoje visuomenėje ne 

specialistams suprantama forma. 

 

2. Tekstyno duomenų apibrėžčiai pakako tik iš dalies 

Sudarant apibrėžtį, duomenų gali pritrūkti. Taip gali atsitikti dėl to, kad nerasta 

informatyviųjų kontekstų, arba termino konkordanse užfiksuota informacija labai bendra ir joje 

nėra dalykinių žinių apie terminą. Taip pat problemų kyla, kai terminas retas ir nepakanka 

konkordanso eilučių. Tada esminė informacija lieka neatskleista ir jos per mažai, kad būtų 

galima daryti kokias nors išvadas apie vartoseną. Tačiau negalima teigti, kad reta vartosena 

lemia informatyviųjų kontekstų ribotumą ar nebuvimą ir dalykinės informacijos konkordanse 

stoką. Kartais reto termino konkordanse galima rasti tinkamų apibrėžiamųjų kontekstų, o dažnai 

vartojamo termino konkordanse, apimančiame nemažą kiekį eilučių, jų neužfiksuota (pvz., 

terminų mokslo sritis dažnumas – 240, technologijos mokslai – 86, tačiau informatyviųjų 

kontekstų nerasta), tad tai priklauso nuo tekstyno tekstų pobūdžio ir kokybės: ar kontekstuose 

gausu dalykinės informacijos apie sąvoką. 

Kai nėra informatyviųjų kontekstų arba kai visas konkordansas neinformatyvus, tada 

apibrėžtis formuluota remiantis specialisto žiniomis apie terminą, todėl apibrėžtyse beveik 

nepanaudota negausi informacija iš konkordanso. Pavyzdžiui, apibrėžiant terminą mokslo 

renginys formuluotė sukurta paties terminologo, o kadangi konkordanse buvo išvardyta, kokie 

gali būti mokslo renginiai, kokios jų rūšys, tai ši informacija buvo šioks toks orientyras, kurį 

terminologas panaudojo apibrėžtyje pateikdamas šią informaciją skliaustuose: 

Mokslo renginys – renginys, skirtas pasikeisti informacija tarp mokslininkų arba mokslo 

sklaidai [(konferencijos, simpoziumai, mokslų dienos ir kt.)]. 

 

Kitame pavyzdyje apibrėžtis formuluojama paties terminologo, tačiau kai kurie 

duomenys panaudojami iš konkordanso: perimamos formuluotės ar tik bendra informacija: 

pavyzdžiui, termino Mokslinė infrastruktūra – moksliniams tyrimams naudojama įranga, 

patalpos, informacijos ištekliai ir juos palaikantys organizaciniai centrai apibrėžtyje tiesiogiai 
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perimtas dažniausiai kontekste vartojamas žodis įranga, o kiti išvardyti dalykai – duomenų 

bazės, įvairios patalpos (auditorijos, kabinetai, centrai) – apibrėžtyje apibendrinti kitomis 

formuluotėmis. 

Kitoje apibrėžtyje Mokslo bendruomenė – akademinės bendruomenės dalis, kurią 

sudaro mokslininkai, [mokslinius tyrimus vykdantys] aukštųjų mokyklų dėstytojai ir kiti tyrėjai 

perimta tik viena apibrėžties dalis, kad mokslo bendruomenė vykdo mokslinius tyrimus. 

Vis dėlto iš terminų kortelėse terminologo pateiktų pastabų matyti, kad nustatyta 

nemažai atvejų, kai konkordansas neinformatyvus, informacijos nepakanka ar informacija tik 

identifikacinio pobūdžio. Tokiais atvejais apibrėžtis formuluojama nesiremiant tekstyno 

duomenimis arba remiantis labai minimaliai, pvz.: apibrėžtyje Mokslo taikomoji veikla – 

veikla, kurią vykdant mokslo žinios ar mokslinių tyrimų rezultatai pritaikomi [ūkio, visuomenės 

ar kultūros] praktikai perimta performuluota antroji apibrėžties dalis. 

Dažnai informacijos tekstyne nepakako tada, kai teko analizuoti ir apibrėžti retus arba 

labai retus terminus, dažnai tie terminai buvo trižodžiai, rūšiniai. Pasitaikė atvejų, kai susikerta 

dviejų terminų, kurių gramatinės formos sutampa dėl linksnių sinkretizmo, konkordansai, todėl 

informacijos taip pat nepakako. Pavyzdžiui, termino mokslo(-ų) grupė sutapo skirtingas 

reikšmes turinčių termino variantų vienaskaitos ir daugiskaitos formos (apibrėžtyje pateiktos 

dvi reikšmės), o terminas mokslinis rezultatas suvokiamas kaip mokslinė veikla arba studijų 

įvertinimas, todėl ši informacija taip pat susikryžiavo konkordanse. 

 

3. Tekstyno duomenų apibrėžčiai nepakako 

Rašydamas apibrėžtis, prie kai kurių terminų terminologas žymėjo „informacijos iš 

tekstyno nepakanka“. Dažnai tokie terminai išsiskiria labai reta vartosena ŠM tekstyne (iki 

20 pavartojimo atvejų), – tai mažina galimybes būtent kontekste pamatyti pagrindinius sąvokos 

požymius, todėl kartais galima susidaryti tik apytikrį vaizdą apie sąvoką ir jo nepakanka 

terminui apibrėžti. 

Toliau remiantis keliais konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinta, kokia informacija apie 

tam tikrus terminus gauta automatiškai ir kodėl jos nepakanka tinkamoms apibrėžtims 

suformuluoti. 

 

Termino mokslo informacija aprašomieji kontekstai: 

Atsirandanti naujoji mokslo komunikacijos infrastruktūra formuoja tinklo mokslo 

komunikacijos modelį, kuriame svarbiausias – mokslo informacijos, žinių kūrimo ir sklaidos vaidmuo 

tenka mokslininkui (mokslo kūrinio kūrėjui), kitiems mokslo komunikacijos subjektams 
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nebepriskiriamos konkrečios funkcijos, nes visas kitas mokslo komunikacijos funkcijas gali realizuoti 

daugelis subjektų. 

Moksliniai leidiniai yra esminiu pagrindu plačiai ir efektyviai mokslo informacijos, žinių 

sklaidai, savalaikei idėjų, koncepcijų ir rezultatų kaitai įvairiose mokslo srityse. 

 

Vienas apibrėžiamasis kontekstas: 

Mokslo informacijos, žinių nuosavybės apsaugai, užtikrinančiai šios informacijos, žinių 

pardavimo galimybes taikoma intelektinės nuosavybės teisės sistema: mokslo informacija, žinios yra 

parduodamos, perduodamos suteikiant intelektines nuosavybes teises į atitinkamus mokslinius kūrinius 

(taip pat ir teikiant mokymo paslaugas). 

 

Iš šių trijų informatyviųjų kontekstų apie sąvoką mokslo informacija sužinome, kad 

1) mokslo informacija įeina į mokslo komunikacinę infrastruktūrą; 2) mokslo informaciją 

skleidžia mokslininkai 3) moksliniuose leidiniuose; 4) mokslo informacija yra perduodama 

suteikiant intelektinės nuosavybės teises. Ši informacija apie sąvoką svarbi, tačiau 

nepakankama tam, kad sąvoką būtų galima apibrėžti: plg. terminologas termino kortelėje 

pateikia komentarą, kad reiktų nagrinėti kartu su terminu mokslinė informacija, kurios 

konkordansas didesnis (nes būtent tokia termino forma labiau paplitusi, dažnesnė) ir (ar) 

konkordanse randama daugiau dalykinės informacijos apie sąvoką. 

 

Terminas mokslo kokybė. Nors šis dvižodis terminas tekstyne pavartotas tik 14 kartų, 

yra atpažinti du apibrėžiamieji kontekstai: 
Ekspertavimo objektas – mokslo kokybė. 

Į reformos šalininkų pusę stojęs valdančiųjų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 

(TS-LKD) frakcijos atstovas Mantas Adomėnas reformos būtinybę grindė statistika: „Mokslo kokybė 

yra vertinama pagal citavimo indeksą, per metus pagal jį Lietuva nukrito iš 106 į 116 vietą. 

 

Ekspertavimas yra mokslo srities veikla, todėl informacija apie tai, kad mokslo kokybė 

yra ekspertavimo objektas, kad mokslo kokybė yra vertinama pagal citavimo indeksą, – tai 

informacija, kuri, nors suteikia žinių apie sąvoką, bet nepadeda jos apibrėžti. 

 

Terminas mokslo produkcija. Šio termino apibrėžties keblumas greičiausiai susijęs 

su tuo, kad egzistuoja daug dažnesnis ir labiau paplitęs variantas mokslinė produkcija 

(atitinkamai 14 ir 61 pavartojimo atvejai ŠM tekstyne). 

Vienas iš apibrėžiamųjų kontekstų: 
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Mokslo produkcija buvo vertinama vadovaujantis apraše nustatyta Mokslo ir studijų 

institucijų mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodika. 

Vienas iš aiškinamųjų kontekstų: 
Mokslo produkcija, išskyrus mokslo užsakymų, projektų ir programų lėšas, buvo įvertinta 

taškais. 

 

Termino kortelėje prie terminų „Susiję kontekste“ (paaiškinimą žr. 6.1 poskyryje) 

pateikiamos tokios sąvokos, kaip duomenų bazės, mokslinės veiklos rezultatai. Taigi galima 

susidaryti vaizdą apie sąvoką, kad 1) mokslo produkcija yra mokslinės veiklos rezultatas, kuris 

2) vertinamas pagal nustatytą metodiką, 3) suteikiant taškus. Terminologas, nurodydamas, kad 

terminas skirtinas į tą terminų grupę, kuriai trūksta duomenų iš tekstyno, apibrėžtį vis dėlto 

pateikia: Mokslo produkcija – mokslo kūriniai, mokslo šaltinių publikacijos ir kiti mokslinės 

veiklos rezultatai, apskaitomi vertinant mokslinės veiklos pasiekimus per tam tikrą laikotarpį. 

Kaip matyti, apibrėžtyje akcentuojamas požymis „mokslinės veiklos rezultatas“, kuris išryškėjo 

iš tekstyno. 

Tokiu atveju, kai iš tekstyno nustatomas dažnesnis ir retesnis variantai, svarbu 

analizuoti dalykinę informaciją konkordanse ir apie vieną, ir apie kitą terminą. Jeigu išryškėja 

sutampantys požymiai, tai yra geras pagrindas manyti, kad abu jie įvardija tą pačią sąvoką. Kai 

kurie sinonimiškai vartojami terminai ŠM terminų žodyne (žr. 6.2 poskyrį) sujungti ir pateikti 

kaip vienas terminas. 

 

Terminas mokslo prorektorius. Šis terminas ŠM tekstyne pavartotas 11 kartų, tarp 

vos kelių apibrėžiamųjų kontekstų pavyzdžių – tokie, kur nurodytas konkretus asmuo, einantis 

mokslo prorektoriaus pareigas: Vidmantas Egidijus Kurapka – mokslo prorektorius. 

Konkordanse rastas vienas pavyzdys, iš kurio galima gauti daugiau informacijos apie sąvoką: 
Mokslo klausimais padaliniams, vykdydamas rektoriaus pavestas funkcijas, vadovauja mokslo 

prorektorius, jam talkina Akademinių reikalų tarnyba bei kitos tarnybos ir skyriai. 
 

Remdamasis požymiu „mokslo prorektorius vadovauja mokslo klausimais“ 

terminologas pateikia apibrėžtį, kurią pats įvardija kaip trivialią: Prorektorius, atsakingas už 

universitetinės aukštosios mokyklos mokslinės veiklos sritį. 

Apibendrinant galima teigti, kad modelių ir tekstynų lingvistikos metodai kuriant 

apibrėžtis pasitvirtino. Daugiau nei pusę atvejų (64 proc.) terminų buvo apibrėžti remiantis 

terminų informatyviųjų kontekstų ar konkordanso duomenimis. Vadinasi, daugeliu atvejų 

duomenys iš tekstyno buvo tinkama medžiaga terminų apibrėžtims sudaryti, nes juose 

užfiksuota informacija apie sąvoką, kurią terminologas sudarydamas apibrėžtį panaudojo 
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tiesiogiai, sudėjo iš kelių konkordanso eilučių ar tik pasinaudojo gauta informacija iš tekstyno 

(apie informatyviųjų kontekstų panaudojimą sudarant apibrėžtis žr. 5.1.1 poskyrį). Kitais 

atvejais, kai sudarant apibrėžtį tekstyno duomenų nepakako, buvo remtasi specialisto žiniomis. 

 

5.3. Pastabos apie modelių metodą 

Nors informatyvieji kontekstai buvo panaudoti terminologo kuriant ŠM terminų 

apibrėžtis, o tokių duomenų nauda, patikslinus modelius, gali būti labai didelė, tačiau 

adaptuojant modelių metodą lietuvių kalbai ir vertinant gautus rezultatus išryškėjo probleminių 

klausimų. Šie klausimai, viena vertus, patvirtino tuos rezultatus, kuriuos aprašė kitas kalbas 

tyrę mokslininkai, kita vertus, leido identifikuoti dėl lietuvių kalbos specifikos kylančius 

sunkumus. 

Tiek lietuvių kalbos modelių metodo taikymo rezultatai, tiek kitų kalbų tyrimo 

rezultatai atskleidžia, kad modelių metodu galima pagrįstai tikėtis gauti tikslių ir terminografijai 

tinkamų duomenų, vis dėlto taikant konkrečius modelius gana daug duomenų lieka nesurinkta 

iš tekstyno, nes jiems nustatyti reikia kitų modelių arba daugiau lankstumo naudotuose 

modeliuose. 

Lietuvių kalbai naudotas specialusis (ŠM srities) tekstynas, kuris buvo anotuotas tik 

morfologiškai. Šio tyrimo metu nebuvo galimybės atpažinti sintaksinių ryšių, t. y. analizuoti 

sintaksiškai anotuoto tekstyno, ir dėl to tiksliau atpažinti semantinių ryšių tarp sąvokų (kaip tai 

daroma, pvz., Vintar et al. 2000). Tačiau net ir sintaksiškai anotuotame tekstyne taikant modelių 

metodą svarbu turimais modeliais aprėpti kuo didesnę sintaksinių junginių įvairovę. Kitų kalbų 

tyrimai rodo, kad vienas modelis arba modelio tipas dažnai nesurenka reikalingų semantinių 

ryšių iš teksto (arba surenka jų mažai): pavyzdžiui, SVO modelis apims tik tuos ryšius, kurie 

perteikiami šiuo modeliu, bet kiti ryšiai, reprezentuojami kitais modeliais (pvz., junginiai su 

prielinksniais), liks neatpažinti (Stevenson and Greenwood 2006, cituojama iš Grigonytė 2010: 

64–66). 

Siekiant pritaikyti modelių apribojimus (tikslinimą), kiekvienu atveju reikėtų patikrinti 

sukurtų apribojimų naudą: ar įvedus juos neprarandami kiti reikiami informatyvieji kontekstai? 

Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad apribojimai gali prigeneruoti naujų nenumatytų 

informatyviųjų kontekstų (vadinamojo triukšmo), kurie pablogintų automatinės analizės 

rezultatus. Dėl to perspėja ir kiti tyrėjai (pvz., Meyer 2001). Tačiau iš netinkamų informatyviųjų 

kontekstų statistikos (arba tikslumo, kuris buvo vertintas) akivaizdu, kad papildomi apribojimai 

ir galimi filtrai būtini, kad pagerėtų gaunamų informatyviųjų kontekstų kokybė. 

Reikia pridurti, kad apribojimų pritaikymas labai priklauso nuo modelių paieškos 

įrankio naudojimo tikslų: ar jis skirtas bendro pobūdžio informacijai nustatyti, ar pritaikytas 
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konkrečiam teksto tipui, pvz., administraciniams ar techniniams tekstams (Meyer 2001: 293); 

ar įrankis skirtas platesniam termino vartojimo kontekstui analizuoti, ar semantiniams ryšiams 

tripletuose tirti (Aussenac-Gilles et al. 2012: 119). Ne vienas tyrėjas teigia, jog automatinio 

nustatymo modelių metodu rezultatams didelę įtaką turi teksto tipas. Labai skirtingų sričių 

tekstams modeliai gali būti nepritaikomi ir juos reikėtų koreguoti atsižvelgiant į teksto tipą ir 

galbūt padaryti visiškai kitokius modelių apribojimus. 

Kai kurie tyrėjai bandė lyginti bendro pobūdžio tekstų ir tam tikros konkrečios srities 

tekstų automatinio nustatymo rezultatus, pvz., Schumann et al. (2011) darbe lyginti bendrojo 

pobūdžio tekstai ir techninio pobūdžio (apie automobilius) tekstai. Iš šios analizės matyti, kad 

bendrojo pobūdžio tekstyne rasta daugiau ir tikslesnių hiperonimus bei hiponimus atspindinčių 

kontekstų. Mūsų atliktame tyrime modeliai buvo pritaikyti švietimo ir mokslo srities tekstams, 

kurių didelę dalį sudarė administracinio stiliaus dokumentai. Koks rezultatų tikslumas būtų 

analizuojant kitokio pobūdžio tekstus, sunku nuspėti, – tam reikalingas atskiras tyrimas. 

Vis dėlto klausimas, kiek šiame tyrime naudotas modelių rinkinys gali būti 

pritaikomas kitos dalykinės srities terminijai analizuoti, yra aktualus ir tyrinėtinas. Rusų kalbos 

duomenis analizavę tyrėjai (žr. Schumann 2011: 143) kėlė tikslą išsiaiškinti, kurie modeliai gali 

būti taikomi neatsižvelgiant į dalykinę sritį (angl. domain-independent linguistic patterns), o 

kuriuos reikėtų laikyti susijusius tik su konkrečia dalykine sritimi (angl. domain-specific 

linguistic patterns). Apie panašų modelių vertinimą rašyta ir I. Meyer (2001: 296–297). 

Mokslinėje literatūroje galima rasti gana plačiai paplitusią nuomonę, kad, nepriklausomai nuo 

srities ir teksto tipo, hiperonimijos ryšius galima nustatyti tais pačiais modeliais, tačiau, kaip 

komentuoja Aussenac-Gilles et al. (2012: 114), tokia hipotezė yra deduktyvi. Tai verčia laikytis 

pozicijos, kad modeliai pasižymi didesniu ar mažesniu tikslumu, ir galima gauti kitokių 

semantinių ryšių, nei tikimasi. 

Geriausias būdas sužinoti, koks platus yra modelių pritaikomumas, – išbandyti juos 

analizuojant skirtingus tekstų tipus ir skirtingas dalykines sritis. Kaip aiškėja iš mūsų tyrimo ir 

iš kitų tyrimų apibendrinimų (Aussenac-Gilles et al. 2012: 114), lankstesnius modelius galima 

suformuluoti tada, kai modelių elementai parenkami atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios 

dalykinės srities specifiką (t. y. iš atitinkamų tekstynų), nes tokiu atveju modeliai siejami su 

tam tikros srities tekstais. 

 

5.4. Apibendrinimai 

Šiame skyriuje aprašyta terminų apibrėžimo, remiantis tekstynais, metodika. 

Metodikos pagrindas yra informatyviųjų kontekstų atpažinimas specialiajame tekstyne taikant 

modelių metodą. Informatyvieji kontekstai itin vertingi terminologui, nes juose semantiniais 
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ryšiais perteikiama dalykinė informacija apie terminus. Taikant modelių metodą buvo perimta 

I. Meyer (2001) aprašyta informatyviųjų kontekstų tipų klasifikacija; sudarytas rinkinys 

modelių, kurie skirti informatyviesiems kontekstams atpažinti; sukurtas įrankis, kuriuo 

automatiškai surenkami informatyvieji kontekstai iš tekstyno. 

Lietuvių kalbai pritaikius modelių metodą, iš pirmųjų analizės rezultatų matyti, kad, 

viena vertus, nedidelė dalis modelių yra labai produktyvūs, bet naudojant šiuos modelius 

nustatytuose kontekstuose randama ir daug netinkamų kontekstų. Kita vertus, modeliai, kurie 

pateikia beveik vien tik tinkamus kontekstus, yra reti, todėl jų nauda terminografui nedidelė, 

nebent tai būtent tie kontekstai, kuriuose yra tiksli ir kokybiška termino apibrėžtis. 

Didinti modelių produktyvumą galima tobulinant modelius, t. y. numatyti papildomus 

modelių apribojimus ir tikslinimus. Ištyrus tinkamus ir netinkamus informatyviuosius 

kontekstus, numatytas gramatinis, leksinis ir kitokio pobūdžio modelių tikslinimas, kurį 

panaudojus pagerėtų modelių taikymo rezultatai. Vis dėlto papildomi modelių apribojimai gali 

būti ne tik naudingi, bet ir sukurti papildomų problemų be tų, kurias norėta išspręsti. Modelių 

tikslumą leistų padidinti ir sintaksinė analizė. 

Modelių metodu gauti informatyvieji kontekstai buvo naudojami terminų apibrėžtims 

sudaryti. Iš 224 terminų, kuriems buvo rašomos apibrėžtys, autentiška termino vartosena 

pagrįstos yra apie 60 proc. Tai reiškia, kad terminologas sudarydamas šių terminų apibrėžtis 

arba perėmė tekstyne rastas apibrėžtis, arba sudarė apibrėžtį remdamasis informatyviaisiais 

kontekstais, kuriuose atsispindėjo sąvokos požymiai, ir, jeigu reikėjo, kitais duomenimis iš 

tekstyno. Likę 40 proc. atvejų buvo tokie, kur terminas buvo pernelyg retas, dėl to nepakako 

duomenų, kad sudaryta apibrėžtis būtų pagrįsta termino vartosena. Tokiais atvejais 

terminologas suformulavo apibrėžtį remdamasis savo, kaip srities eksperto, žiniomis. 

 



6. ŠVIETIMO IR MOKSLO TERMINŲ ŽODYNAS IR ONTOLOGIJA 

Švietimo ir mokslo terminų žodynas (toliau ŠM terminų žodynas) ir Švietimo ir mokslo 

terminų ontologija (toliau ŠM terminų ontologija) – ankstesniuose skyriuose aprašytų tyrimų 

rezultatai. Tiek ŠM terminų žodynas, tiek ir ŠM terminų ontologija yra elektroniniai ištekliai, 

prieinami internete. 

Esminis skirtumas tarp ŠM terminų žodyno bei ontologijos ir anksčiau aprašyto 

Studijų terminų žodyno (Smetona 2011) yra tas, kad ŠM terminų žodyno ir ontologijos 

informacija sukaupta taikant deskriptyvųjį tekstynais paremtą metodą, o Studijų terminų žodyno 

rengėjai rėmėsi preskriptyviuoju metodu (apie Studijų terminų žodyną rašyta ir 1.3 poskyryje). 

Toliau vertinant ŠM terminų žodyną, galima remtis tyrimais (plg. Müller-Spitzer et al. 

2011), kuriuose aprašyta, kokiomis ypatybėmis turi pasižymėti geras elektroninis žodynas. 

Minimi tokie žodyno požymiai: pritaikomumas, aiškumas, nuorodos į kitus žodynus, nuorodos 

į tekstynus, ilgalaikis pasiekiamumas, daugialypės terpės naudojimas, turinio patikimumas, 

pasiūlymai tolesniam naršymui, atnaujinamas turinys. Būtent tokio tipo elektroninis žodynas 

yra TERMIS projekto rezultatas – duomenų bazė, skirta įvairių sričių terminijai fiksuoti, 

atnaujinti ir pan. (Logar et al. 2013). Abu lietuviškieji – ŠM terminų žodynas ir Studijų terminų 

žodynas – nepasižymi visomis anksčiau išvardytomis elektroninių žodynų ypatybėmis, pvz., 

nors ŠM terminų žodyne pateikiamas kiekvieno termino konkordansas, bet tiesioginės sąsajos 

su ŠM tekstynu nėra. 

Vis dėlto ŠM terminų žodynas naujas ir aktualus tuo, kad jame pateikiami duomenys, 

kuriuos buvo galima surinkti tik taikant tekstynų analize paremtą metodą. Toliau šiame skyriuje 

ir aprašomi ŠM terminų žodyne pateikti duomenys, daugiausiai komentuojant tuos, kurių 

nebūtų buvę galima pateikti, jeigu nebūtų buvęs taikomas deskriptyvusis metodas ir jei nebūtų 

remtasi specialiojo tekstyno analize. 

ŠM terminų ontologijos kūrimas yra dar vienas žingsnis į priekį. Šios ontologijos 

tikslas yra hierarchiškai specifikuoti ir pavaizduoti nustatytus ŠM srities terminus, papildant 

juos semantiniais ryšiais. Toks srities terminų sutvarkymas, nors kol kas eksperimentinis, 

ateityje gali leisti kompiuterinėms programoms šias ontologines žinias taikyti informacijai 

ištraukti, klasifikuoti ar kitiems kalbos analizės uždaviniams. ŠM terminų ontologijos kūrimo 

metodologija bei struktūra detaliai aprašyta 6.3 poskyryje. 

 

6.1. Švietimo ir mokslo terminų žodynui sudaryti naudoti duomenys 

Vienas iš deskriptyviosios terminų nustatymo ir apibrėžimo metodo rezultatų yra 

termino kortelės (angl. terminological record (Sager 1990) sudarymas, kuri leidžia 
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terminologui pasinaudoti visais vienoje vietoje pateiktais specialiojo ŠM tekstyno 

kompiuterinės analizės rezultatais. 

Kadangi informacija apie terminą kortelėje pateikiama tokia, kokia gaunama iš 

tekstyno, ir yra gana išsami bei įvairiapusė, tai suteikia tam tikrų privalumų: apibrėžtį kuriantis 

terminologas gali pasirinkti, kokios informacijos apie terminą jam reikia, pats gali tą 

informaciją susisteminti pagal savo poreikius ir papildomai pasitikrinti duomenis pateiktuose 

šaltiniuose (plg. Sager 1990: 143). 

Termino kortelėje pateikti duomenys svarbūs dėl kelių priežasčių: 

− atspindi dalykinę informaciją apie sąvoką, kurią įvardija terminas; 

− rodo terminui būdingą vartojimo kontekstą, kuriame išryškėja informacija apie 

terminu įvardijamą sąvoką ir dalykinė sritis. 

Informacija apie termino vartoseną, atsispindinti termino kortelėje, susideda iš kelių 

dalių (plg. Sager 1990: 144). Ją sudaro semantinė ir koncepcinė informacija (apibrėžtis, sritis, 

sąsaja su kitais terminais); lingvistinė (semantiniai ryšiai, junglumas (kolokatai), 

sutrumpinimai); pragmatinė (vartosenos pavyzdžiai), statistinė (dažnumai), pirminiai šaltiniai 

(konkordansas ir informatyvieji kontekstai), atitikmenys kitomis kalbomis ir kita („darbinė“) 

informacija (įvairūs kortelės pildytojų duomenys ir pastabos). 

Šiame tyrime naudotą termino kortelę sudaro trys pagrindinės dalys: termino aprašas, 

informatyvieji kontekstai ir konkordansas. Taigi kiekvienam atrinktam ŠM srities terminui 

sudarytas MS Excel failas, kuriame yra 5 darbo lapai: termino aprašas, teksto fragmentai, 

apibrėžiamasis kontekstas, aiškinamasis kontekstas ir konkordansas. 

Termino aprašas skirtas visai bendrojo pobūdžio informacijai apie terminą pateikti 

(žr. 6.1 paveikslą). 

Toliau paaiškinta termino kortelėje pateikta informacija: 

Terminas. Pateikiamas terminas antraštine forma. 

Termino sandara. Nurodomos terminą sudarančios kalbos dalys. 

Formų dažnumas. Pateikiama statistinė informacija, kiek kartų atitinkama termino 

kaitybinė forma pavartota visame ŠM tekstyne. 

Bendrasis dažnumas. Nurodoma, kiek kartų pavartotos visos to paties termino 

kaitybinės formos. 

Susiję terminai. Iš automatiškai nustatytų galimų terminų sąrašo išrenkami terminai, 

į kurių sudėtį įeina analizuojamas terminas. 



 111 

 
 
6.1 paveikslas. Termino aprašo pavyzdys 

 

Susiję kontekste. Pateikiami žodžiai, kurie patenka į vieną kontekstą su analizuojamu 

terminu. Tokie žodžiai paprastai aptinkami išvardijimų konstrukcijose (kai vardijamos 

vienarūšės sakinio dalys), ypač kai šalia vartojamas jungtukas ir, pvz., absolventai ir 

darbdaviai. Tai parodo, su kokiais žodžiais terminas susijęs semantiniais ryšiais (sinoniminiais, 

antoniminiais, hiperoniminiais / hiponiminiais, meroniminiais) arba ryšį tarp artimos reikšmės 

žodžių. Žodžiai pateikiami pagal jų dažnumą kontekste. 

Atitikmenys anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Pirmajame kortelės rengimo 

etape dažniausiai pateikiamas tik anglų kalbos ŠM tekstyne rastas atitikmuo (jei toks buvo 

rastas). Baigiamajame etape pateikti atitikmenys visomis minėtomis kalbomis. 

Pavyzdys. Pateikiami 5 tipiški ir (ar) dažniausi tekstyno pavyzdžiai su analizuojamu 

terminu. 

Kolokatai. Tiriamojo termino kontekstiniai partneriai, dažnai atsiduriantys šalia. 

Kairieji kolokatai (K1). Kontekstiniai partneriai, esantys kairėje tiriamojo termino 

pusėje (K1 – WordSmith Tools programos lange pateikiamas kaip pirmas iš kairės). 

Dešinieji kolokatai (D1). Kontekstiniai partneriai, esantys dešinėje tiriamojo termino 

pusėje (D1 – WordSmith Tools programos lange pateikiamas kaip pirmas iš dešinės). Dešinieji 
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kolokatai svarbūs apibrėžiamiesiems ir aiškinamiesiems (žr. 5.2.1 poskyrį) kontekstams 

nustatyti. 

Dalykinė sritis. Termino priskyrimas tam tikram posričiui (pvz., aukštojo mokslo 

politika), atsižvelgiant į termino vartoseną atskirose specialiojo tekstyno dalyse. 

Santrumpa. Oficialiai vartojamas termino sutrumpinimas (jei yra). 

Komentaras. Lingvisto, terminologo pastabos. 

Apibrėžtis. Termino apibrėžtis, kurią suformulavo terminologas naudodamasis 

termino kortelėje susisteminta informacija. 

Kita informacija. Pildo lingvistas, terminologas. Pateikiama termino kortelės 

sudarymo data ir sudariusiojo vardas, pavardė. 

Dalis anksčiau minėtų duomenų (terminas, termino struktūra, termino kaitybinės 

formos, termino dažnumas, aiškinamieji, apibrėžiamieji kontekstai ir konkordansas) nustatyta 

automatiškai. Informacija apie kitus su analizuojamu terminu susijusius terminus, kolokatai, 

pavyzdžiai parengti pusiau automatiškai, t. y. lingvistai iš automatiškai sudarytų konkordansų, 

kolokatų sąrašų atrinko tinkamiausius duomenis. Posritis, santrumpos (jeigu nurodytos), 

atitikmenys kitomis kalbomis – duomenys, kuriuos parengė termino kortelę pildantis lingvistas 

ir (ar) terminologas. Apibrėžtis suformulavo terminologas, naudodamas apibrėžiamuosius ir 

aiškinamuosius kontekstus, teksto fragmentus ir konkordansą. 

Tekstynų lingvistikoje kai kurie į termino aprašą įtraukti punktai labai svarbūs 

sprendžiant apie žodžio vartoseną, pvz., dažnumas, kolokatai, vartosenos pavyzdžiai ir kt., todėl 

jie aptarti plačiau. 

 

1. Dažnumas 

Dažnumas tekstynų lingvistikoje labai svarbus veiksnys, rodantis leksinio vieneto 

paplitimą tekstyne. Dažnumas taip pat svarbus ir darant tam tikras išvadas apie termino 

vartoseną. Tai informatyvus rodiklis, kai žodžiai lyginami tarpusavyje ar tiriama jų vartosenos 

aplinka (plg. Biber et al. 2002: 29). Pagal dažnumą skirstyti ir ŠM terminai. Daugelis dažnų 

terminų pateko į ŠM terminų žodyną kaip paplitę vartosenoje terminai. 

Dažnumas turi įtakos, kai reikia ištirti žodžio reikšmes (Biber et al. 2002: 30) arba 

termino kontekstą, kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie sąvoką, surinkti dalykinę 

informaciją. Kuo dažnesnis terminas, tuo jo konkordansas didesnis ir vartosenos kontekstai 

įvairesni. Tai turi tiesioginę įtaką tinkamai apibrėžčiai suformuluoti. Tikėtina, kad esant 

įvairesniems duomenims apie sąvoką, termino esmė ir vartosenos ypatumai atsiskleis labiau ir 

bus nustatyti reikiami apibrėžiamieji bei aiškinamieji kontekstai, kuriais remiantis pavyks 

suformuluoti išsamią apibrėžtį, paremtą tekstyno duomenimis. 
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Šiame tyrime dažnumas taip pat padėjo atpažinti ir įvertinti galimus termino variantus. 

Pasitaikė, kad kai kurie tos pačios reikšmės terminai lygiagrečiai vartojami skirtingomis 

formomis, pvz., mokslo straipsnis ir mokslinis straipsnis. Tokiu atveju dažnumas lėmė, kurią 

formą įtraukti į tyrimą ir į žodyną kaip pagrindinį tokio termino vartosenos atvejį. 

Dažnumas taip pat svarbus nustatant, kaip dažnai žodis vartojamas drauge su kitais 

žodžiais, t. y. ar jie sudaro kolokacijas (Biber et al. 2002: 24). Kolokatų sukibimas šiame tyrime 

nustatytas naudojantis kalbos analizės įrankiais, kuriuose taikomi specialūs įverčiai (taip pat 

žr. 6.1.2 poskyrį). 

Taigi termino kortelėje pateikiamas bendrasis termino dažnumas (žodyne nurodytas 

žvaigždutėmis (žr. 6.2 poskyrį), kuris parodo, kiek kartų pavartotos visos to paties termino 

kaitybinės formos. Kaip minėta, tai vienas iš kriterijų atrenkant analizuotinus terminus, nes į 

ŠM terminų žodyną įtraukti labai dažni ir vidutinio dažnumo terminai. 

Labai svarbi informacija perteikiama nurodant termino formų dažnumą. Šis dažnumas 

parodo, kiek kartų pavartota atitinkama termino forma visame tekstyne. Formų dažnumai 

padeda įvertinti, kurios termino formos produktyvios ir svarbios informatyviajam kontekstui, 

todėl renkant medžiagą apibrėžčiai suformuluoti pravartu atsižvelgti, kuri forma dažnai 

vartojama tekstyne. Pastebėta, kad apibrėžiamiesiems kontekstams svarbios vardininko formos.  

 

2. Kolokatai 

Tekstynų lingvistikoje nustatant bet kurio žodžio reikšmę tiriamas to žodžio 

vartosenos kontekstas ir aplinka. Kaip teigia D. Biber, tai pranašesnis tyrimo būdas nei 

pasikliauti tik kalbine intuicija (Biber et al. 2002: 23). Vienas iš būdų, kaip analizuoti žodžio 

reikšmę, – tai atkreipti dėmesį į šalia vartojamus žodžius kolokatus. 

Kolokatai – statistiškai (pagal dažnumą) nustatomi analizuojamo termino kontekstiniai 

partneriai, kurie dažnai vartojami šalia termino iš kairės arba dešinės. Kairieji ir dešinieji 

kolokatai ne visada su analizuojamu terminu sudaro pilnus ir gramatiškai taisyklingus 

junginius, nes apskaičiuojami tik remiantis dažnumu. Atliekant tyrimą, kolokatais laikytos 

mažiausiai 2 kartus su terminu pavartotos žodžių formos. Jei terminas retas ir naudota 

WordSmith Tools programa kolokatų nepateikė, tada kolokatai atrinkti iš konkordanso. Platesnį 

termino su kolokatu kontekstą galima rasti termino konkordanse. 

Termino kortelėje pateikti kolokatai rodo, su kokiomis žodžių formomis terminas 

vartojamas dažniausiai, kokie žodžiai galimai sudaro termino kolokacijas ir į kokias 

konkordanso eilutes reikėtų atkreipti dėmesį analizuojant terminą. Šiame tyrime kolokatai nėra 

tapatūs kolokacijoms, nes, kaip minėta, yra skaičiuojami remiantis statistika. Kolokacijų 

dėmenys taip pat yra labai dažnai drauge einantys žodžiai, tačiau šiame tyrime kolokacijomis 
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laikėme tik prasmingus ir gramatiškai taisyklingus žodžių junginius (plg. Marcinkevičienė 

2010). Atrenkant kolokatus, neatsižvelgiama į kalbines ypatybes. 

 

3. Termino vartosenos pavyzdžiai 

Termino vartosenos pavyzdžiai (angl. usage notes (Sager 1990: 150) svarbūs tuo, kad 

yra paimti iš tekstyno ir rodo realią termino vartoseną kontekste. Jie parenkami pagal dažnumą 

ir vartosenos tipiškumą tekstyne76. 

Pageidautina, kad žodynuose pateikti pavyzdžiai apimtų kuo įvairesnes vartojimo 

sferas, pvz., oficialioji, buitinė, vulgari, archajinė ir pan. vartosena (plg. Sager 1990: 150). 

Kadangi šiame tyrime vartojimo sfera ir sritis viena – švietimas ir mokslas, pateikiami apytikriai 

penki tipiški ir (arba) dažniausi tekstyno pavyzdžiai su analizuojamu terminu (kartais dėl 

medžiagos apimties, t. y. termino dažnumo konkordanse, gali būti pateikiama mažiau arba 

daugiau pavyzdžių). 

Iš konkordanso atrinkti tokie vartosenos pavyzdžiai, kuriuose atsispindi svarbi 

dalykinė informacija apie terminu įvardijamą sąvoką: sakiniai, kuriuose matyti dažni kairieji ir 

dešinieji kolokatai, vartojami su terminu; sakiniai iš aiškinamųjų ir apibrėžiamųjų kontekstų; 

sakiniai su išvardijimais. Paprastai remiamasi dažnumu, nes dažnumas padeda įvertinti, kurios 

termino formos produktyvios ir svarbios informatyviajam kontekstui bei galimai apibrėžčiai, 

kurie vartosenos pavyzdžiai tekstyne tinkamiausiai apibūdina terminą.  

Vartosenos pavyzdžiai, pateikti kortelėje, perkelti ir į žodyną kaip termino vartoseną 

ir apibrėžtį iliustruojantys pavyzdžiai. Esant poreikiui, daugiau vartosenos pavyzdžių galima 

pasižiūrėti pridėtame termino konkordanse. 

 

4. Teksto fragmentai 

Teksto fragmentai nustatomi automatiškai taikant WordSmith Tools funkciją Clusters 

(žr. 6.2 paveikslą). Ši funkcija automatiškai atrenka dažnai pasikartojančias žodžių sekas iš 

tekstyno – vadinamuosius teksto fragmentus. Teksto fragmentų ilgis įvairuoja, gali būti, pvz., 

nuo 3 iki 7 žodžių.77 Tarp fragmentų pasitaiko nepilnų frazių, todėl tie fragmentai, kurie 

nesudarė semantiškai ir gramatiškai taisyklingo žodžių junginio (tokie dažniausiai baigiasi 

nekaitomais žodžiais), nebuvo įtraukti. Jeigu tiriamojo termino konkordansas labai nedidelis, 

tada fragmentai nebuvo nustatomi. 

                                                 
76 Yra įrankių, padedančių automatiškai atrinkti tinkamus vartosenos pavyzdžius, pvz., tokį įrankį GDEX naudojo 

slovėnai, kurdami viešųjų ryšių elektroninį terminų žodyną (Logar et al. 2013). 
77 Teksto fragmentų ilgis labai priklauso nuo jų dažnumo apribojimų, kurie buvo parenkami atsižvelgiant į termino 

dažnumą: jei terminas labai dažnas, teksto fragmento dažnumas nustatomas didesnis (pvz., 4 ir daugiau), o jei 
terminas retas – mažesnis (2 ir daugiau). Nustatymus atskiro termino atveju pasirinkdavo termino kortelę pildantis 

lingvistas. 
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Teksto fragmentai pagal perteikiamą dalykinę informaciją yra labai panašūs į I. Meyer 

(2001) skiriamus aiškinamuosius kontekstus. Juose išryškėja ypatybės, kurios gali padėti geriau 

ir tiksliau suvokti pačią terminu įvardijamą sąvoką, jos ryšius su kitomis sąvokomis, pvz.: 

profesinis mokymas gali būti pirminis, tęstinis, universitetinis arba neuniversitetinis, praktinis, 

įvairių pakopų; absolventas gali būti bakalauro studijų, pirmosios studijų pakopos ir t. t. 

Keliažodžių terminų atveju aprašomuosiuose kontekstuose gali būti pateikiama daugiau ir 

įvairesnio pobūdžio informacijos, plg.: apie sąvoką mokymo medžiaga sužinome, kad ji 

paprastai yra pritaikoma, naudojama, išbandoma; taip pat matome, kad mokymo medžiaga 

susijusi su mokymo kursais. 

 

 
 
6.2 paveikslas. Teksto fragmentų, pateikiamų termino kortelėje, pavyzdys 

 

5. Apibrėžiamieji ir aiškinamieji kontekstai 

Termino kortelėje be termino aprašo pateikiami automatiškai įrankiu Qafe nustatyti 

apibrėžiamieji ir aprašomieji kontekstai (žr. 6.3 ir 6.4 paveikslus). Kuriant apibrėžtis panaudoti 

abu minėti kontekstai, tačiau išsamiausiai šiame tyrime išanalizuotas vienas – apibrėžiamasis 

kontekstas ir jo panaudojimas. 
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6.3 paveikslas. Apibrėžiamųjų kontekstų termino kortelėje pavyzdys 

 

 
6.4 paveikslas. Aiškinamųjų kontekstų termino kortelėje pavyzdys 

 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad termino kortelėje prie apibrėžiamųjų ir aiškinamųjų 

kontekstų buvo pateikiami visi iš tekstyno automatiškai surinkti kontekstai, nors apie 40 proc. 

tų kontekstų neatspindėjo semantinių ryšių ir nebuvo laikomi tinkamais (plačiau žr. 5.2.2.2 

poskyrį). 
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6. Konkordansas 

Konkordansas – visi atskirų leksemos formų vartojimo atvejai iš tekstyno, pateikiami 

vienos eilutės kontekste (konkordanso eilutė dažniausiai apima daugiau negu vieną sakinį), o 

žodžių formos išrikiuojamos dažnumo tvarka. Tai vienas iš pagrindinių įrankių dirbant su 

tekstynu, kai reikia ištirti žodžio vartoseną. Konkordansas paprastai analizuojamas skaitant jį 

pirmiausia vertikaliai, nes tik tokiu būdu išryškėja tipiška termino vartosena. 

 

 
6.5 paveikslas. Termino mokslo laipsnis konkordanso ištrauka termino kortelėje 

 

Konkordansas pateikiamas termino kortelėje atskirai, tačiau yra viso bendro duomenų 

rinkinio, teikiamo terminologui (taip pat ir žodyno vartotojui), dalis (žr. 6.5 paveikslą). Termino 

kortelėje (ir žodyne) pateikiami visi termino pavartojimo atvejai iš tekstyno (visos konkordanso 

eilutės). Konkordansas surūšiuotas pagal kairiuosius ir dešiniuosius kolokatus. Analizuojamas 

terminas (jo gramatinės formos) pateikiamos konkordanso eilutės viduryje. Taip vizualiai 

matomi išryškėję dažni ir tipiški termino vartosenos atvejai. Konkordansas terminologui (ar 

žodyno vartotojui) pravartus, jei reikia pasitikrinti termino vartoseną ir jei reikalingas platesnis 

kontekstas (pvz., analizuojant kolokacijas). 
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6.2. Švietimo ir mokslo terminų žodyno ypatybės 

Kaip minėta anksčiau, ŠM terminų žodynas yra prieinamas internete 

(žr. http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/78). Šiame žodyne pateikiama ne tik 

tradiciniams terminų žodynams įprasta informacija (t. y. pats terminas, jo apibrėžtis, 

atitikmenys anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis; taip pat pateikti posričiai, kai kurių terminų 

santrumpos), bet ir tokie duomenys, kurie gali būti gauti tik taikant tekstynų lingvistikos 

metodus (pvz., termino dažnumas tekstyne, kolokatai, konkordansas). Toliau šiame poskyryje 

aprašyta žodyno sandara, daugiausia dėmesio skiriama toms žodyno ypatybėms, kurios 

susijusios su tekstynu ir naudota metodologija. 

Iš antrame skyriuje minėto 4 mln. žodžių ŠM tekstyno, automatiškai atrinkus GT (jų 

nustatyta 11 tūkst.), po papildomos atrankos (atsirinkus 780 terminų) nuspręsta išsamiai 

apibrėžti 300 terminų.79 Atsirinkti tam tikrų grupių terminai: terminai su žodžiu akademinis 

(pvz.: akademinė laisvė, akademinė etika, akademinė valanda), su žodžiu darbas (pvz.: 

diplominis darbas, namų darbas, savarankiškas darbas), su žodžiu išsilavinimas (pvz.: 

universitetinis išsilavinimas, bendrasis išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas), su žodžiu 

švietimas (pvz.: švietimo teikėjas, suaugusiųjų švietimas, neformalusis švietimas) ir t. t. 

Išanalizuoti ir ŠM terminų žodyne taip pat pateikti keli dažnai vartojami vienažodžiai terminai: 

studentas, mokslininkas, universitetas ir kt. 

Internete prieinamame ŠM terminų žodyne pateikti 224 terminai. Pateikiama tiek 

terminų, o ne anksčiau minėti 300, nes, analizuojant terminus, sudarant jų apibrėžtis, paaiškėjo, 

kad kai kurie terminai vartojami sinonimiškai ir gali būti laikomi to paties termino variantais. 

Tokie terminai pateikti viename žodyniniame straipsnyje, pvz.: kvalifikacijos lygis / lygmuo; 

mokslo / mokslinis laipsnis; mokslo / mokslinė produkcija; magistrantūros / magistro studijos; 

studento mokymosi / darbo krūvis; valstybės / valstybinis mokslo institutas. 

Kadangi terminai išrinkti iš tekstyno, buvo žinoma, kaip dažnai jie pavartoti, todėl prie 

visų terminų nurodytas sutartinai žymimas dažnumas kitų terminų atžvilgiu: 

 rodoma prie dažniausių terminų, kurie ŠM tekstyne pavartoti daugiau nei 500 

kartų; 

 rodoma prie retesnių terminų, kurie tekstyne pavartoti 100–499 kartų; 

 rodoma prie terminų, kurie tekstyne pavartoti 10–99 kartų; 

 rodoma prie retų terminų, kurie tekstyne pavartoti mažiau nei 10 kartų. 

                                                 
78 Žodyno svetainę kūrė, terminų paieškos galimybes pritaikė UAB „Fotonija“. 
79 Toks apibrėžtinų terminų kiekis pasirinktas dėl riboto projekto vykdymo laikotarpio. 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/
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Ne visiems terminams apibrėžti pakako informacijos iš tekstyno. Prie tų terminų, kurių 

apibrėžtims suformuluoti informacijos buvo mažoka (pvz.: mokymo teikėjas, studento 

krepšelis, bazinis išsilavinimas), pažymėtos žvaigždutės. 

ŠM terminų žodyne pateikiama medžiaga, atrinkta iš 6.1 poskyryje pristatytos terminų 

kortelės. Tiesa, žodyne pateikiami ne visi duomenys iš termino kortelės, nes kai kurie duomenys 

buvo skirti tik terminologui kaip darbinė informacija sudarant termino apibrėžtis – tai susiję 

terminai, informatyvieji kontekstai. 

ŠM terminų žodyne nurodytos visos terminų kaitybinės formos su dažnumais ir 

bendrasis termino dažnumas ŠM tekstyne. Prie visų terminų galima rasti bent du vartosenos 

pavyzdžius iš ŠM tekstyno (pavyzdžiai neredaguoti, nekeisti, tik kartais sutrumpinti), 

kairiuosius ir dešiniuosius kolokatus, konkordansą (maždaug po 150 simbolių iš kairės ir 

dešinės). 

Kaip ir kituose terminų žodynuose, ŠM terminų žodyne prie daugelio terminų nurodyti 

atitikmenys anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jie neautomatiškai rinkti iš patvirtintų 

apibrėžtos srities šaltinių, dokumentų, specialiųjų terminų duomenų bazių, pvz.: Anglų kalbos 

švietimo terminų žodyno (Glossary of Educational Terms80), Aiškinamojo su studijomis 

susijusių terminų žodyno81, Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen82, 

EuroVoc (daugiakalbio Europos Sąjungos tezauro)83, Lietuvos Respublikos terminų banko84 

ir kt. 

Daugiausia remtasi Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos švietimo terminija, 

tačiau daugelio vertimo atitikmenų reikšmė minėtų šalių sistemos kontekste nėra visiškai tokia 

pati kaip originalių terminų, vartojamų Lietuvos švietimo ir mokslo terminijoje. Žodyne pateikti 

terminų atitikmenys užsienio kalbomis yra taikytini Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo 

sistemai ir ne visada (arba iš dalies) gali būti taikomi kitos šalies mokslo ir švietimo sistemai 

apibūdinti. 

Nors šiame žodyne daugiausia pateikta aukštojo mokslo ir mokslo politikos terminų, 

vis dėlto kai kurie terminai klasifikuotini smulkiau, todėl kai kurių terminų žodyniniuose 

straipsniuose nurodyta ir konkreti sritis (pvz., aukštojo mokslo administravimas, mokslo 

politika) – tai padarė švietimo ir mokslo srities ekspertas. Daliai terminų informacijos apie sritį 

nepateikta, nes iš turimos medžiagos jos nepavyko tiksliai nustatyti. 

                                                 
80 Žr. http://www-tc.pbs.org/beyondbrown/brownpdfs/legalglossary.pdf. 
81 Žr. http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kita_infromacija/Leidiniai/Zodynas.pdf. 
82 Žr. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/news/EQF_DE.pdf. 
83 Žr. http://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main. 
84 Žr. http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search. 

http://www-tc.pbs.org/beyondbrown/brownpdfs/legalglossary.pdf
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kita_infromacija/Leidiniai/Zodynas.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/news/EQF_DE.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main
http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search
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Prie kai kurių terminų pateikti keli tūkstančiai konkordanso eilučių.85 Ateityje 

tobulinant šį žodyną ar galvojant apie kitus panašiu principu sudarytus žodynus, būtų pravartu 

nurodyti, iš kokio žanro teksto paimta konkordanso eilutė, nes, tarkim, mokslo 

populiarinamajame tekste ir įstatyme tas pats terminas gali būti vartojamas skirtingai. 

Toliau kaip ŠM terminų žodyno iliustracija pateiktas terminas bakalauro studijos. 

 

6.1 lentelė. Termino bakalauro studijos žodyninis straipsnis ŠM terminų žodyne 

BAKALAURO STUDIJOS  
 

Apibrėžtis 

Aukštojo mokslo pirmosios pakopos studijos, teikiančios bendrą universitetinį išsilavinimą ir pasirinktos studijų 

krypties žinių pagrindus bei kvalifikacinį bakalauro laipsnį. 
 

Pavyzdžiai 

JAV universitetuose įprasta, kad gabesniems studentams sudaromos sąlygos sujungti magistrantūrą su 

doktorantūra, tiksliau - iškart po bakalauro studijų stoti į doktorantūrą (tai tam tikru laipsniu paaiškina, kodėl 

magistrantūros ir doktorantūros studijos yra sujungiamos vienu terminu - graduate studies, kurios vykdomos 
taip vadinamoje graduate school) ir įgyti PhD laipsnį po 8 metų studijų universitete. 
Rekomenduojamas periodas kartu su bakalauro studijomis - 5 metai 
Bakalauro studijos (I pakopa) paprastai trunka 4 metus (160 kreditų, dieninės studijos). 
Bakalauro studijos, magistrantūra ir doktorantūra baigiamos atitinkamai bakalauro darbo, magistro darbo ir 

disertacijos gynimu.  
Bakalauro studijos – tai pirmosios pakopos studijos, teikiančios bendrą universitetinį išsilavinimą ir pasirinktos 

studijų krypties žinių pagrindus. 
 

Dažnumas 

bakalauro studijos 21 
bakalauro studijomis 6 
bakalauro studijose 3 
bakalauro studijas 7 
bakalauro studijų 14 

 
Bendrasis dažnumas: 51 
 
Atitikmenys 

Anglų k.: bachelor's studies 
Vokiečių k.: Bachelorstudium 
Prancūzų k.: études de licence 
 

Dalykinė sritis 

aukštojo mokslo administravimas 
 

Kolokatai 

Kairieji kolokatai   Dešinieji kolokatai 

PO bakalauro studijų   
SU bakalauro studijomis   
TRUMPINTI bakalauro studijas   
PROGRAMINĖ ĮRANGA bakalauro studijoms   
  bakalauro studijos I. PAKOPA 

                                                 
85 6.1 lentelėje, iliustruojant termino bakalauro studijos žodyninį straipsnį ŠM terminų žodyne, pateikta tik dešimt 

pirmųjų konkordanso eilučių. ŠM terminų žodyno svetainėje paspaudus pliuso ženklą parodomas ilgesnis 

konkordansas. 
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  bakalauro studijos MAGISTRANTŪRA IR DOKTORANTŪRA 
 
Konkordansas86 
 
[1] darbinę veiklą arba toliau tęsti ir baigti  bakalauro studijas.  Aukštosios mokyklos atstovai išplatino praneši  
[2] šalyse, siūlantys tokias bakalauro studijas.  Bakalauro studijų  IV kurso rudens semestre, o magistrantūros stud  
[3] teologijos studijų programa – 5 metai) ; į  bakalauro studijas  buvo priimti 1 870 studentai, o 2009 m. Univers  
[4] universitetai ryžosi iki 3 ir 3, 5 metų trumpinti  bakalauro studijas,  informuoja, kad Mokslo ir studijų įstatymas  
[5] universitetai ryžosi iki 3 ir 3, 5 metų trumpinti  bakalauro studijas.  JAV bakalaurai, siekdami pradėti magistrantūro  
[6] komisijų reikalavimus : reikia būti baigus  bakalauro studijas,  jei stojama į tyrimus orientuotą programą,  
[7] m. Universitetai ryžosi iki 3 metų trumpinti  bakalauro studijas.  Keli universitetai ryžosi iki 3 ir 3, 5 metų  
[8] kreditų (4, 5 metų) bakalauro studijų.  bakalauro studijas,  trunkančias 4 metus (katalikų teologijos studijų  
[9] iančios studijos. Rekomenduojamas periodas kartu su  bakalauro studijomis  - 5 metai (3 + 2 ; 3, 5 + 1, 5 ; 4 + 1). Bakalauro  
[10] Paprašytas palyginti šias studijas su savo  bakalauro studijomis  JAV, užsienietis pastebėjo, kad čia daug lengvia  

 

 
Palyginkime į bakalauro studijos panašių terminų – bakalauras ir bakalauro laipsnis – 

pateikimą Studijų terminų žodyne (žr. http://www.skvc.lt/studiju_zodynas/ ir 6.6 paveikslą). 

Pirmiausia akcentuotina tai, kad Studijų terminų žodyne pateikiama mažiau informacijos nei 

ŠM terminų žodyne: tik pats terminas, jo apibrėžtis, atitikmenys anglų kalba ir pastabos (jos 

pateiktos ne prie visų terminų). Paminėtini du skirtumai, lyginant su ŠM terminų žodynu: 

terminai yra sukirčiuoti ir iš apibrėžčių galima nueiti į kitus žodyne pateiktus terminus, t. y. 

paspaudus nuorodą. 

 

 
 
6.6 paveikslas. Termino bakalauro laipsnis žodyninis straipsnis Studijų terminų žodyne 

 

                                                 
86 Čia pateikta tik dešimt pirmųjų konkordanso eilučių. Interneto svetainėje paspaudus pliuso ženklą parodomas 
ilgesnis konkordansas. 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/index.php/component/mokterm/
http://www.skvc.lt/studiju_zodynas/
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Iš šio trijų studijų terminų pateikimo ŠM terminų žodyne ir Studijų terminų žodyne 

palyginimo matyti skirtinga metodologija sudarytų žodynų skirtumai. Nesigilinant į apibrėžčių 

kokybę ir išsamumą, pačių terminų kiekį ir kokybę, galima pabrėžti tai, kad ŠM terminų žodyne 

pateikiama daugiau su terminu susijusios informacijos. ŠM terminų žodyne pateikiama daug 

duomenų iš realios termino vartosenos, vadinasi, ir žodyno vartotojai ne tik gali matyti 

apibrėžtį, bet ir sužinoti, kokiame kontekste tas terminas vartojamas, su kokiais kitais panašiais 

terminais jį galima susieti, gali rasti reikalingų to termino vartosenos pavyzdžių. 

Suprantama, kad ŠM terminų žodyno ir Studijų terminų žodyno adresatai turbūt yra ir 

bus skirtingi: pirmojo žodyno naudotojai greičiausiai bus terminologai, terminografai, vertėjai, 

kuriantys, analizuojantys, verčiantys terminus, ieškantys išsamesnės informacijos apie terminą, 

bet kartu nevengiantys patys peržiūrėti, susisteminti pateiktą gausią informaciją. Studijų 

terminų žodynas turbūt pravartesnis tiems vartotojams, kuriems svarbu terminų vertinimas, 

norminimas, darninimas. Žinoma, abu šie žodynai gali papildyti vienas kitą, bet svarbiausia, 

kad jie atskleidžia skirtingus terminografijoje taikomus metodus. 

 

6.3. Švietimo ir mokslo terminų ontologija  

Ontologijos – formalios žinių konceptualizavimo priemonės, apibendrinančios 

natūraliąja kalba aprašytas žinias į struktūrizuotą, hierarchinį susijusių sąvokų modelį. Dėl 

informacijos apdorojimo kokybės ir kalbos daugiareikšmiškumo problemų kyla poreikis kurti 

struktūrizuotų žinių bazes, su kuriomis kompiuterinės programos galėtų apdoroti natūraliąją 

žmonių kalbą (angl. natural language processing) ir jomis keistis. Dėl šios priežasties ir 

kuriamos ontologijos. 

Tam tikrą kalbą mokantis žmogus lengvai suvokia jam pateikiamo natūraliosios kalbos 

teksto prasmę, o kompiuterinė programa interpretuoja tą pačią informaciją kaip tekstinių 

simbolių ir su jais susijusių metažymų rinkinį. Ontologijos yra jungiamoji grandis, paverčianti 

natūraliąja kalba aprašytą informaciją į koncepcinį žinių modelį, kurį lengvai interpretuoja 

informacijos surinkimo ir apdorojimo robotai. 

Ontologijų kūrimas yra tarpdisciplininis procesas, apimantis filosofijos, lingvistikos ir 

informatikos mokslų sritis (plačiau žr. Grigonytė 2010). Filosofijoje ontologija suvokiama kaip 

disciplina, nagrinėjanti būtį ir egzistenciją. Tokią ontologijos sampratą papildo lingvistai; 

ontologija lingvistikoje – atskirų sąvokų ir jas apibūdinančių terminų tinklas. Informatikoje 

ontologija yra loginis ir formalus tikrovės vaizdavimas. 

Didžiausias ir lengvai prieinamas natūraliosios kalbos tekstų šaltinis yra internetas, dėl 

to ontologijos dažnai suvokiamos kaip vienas iš semantinio žiniatinklio ir semantinės paieškos 

įrankių. W3C organizacija, kurianti interneto puslapių kūrimo standartus, apibūdina ontologiją 
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kaip terminų rinkinį, aprašantį tam tikros srities žinias: „ontologijas naudoja žmonės, duomenų 

bazės ir taikomosios programos, kurios siekia pasidalyti tam tikros srities informacija <...>. 

Ontologijos susieja kompiuterinėms programoms pritaikytas tam tikros srities sąvokas ir ryšius 

tarp jų“ (W3C 2013). 

Švietimo ir mokslo terminų ontologija87 sukurta siekiant formalizuoti ŠM terminų 

rinkinį ir jį papildyti semantiniais ryšiais, kuriuos gali interpretuoti taikomosios programos. 

Pagrindiniai ontologijos kūrimo darbai: kokybiškai aprašyti pasirinktos srities terminus bei 

sąvokas ir formaliai specifikuoti jų reikšmes. Šie darbai svarbūs sprendžiant informacijos 

daugiareikšmiškumo problemą ir kuriant ŠM srities struktūrinį terminų modelį. ŠM terminų 

ontologija sukurta ne tik kaip ŠM terminų taksonomija, bet ir kaip vienas iš galimų semantinės 

paieškos resursų. 

 

6.3.1. Švietimo ir mokslo terminų ontologijos kūrimo metodologijos pasirinkimas 

Apie apibendrintą ontologijų kūrimo koncepciją, ontologijų kūrimo metodologijas 

rašyta Markievicz et al. 2013.88 Pasirenkant ŠM terminų ontologijos kūrimo metodologiją, 

atsižvelgta į turimus informacijos resursus ir kalbos technologijų bei ontologijų kūrimo įrankių 

pritaikymo galimybes. Nuspręsta naudoti Methontology projekte sukauptą patirtį (plačiau 

žr. Mariano et al. 2004; Gomez-Perez et al. 2004; Corcho et al. 2003). 

Methontology metodologijos pritaikymas ŠM terminų ontologijai kurti ir ontologijos 

kūrimo resursai pavaizduoti 6.7 paveiksle. Specifikuojant nurodomas ontologijos kūrimo 

tikslas ir apimtys. Koncepcinis ontologijos modelis kuriamas atsižvelgiant į specifikacijos metu 

išgrynintą sritį, vėliau jis formalizuojamas – paverčiamas formaliu ontologijos modeliu. 

Kūrimo procese formalus modelis įgyvendinamas pagal pasirinktos ontologijų kūrimo kalbos 

reikalavimus. Net ir sukurta ontologija neretai būna keičiama, didinama ar atnaujinama. 

 

                                                 
87 ŠM terminų ontologiją sudarė Irena Markievicz. Ontologija sukurta OWL kalba, ji prieinama internete adresu 
http://meta.vdu.lt/webprotege/, vizualizuojama naudojant WebProtege įrankį, su kuriuo galima peržiūrėti 

hierarchinį klasių medį, jų savybes ir sąvokų esinių pavyzdžius. Vartotojas, atidarydamas ar paslėpdamas naujas 

korteles ir blokus, gali susidėlioti patogią grafinę sąsają. Rekomenduojama naudoti Chrome ar Mozilla Firefox 

naršykles. Tam, kad ryšiai tarp terminų būtų geriau pavaizduoti, rekomenduojama naudoti Protege 4.3 su 
OntoGraf papildiniu. 
88 Informacija apie ŠM terminų ontologiją pateikta remiantis Markievicz et al. 2013 straipsniu. 

http://meta.vdu.lt/webprotege/
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6.7 paveikslas. ŠM terminų ontologijos kūrimo procesai ir ištekliai (remiantis 

Methontology metodologija) 

 

Pritaikius Methontology modelį, sudarytas terminų sąrašas, sąvokų taksonomija, 

nustatyti ryšiai tarp atskirų ontologijos objektų, parengta pavyzdžių savybių, klasių, abstrakčių 

klasių bei jų savybių ir ryšių bazė, kurioje įvardijama, kokiais atvejais egzistuoja pasirinkto 

objekto klasė, su kokiomis kitomis objektų klasėmis ji susijusi, taip pat aprašyti klasių esiniai. 

Ontologijomis aprašomi skirtingi tos pačios specifinės srities dalykai: asmenys (pvz., 

rektorius, studentas), vietos (pvz., universitetas, laboratorija), procesai (pvz., mokymas, 

dėstymas), procesų ar veiksmų rezultatai (pvz., meno kūrinys, bakalauro darbas) ir kt. Visi jie 

ontologijoje įvardijami kaip sąvokos (angl. concept)89. 

Sąvokų taksonomija (angl. concept taxonomy) – sisteminė sąvokų klasifikacija pagal 

pasirinktą koncepcinį ontologijos modelį – įprastai kuriama iš terminų glosarijaus (angl. 

glossary), kuris šiuo atveju suprantamas kaip formalus terminų ir jų apibrėžčių sąrašas (plačiau 

žr. Uschold et al. 2004). 

Klasikinėje taksonomijoje klasė apibrėžiama kaip „panašių esinių grupė, besiskirianti 

nuo kitų individų grupių“ (plačiau žr. Mayr 1987). Kiekvieną ontologijos klasę apibūdina tik 

jai būdingų savybių (angl. property)90 ir jų apribojimų (angl. restriction) rinkinys, kurį perima 

visi tam tikros klasės esiniai (angl. instance, individual). Klasės esinys yra konkretus 

pasirinktos sąvokos egzempliorius (pvz., Zigmas Lydeka yra sąvokos rektorius esinys). 

                                                 
89 Sąvokos dar gali būti vadinamos klasėmis (angl. class). 
90 Savybės dar gali būti vadinamos atributais (angl. attribute). 
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Specifikavimas 

Koncepcinis 

modelis 

Formalizavimas 

Kūrimas 

Palaikymas 

Švietimo ir 

mokslo srities 
tekstynas 
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Terminų 
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Ontologijos sąvokos (klasės) kurtos pagal mišrią iš apačios į viršų (angl. bottom-up 

strategy) ir iš viršaus į apačią (angl. top-down strategy) strategiją (plačiau žr. Ushold et al. 

1996). Taikant iš apačios į viršų strategiją, pirmiausia identifikuojamos specifiškiausios 

sąvokos, vėliau jos generuojamos į abstraktesnes. Taikant iš viršaus į apačią strategiją, 

pirmiausia apibrėžiamos abstrakčios sąvokos, vėliau jos tikslinamos. Taikant mišrią ontologijų 

sudarymo strategiją, pirmiausia nagrinėjamos pradinės sąvokos ir, atsižvelgiant į poreikius, jos 

arba tikslinamos, arba apibendrinamos. Tikslios sąvokos atsiranda tik tada, jei jos yra susijusios 

su pradinių sąvokų baze. 

Šiame ontologijos terminų taksonomijos kūrimo etape aktyviai dalyvavo ŠM srities 

ekspertas, kuris sugrupavo terminus pagal dalykines sritis ir sukūrė pirminį ontologijos 

koncepcinį modelį, taigi buvo taikyta iš viršaus į apačią metodologija. 

Kuriant sąvokų taksonomiją, rekomenduojama daug dėmesio skirti šiems etapams: 

terminų sąrašui sukurti ir jam patikslinti, sąvokų modeliui sukurti, apibrėžtims ir terminams 

įvertinti. 

 

6.3.2. Švietimo ir mokslo terminų ontologijos struktūra 

Vienas iš ontologijų kūrimo proceso iššūkių – sukurti kokybišką duomenų struktūrą, 

kuri būtų universali ir pritaikoma skirtingoms informacijos apdorojimo sistemoms, suderinama 

su kitais žinių šaltiniais. Pradinis (arba šakninis) ontologijos hierarchijos elementas yra dalykas 

(angl. thing), abstrahuojantis visas ontologijos sąvokas. Šio elemento būtinumą paaiškina 

filosofinė ontologijos – kaip mokslo, nagrinėjančio būtį – samprata. Ontologija formalizuoja 

visas tam tikros srities žinias, tad būtinas jos elementas yra abstrakti klasė, apibendrinanti visus 

specializuotos srities objektus. 

Sąvokos, terminai ir aksiomos yra pagrindiniai bet kurios ontologijos koncepciniai 

elementai. Svarbu skirti termino ir sąvokos reikšmes. ISO 1087-1 standarte (2000) sąvoka 

apibūdinama kaip „žinių vienetas su unikalių charakteristikų deriniu“. Sąvoka nepriklauso nuo 

kalbos, jai įtakos gali turėti tik kontekstas. Terminas yra sąvokos identifikatorius: „bendrosios 

sąvokos žodinė žyma specifinės srities kontekste“ (ISO 1087-1:2000). Aksiomos apibūdina 

specifinės srities apribojimus, kuria ontologijos objektų hierarchinę struktūrą. Formaliems 

struktūriniams ontologijos objektams priskiriamos sąvokų klasės, klasių esiniai, klasių ir esinių 

savybės (atributai), visus ontologijos objektus siejantys ryšiai bei apribojimai. 

Šiame tyrime ontologijos formavimo pagrindu buvo pasirinktas verslo veiklų modelis, 

todėl visi terminai sugrupuoti į tris abstrakčias įvesties, proceso ir išvesties klases (žr. 6.8 pav. 

ir 2 priedą; plačiau žr. ISO 9001: 2000). Įvesties klasėje nurodomi sistemos ar konkrečios 

veiklos reikalavimai, resursai ir duomenys. Dėl to šiai kategorijai priskiriamos infrastruktūros, 
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institucijos ir dalyvio terminų grupės. Veiklos procesai skirstomi į esminius (klasė veikla), 

sukuriančius pridėtinę vertę, ir palaikančius procesus (klasė administravimas), kurie sustiprina 

pagrindinių procesų veiklą, užtikrina infrastruktūrą sukuriamiems procesams. Išvestis 

apibendrina proceso efektyvumą ir našumą – nurodo, kokius rezultatus galima buvo pasiekti, 

kokie buvo pasiekti ir kokie resursai buvo jiems panaudoti (mokslo produkcijos, profesinio 

rengimo produkcijos, studijų produkcijos ir meno produkcijos klasės). Kiekviena abstrakti 

dalykinės srities klasė gali turėti papildomų poklasių (kaip matyti 6.9 paveiksle, klasės dalyvis 

poklasis yra administratorius, šis poklasis skirstomas dar smulkiau). Iš viso ŠM terminų 

ontologijoje yra 29 abstrakčiosios klasės. Pagrindinis jų vaidmuo – kurti bendrąjį ontologijos 

koncepcinį modelį pagal jau minėtą iš viršaus į apačią strategiją. 

 
6.8 paveikslas. ŠM terminų ontologijos struktūra pagal verslo veiklų modelio sritis 

 

 
6.9 paveikslas. Dalyvio klasės bendrosios sąvokos ir abstraktūs poklasiai ŠM terminų 

ontologijoje 
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ŠM terminų ontologiją sudaro 465 bendrosios sąvokų klasės (žr. 2 priedą)91, kurių 

hierarchija sukurta pasitelkus apibrėžiamųjų kontekstų atpažinimo modelius (plačiau žr. 

Bielinskienė et al. 2012, taip pat šios monografijos 5 skyrių). Apibrėžiamieji kontekstai iš dalies 

arba visiškai atitinka terminų apibrėžtis ir yra kuriami iš hiperoniminių sąvokų. Pavyzdžiui, 

sąvoka studentas apibrėžiama kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal 

nuosekliųjų studijų programą. O užsienio studentas yra studentas, atvykęs į tam tikros šalies 

aukštąją mokyklą iš kitos šalies studijuoti visos nuosekliųjų studijų programos arba dalinių 

studijų. 

 
6.10 paveikslas. Klasės studentas taksonominė hierarchija ŠM terminų ontologijoje 

 

Mokslinių terminų ontologijoje įvardijami šie taksonomijos ryšiai: 

- klasės poklasis (angl. subclass-of) – pvz., magistrantas yra klasės studentas 

poklasis; 

- išskaidymas (angl. disjoint-decomposition) – pvz., studijų produkcija negali tuo 

pačiu metu būti ir bakalauro darbas, ir disertacija; 

- visiškas išskaidymas (angl. exhaustive-decomposition) – pvz., klasei dėstytojas 

priklauso poklasiai docentas, lektorius, profesorius ir kt. – jei tam tikras objektas yra dėstytojas, 

jis turi priklausyti bent vienam iš išvardytų poklasių; 

- padalijimas (angl. partition) – pvz., klasę mokslo darbuotojas sudaro jaunesnysis 

mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas ir vyriausiasis mokslo darbuotojas 

poklasiai. Jei tam tikras objektas yra mokslo darbuotojas, jis priklauso vienam iš įvardytų 

poklasių. 

                                                 
91 Ontologijoje pateikti ir tie terminai, kurių nėra ŠM terminų žodyne, t. y. kurie nebuvo išsamiai apibrėžti. 
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Kadangi pagrindinis ontologijos kokybės kriterijus yra sąvokų vienareikšmiškumas, 

kuriant ŠM terminų ontologiją daug dėmesio skirta, kad sąvokų savybių rinkinys būtų sudarytas 

kokybiškai. Klasių ir esinių savybių rinkiniui nustatyti tinka aprašomųjų kontekstų atpažinimo 

modeliai (plačiau žr. Bielinskienė et al. 2012). Aprašomieji kontekstai nusako analizuojamos 

sąvokos pobūdį ir jos ryšį su kitomis sistemos dalimis. 

Ta pačia savybe galima apibūdinti kelias skirtingas sąvokas. Pavyzdžiui, savybė 

aktyvus būdinga keturioms sąvokų klasėms: praktinis darbas, praktinis rengimas, praktinis 

užsiėmimas, pratybos (žr. 6.11 paveikslą). Todėl svarbu akcentuoti, kad tik tam tikras unikalus 

savybių derinys gali kokybiškai apibūdinti sąvoką ir spręsti sąvokų daugiareikšmiškumo 

problemą. 

 
6.11 paveikslas. Savybės aktyvus taikymo galimybės ŠM terminų ontologijoje92 

Kiekviena savybė gali turėti apribojimų ar ryšių su kitomis sąvokų klasėmis. 

Pavyzdžiui, akademinė valanda apibūdinama kaip dėstytojų ir studentų kontaktinio darbo 

trukmės vienetas, lygus 45 minutėmis. Formali, ontologinė šios sąvokos apibrėžtis įvardija tokį 

savybių rinkinį: akademinė valanda kaip proceso poklasis; dalyviai yra studentai ir dėstytojas; 

tai kontaktinis procesas, turintis trukmę, kuri apibrėžiama 45 minučių konstanta (žr. 6.12 

paveikslą). 

 

 
 

6.12 paveikslas. Klasės akademinė valanda savybių ir jų apribojimų rinkinys ŠM terminų 

ontologijoje 

 

                                                 
92 Naudojant Protege 4.3 ontologijos kūrimo ir vizualizavimo įrankį, nebuvo galimybės vartoti lietuvių kalbą, todėl 

struktūriniai ontologijos elementai (pvz., ObjectProperty, Domain) pateikti anglų kalba. 



 129 

 
 

6.13 paveikslas. ŠM terminų ontologijos klasių ir esinių ryšių medis 

 

Klasių savybes, jų apribojimus ir ryšius su kitomis klasėmis perima klasių esiniai – 

konkretūs klasių egzemplioriai, pasižymintys tomis pačiomis semantinėmis savybėmis. 

Pavyzdžiui, jeigu ontologijoje nurodoma, kad rektorius vadovauja universitetui, tai šios klasės 

esinys – Zigmas Lydeka – vadovauja VDU, t. y. klasės universitetas esiniui (žr. 6.13 paveikslą). 

 

6.3.3. Švietimo ir mokslo terminų ontologijos įvertinimas bei pritaikymas 

Šiuo metu ŠM terminų ontologijoje yra 494 esybių klasės (29 abstrakčios esybių klasės 

ir 465 bendrosios esybių klasės), 87 bendrųjų esybių klasės ir esinių savybės, 141 esinys, 296 

ontologijos klasių bei esinių ryšiai. 

Formaliai ontologijos sudėtingumą galima įvertinti pasitelkiant aprašomosios logikos 

(angl. description logic) metrikas (plačiau žr. Corcho et al. 2003; Baader 2003). ŠM terminų 

ontologija įvertinta ALCHON(D) sudėtingumo lygmeniu, kur: 

- AL – savybių kalba; ja galima susieti sąvokas, rašyti joms universalius 

apribojimus; 

- C – nurodo, kad galima neigti sąvokų ryšius; 

- H – nurodo, kad galima kurti vaidmenų hierarchiją; 

- O – kiekį įvertinantys apribojimai (ryšiai: tiksliai vienas, vienas iš daugelio); 

- N – kiekio apribojimai (ryšiai: mažiau, daugiau); 

- (D) – duomenų tipų savybės. 

Be ontologijos žodyno, taksonomijos ir semantinių ryšių, vertinamos jos panaudojimo 

ir pritaikymo galimybės. Pasirinkta OWL ontologijų kūrimo kalba yra tinkama semantinėms 

išvadoms kurti, ontologijai pildyti naujomis sąvokomis ar susieti kelias skirtingų sričių 

ontologijas. ŠM srities struktūrinis terminų modelis parengtas taip, kad kiekviena ontologijos 
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sąvoka būtų aprašyta unikaliu savybių ir semantinių ryšių rinkiniu – toks sprendimas padeda 

spręsti informacijos semantinio daugiareikšmiškumo problemą. Šis išteklius sukurtas ne tik 

kaip ŠM srities terminų taksonomija, bet ir kaip vienas iš galimų semantinės paieškos ir 

natūraliosios kalbos apdorojimo resursų. 

Iki šiol daug dėmesio skirta aptarti, kaip ontologijos gali būti pritaikytos 

kompiuterizuojant natūraliąją kalbą, ją sisteminant, padarant suprantamą kompiuterinėms 

programoms. Reikia pabrėžti, kad ontologijos ypač naudingos terminologams, nes, 

pasinaudojus ontologijos vizualizavimo priemonėmis, aiškiai matyti terminų tarpusavio ryšiai. 

Terminams iliustruoti galima parinkti ontologijoje pateiktus su tais terminais susijusius 

konkrečius žodžius (ontologijoje vadinamus esiniais). 

 

6.4. Apibendrinimai 

ŠM terminų žodyne pateikti 224 terminai. Žodyne, be tradiciniams terminų žodynams 

įprastos informacijos (paties termino, jo apibrėžties, atitikmenų užsienio kalbomis, posričių, 

santrumpų), pateikti ir tokie duomenys, kurie gali būti gauti tik taikant tekstynų lingvistikos 

metodus: termino dažnumas tekstyne, visos termino kaitybinės formos, kolokatai, pavyzdžiai, 

konkordansas. 

Iš ŠM tekstyno surinkti duomenys apie termino vartoseną buvo saugojami termino 

kortelėje. Kai kurie duomenys (terminas, jo struktūra, kaitybinės formos, dažnumas, 

aiškinamieji, apibrėžiamieji kontekstai ir konkordansas) nustatyti automatiškai. Informacija 

apie kitus su analizuojamu terminu susijusius terminus, kolokatai, pavyzdžiai parengti pusiau 

automatiškai, t. y. lingvistai iš automatiškai sudarytų konkordansų, kolokatų sąrašų atrinko 

tinkamiausius duomenis. Posritis, santrumpos, atitikmenys kitomis kalbomis – duomenys, 

kuriuos parengė termino kortelę pildantis lingvistas ir (ar) terminologas. Apibrėžtis 

suformulavo terminologas, naudodamas apibrėžiamuosius ir aiškinamuosius kontekstus, teksto 

fragmentus ir konkordansą. 

ŠM terminų žodynas laikytinas vienu iš pirmųjų bandymų lietuvių terminografijoje 

pritaikyti deskriptyviosios terminologijos principus, t. y. remtis objektyviais duomenimis, 

gautais iš specialiojo tekstyno. Dėl šios priežasties gali būti diskutuojama dėl žodyne pateiktų 

terminų, dėl jų apibrėžčių kokybės. ŠM terminų žodyno sudarytojų tikslas – šiuo žodynu 

pademonstruoti kitokį terminų atrankos ir apibrėžimo būdą, žodyno vartotojams suteikti 

kitokios kokybės ir kiekybės duomenų. 

ŠM terminų ontologijoje yra 494 esybių klasės, 87 bendrųjų esybių klasės ir esinių 

savybės, 141 esinys, 296 ontologijos klasių bei esinių ryšiai. Taip sudaryta ontologija yra 

naudinga terminologams, nes ontologijoje aiškiai pavaizduoti terminų ryšiai. 
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Tikimės, kad tiek ŠM terminų žodynas, tiek ontologija gali padėti ŠM srities 

dalyviams: dėstytojams, mokytojams, administracijos darbuotojams, studentams, 

moksleiviams, nes šiuose šaltiniuose matyti ŠM organizacinė dalykinė struktūra, pvz., kaip 

klasifikuojami studentai, kokios yra studijų rūšys, iš ko sudaryta aukštųjų mokyklų 

administracija ir pan. 



7. APIBENDRINAMOSIOS PASTABOS IR REKOMENDACIJOS 

„Informacinėje visuomenėje kalbos patrauklumą ir gyvybingumą lemia galimybės 

greitai ir patogiai keistis daugiakalbe informacija, gauti paslaugas ir pan.“ (Vaišnienė et al. 

2012: 2), todėl Lietuvai itin aktualu spartinti išteklių, reikalingų visaverčiam lietuvių kalbos 

funkcionavimui daugiakalbėje aplinkoje, kaupimą, kūrimą ir diegimą. Terminologijos ištekliai 

yra labai svarbi visų lietuviškųjų kalbos išteklių dalis, vadinasi, būtina kurti palankias sąlygas 

lietuviškoje terminologijoje taikyti kalbos analizės įrankius ir priemones. 

Tikimės, kad šia monografija pavyko atskleisti, kad Lietuvos terminologijoje aktualu 

ir įmanoma plačiau naudoti tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos metodus, daugiau dėmesio 

skirti deskriptyviajai terminologijai ir terminografijai. Tai padėtų terminografams greičiau ir 

objektyviau analizuoti terminų vartoseną, fiksuoti terminų įvairovę, lemtų ne tik efektyvesnę, 

objektyvesnę terminų analizę, bet kartu ir paspartintų bei patobulintų terminų norminimo 

procesą. Neneigiant kūrybiškų ir sėkmingų vertėjų darbų, pastebima, kad iš verstų tekstų 

atsiranda ir naujų terminų, kuriuos reikia darninti (Pukelis et al. 2012). Nuosekli terminų, jų 

variantų ir vartosenos stebėsena galėtų būti atliekama pasitelkus deskriptyviosios 

terminologijos metodus. 

Vertinant automatinio terminų atpažinimo ir apibrėžimo įrankių privalumus, 

akivaizdu, kad su šiais įrankiais per palyginti trumpą laiką galima sukaupti terminografinių 

duomenų įvairių sričių terminų duomenų bazėms. Kaip rodo kitų šalių patirtis (Logar et al. 

2013), naudojant kalbų technologijas ir leksikografinius įrankius, galima ne tik greičiau 

sudaryti terminų bazę, bet ir atlikti objektyvesnę tam tikros srities terminijos analizę. Dar vienas 

automatinio terminų atpažinimo privalumas yra tas, kad kalbos analizės įrankiais galima 

surinkti iš tekstų tą informaciją, kurią sunku sukaupti rankomis, taigi automatizuojant galima 

būtų lengviau apdoroti didesnį informacijos kiekį. Apie šią problemą lietuvių terminologai 

kalbėjo dar 2003 m.: „kalbininkams terminologams visas [terminų žodynų] rengimo, 

recenzavimo ir aprobavimo darbo krūvis nepakeliamas“ (Klimavičius 2003: 27). Taigi 

šiuolaikinės terminologijos darbe svarbiausia automatizuoti tai, ką įmanoma automatizuoti. 

Natūraliosios kalbos duomenimis grįstas deskriptyviosios terminologijos kūrimo 

procesas pasižymi tuo, kad į kalbos technologijų, skirtų terminijai, kūrimą galima įtraukti ir 

verslo sektorių, ypač kalbos industrijoje veikiančias įmones, kurios suinteresuotos komerciniais 

terminologijos projektais (šis suinteresuotumas matomas tokiuose susitikimuose, kaip Lietuvių 

terminologijos forumo 4-oji konferencija, kur viena iš diskusijų buvo skirta ekonominiams 

terminologijos aspektams). Ir pats terminologijos forumas yra svarbus, siekiant diskutuoti apie 

deskriptyviosios terminologijos metodą, vertinti įrankius, skelbti tyrimų rezultatus ir t. t. 
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Šiame tyrime laikėmės principo, kad nebūtinai visi metodai ir (ar) įrankiai turi būti 

sukurti nauji ir pritaikyti būtent lietuvių kalbai, – yra daug įrankių, išbandytų su kitomis 

kalbomis, kurie gali būti taikomi bet kuriai kalbai, pvz., Logar et al. (2013: 175) aprašyti 

slovėnų terminijai pritaikyti įrankiai gali būti taikomi ir kitoms kalboms, nes, pasak šių tyrėjų, 

automatinio terminų nustatymo metodika, iš tekstyno nustatoma leksinė informacija 

nepriklauso nuo kalbos; automatinės analizės įrankių nustatymai gali būti pritaikomi 

skirtingoms kalboms. Kita vertus, lietuvių, kaip mažai vartotojų turinti kalba, technologiškai 

nėra tinkamai aprūpinta, nes ne visada įmanoma pritaikyti didžiosioms kalbos skirtas analizės 

priemones, o dėl nedidelio kalbos vartotojų skaičiaus kalbos technologijų gamintojai nėra itin 

suinteresuoti mažoms kalboms adaptuoti kitoms kalbos sukurtus įrankius. 

 Norint gauti kokybiškus galutinius rezultatus, t. y. pasirinktos srities išsamų terminų 

sąrašą, galimas jų apibrėžtis, pirmasis darbo etapas turi būti tinkamo tiriamojo tekstyno 

sudarymas. Sudarant šį šaltinį labai svarbi tekstų kokybė ir įvairovė, būtina numatyti tekstyno 

dydį. Svarbu iš anksto nuspręsti, kokiam tikslui bus naudojamas tekstynas, įvertinti laiko, 

finansines ir žmogiškųjų išteklių sąnaudas, reikalingas tekstynui sukaupti ir sutvarkyti. Kai 

įmanoma kaupti tekstus iš interneto automatiškai (t. y. išsprendžiamos technologinės 

problemos, prieinami kokybiški tekstai), galima dalį reikalingų tekstų surinkti gana greitai. 

Atkreipiame terminografų dėmesį į tai, kad pirmiausia reikia sudaryti terminų bazę, o 

paskui iš jos rengti žodynus. Lietuvoje iki šiol šis procesas vyko atvirkščiai: skaitmeninami 

esami žodynai, į kuriuos neįtraukta daug naujausių tam tikros srities terminų. Galbūt jeigu 

esami žodynai būtų suskaitmeninti taip, kad tiktų automatinės kalbos analizės tikslams (būtų 

patogi paieška, daug paieškos galimybių, būtų galima išsisaugoti reikalingą informaciją ar ją 

suklasifikuoti reikiamais aspektais ir pan.), tai pagal šią informaciją būtų galima nustatyti 

semantinius ryšius formalizuojančius modelius ir juos taikant iš lietuviškų tekstų rinkti 

apibrėžtis ir galimus informatyviuosius kontekstus. 

Automatiškai nustatant terminus, dažniausiai naudojami trejopi metodai: statistiniai, 

lingvistiniai arba hibridiniai. Pagrindinis statistinių ir lingvistinių terminų nustatymo sistemų 

skirtumas yra tas, kad lingvistinės sistemos labiau remiasi kalbine analize, o statistinės 

sistemos – žodžių vartosenos statistika. Dėl to lingvistiniai metodai yra labiau priklausomi nuo 

konkrečios kalbos nei statistinės sistemos. Atlikus tyrimą su lietuvių kalbos ŠM terminais, 

nustatyta, kad hibridinis metodas yra perspektyviausias iš visų analizuotų metodų. Tokios pat 

kokybės rezultatų, kaip kad, tarkim, anglų kalbai, nepavyksta pasiekti dėl to, kad lietuvių kalbos 

terminai vartojami skirtingomis kaitybinėmis formomis (ir jas dėl leksinių ir gramatinių 

ypatumų ne visada lengvai pavyksta sujungti į vieną antraštinę formą), todėl vien dažnumo 

kriterijaus neužtenka ir reikia pritaikyti būtent lietuvių kalbai skirtas taisykles, kad būtų 
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atpažinti norimos struktūros terminai. Svarbu pabrėžti, kad automatiškai nustačius galimus 

terminus, iš jų dar reikia atsirinkti analizuojamos srities terminus. 

Manome, kad šioje monografijoje aprašytų tyrimų, kaip automatiškai nustatyti galimus 

terminus, taip pat analizuojamos srities terminus, rezultatai kol kas svarbūs ne dėl išskirtinai 

geros kokybės, o dėl patirties sklaidos. Taip pat iš šių rezultatų galima matyti prielaidas, kad, 

bent jau iš dalies automatizavus terminų atpažinimą ir apibrėžimą, tai neabejotinai paspartintų 

terminologų ir terminografų darbą, leistų gauti objektyvesnių rezultatų. Taip pat norime 

akcentuoti, kad vykdant šį terminologijos projektą sukurti produktai ir įrankiai gali būti 

panaudoti terminologijos ir terminografijos seminaruose analizuojant konkrečius terminus, 

nustatant jų sąsajas, mokantis rašyti ir vertinti apibrėžtis ir pan. 

Mūsų tyrime taikant automatizuotą terminų apibrėžčių atrinkimą pavyko pasiekti 

maždaug 60 proc. išsamumą, t. y. ŠM terminus buvo galima apibrėžti panaudojus pusiau 

automatiškai iš ŠM tekstyno atrinktą informaciją. Šiam tikslui naudotas apibrėžčiai sudaryti 

reikalingų informatyviųjų kontekstų atpažinimo specialiajame tekstyne metodas, t. y. sudarytas 

tam tikras rinkinys modelių, kurie skirti informatyviesiems kontekstams atpažinti; sukurtas 

įrankis, kuriuo automatiškai surinkti informatyvieji kontekstai iš tekstyno. 

Kaip paaiškėjo iš tyrimo, tam, kad būtų gauti geresni rezultatai, pirmiausia reikėtų 

pritaikyti automatinę sintaksinę analizę,93 taip pat reikia numatyti galimus modelių apribojimus, 

gramatinį, leksinį ir kitokio pobūdžio tikslinimą, reikėtų analizuoti didesnį tekstyną, nes kai 

kuriems terminams, remiantis tekstyno informacija, nepavyko parengti gerų apibrėžčių 

paprasčiausiai dėl to, kad informacijos buvo per mažai – tik kelios konkordanso eilutės. 

Skaitant, naudojant terminų žodynus ar terminų bazes, kyla diskusijų, kokia 

informacija reikalinga, kaip ji turėtų būti pateikta. ŠM terminų žodyne, be tradiciniams terminų 

žodynams įprastos informacijos (paties termino, jo apibrėžties, atitikmenų užsienio kalbomis, 

posričių, santrumpų), pateikti ir tokie duomenys, kurie gali būti gauti pusiau automatiškai tik 

taikant tekstynų lingvistikos metodus: termino dažnumas tekstyne, visos termino kaitybinės 

formos, kolokatai, pavyzdžiai, konkordansas. Toks žodynas gali būti laikomas tam tikra 

terminų baze ir pirmiausia vertingas kaip susistemintos informacijos apie terminą kaupykla. 

Toliau su šiais duomenimis gali dirbti terminologas, rengiantis žodyną vartotojams, ar 

norminantis ir darninantis tam tikros srities terminiją ir t. t. 

ŠM terminų žodynas laikytinas vienu iš pirmųjų bandymų pritaikyti deskriptyviosios 

terminologijos principus, t. y. remtis objektyviais duomenimis, gautais iš specialiojo tekstyno. 

Dėl šios priežasties gali būti diskutuojama dėl žodyne pateiktų terminų, dėl jų apibrėžčių 

                                                 
93 Tuo metu, kai buvo atliktas tyrimas, buvo naudota tik automatinė morfologinė analizė. Šiuo metu lietuvių kalbai 

jau sukurtas ir sintaksinis analizatorius, plačiau žr. Boizou et al. 2014. 
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kokybės. ŠM terminų žodyno sudarytojų tikslas – šiuo žodynu pademonstruoti kitokį terminų 

atrankos ir apibrėžimo būdą, žodyno naudotojams suteikti kitokios kokybės ir kiekybės 

duomenų. 

Lietuvoje veikia Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas, kuris apibrėžia 

terminijos kaupimą ir pateikimą vartotojams. Taigi bazė sukauptos terminijos sklaidai lyg ir 

yra. Tačiau šios bazės funkcijos pagal dabartinį įstatymą susietos su terminų norminimu, t. y. 

visi bazėje esantys terminai gali būti aprašyti (įvertinti) pagal termino statusą aprobuotas, 

teiktinas ar neteiktinas. Bazėje nėra statuso siūlomas. Pavyzdžiui, IATE bazėje be žymų 

teiktinas, leistinas, neteiktinas yra ir pasenęs. Jeigu galima fiksuoti pasenusius terminus, tai 

būtų galima fiksuoti ir naujus, siūlomus terminus. Galbūt jie dar nebūtų aprobuoti, bet bazės 

vartotojai jau galėtų matyti, kad toks terminas yra pavartotas arba pasiūlytas, matytų šaltinį, iš 

kur tas terminas, ar kieno pasiūlytas. Tokiu principu fiksuojant naujus terminus, kartu galėtų 

būti geriau reguliuojamas terminų paplitimas: dabar dažna situacija, kai vertėjas kuria terminą, 

nes neranda (nežino, nesusidūrė), kad kas nors jau būtų tam terminui sukūręs atitikmenį. 

Matydamas kad ir kelis naujus tos pačios sąvokos terminus, vertėjas galėtų rinktis, kuris jam 

atrodo tinkamesnis. 

Jeigu Lietuvos Respublikos terminų bankas, kaip bazė terminams saugoti ir aprašyti, 

galėtų būti naudojama automatiškai nustatytiems terminams kaupti, tada reikėtų prie termino 

statuso pateikti daugiau pasirinkimų, išplėsti tas bazės paslaugas, kurios būtų skirtos banko 

pildytojams: kad atitinkamų sričių specialistai galėtų vertinti atrinktus terminus, siūlyti 

alternatyvius, labiau paplitusius ar prigijusius. Bazės funkcijos, skirtos terminologiniam darbui, 

taip pat turėtų būti peržiūrėtos: svarbu, kad automatiškai sukauptus ir specialistų, vertėjų 

siūlomus terminus būtų galima greitai ir patogiai vertinti kalbos taisyklingumo aspektu, 

norminti, jeigu reikia, t. y. tvarkyti pagal preskriptyviosios terminologijos principus, taip pat 

pildyti, keisti ir pan. 

Taigi norime akcentuoti, kad Lietuvoje labai trūksta ne naujų terminų žodynų ar į 

elektroninę terpę perkeltų žodynų, o terminų bazių, kuriose būtų galima lanksčiai sisteminti 

įvairių sričių terminiją. Kaip ir IATE atveju, galėtų būti kelios Lietuvos Respublikos terminų 

banko versijos: viena skirta vartotojams, kita skirta terminologams ir vertėjams, trečia skirta 

pildytojams ir pan. Rašydamas apie kompiuterinę terminų tvarkybą, K. Gaivenis (2002: 83) 

pateikė pavyzdžių, kai terminų bankai turi po kelias duomenų bazes: pvz., Suomijos bankas 

TEPA turi 4 duomenų bazes: pirmojoje pateikiama patikimiausia standartizuota terminija, 

antrojoje – terminija, paimta iš žodynų ir neturinti apibrėžčių, trečiojoje – terminijos naujadarai, 

dar nepatekę į žodynus, o ketvirtojoje – įvairūs darbiniai terminų sąrašai. Tokia ar panaši 

terminų banko sandara praverstų dirbantiems lietuvių kalbos terminijos srityje. 



8. SANTRAUKA 

Šioje monografijoje pristatyti naujausi automatizuoto lietuvių kalbos terminų 

nustatymo ir apibrėžimo tyrimai. Šie tyrimai remiasi deskriptyviosios terminologijos principais. 

Pirmoje monografijos dalyje aptarti deskriptyviosios ir preskriptyviosios terminologijos 

skirtumai, akcentuota, kad preskriptyviojoje terminų tvarkyboje siekiama norminti ir 

standartizuoti terminiją, sprendimai dėl norminimo priimami remiantis jau esamais terminų 

žodynais, dokumentais, standartais, aprobuotų terminų rinkiniais ar bazėmis. Vienoje iš 

deskriptyviosios terminų tvarkybos šakų – tekstynais pagrįstoje terminų tvarkyboje (angl. 

corpus-driven terminology management) – dėmesys nuo termino norminimo perkeliamas į jau 

pavartotą terminą bei jo analizę tekstyne, t. y. realioje vartosenoje. Analizė tekstyne atliekama 

panaudojant automatizuotus terminų atpažinimo ir analizės įrankius. 

Lietuvoje vieni pirmųjų bandymų atkreipti dėmesį į deskriptyviąją terminologiją, jos 

svarbą šiandieninei terminologijai, ypač terminografijai, buvo R. Marcinkevičienės 

publikacijos (2000), I. Zeller disertacija „Automatinis terminų atpažinimas ir apdorojimas“ 

(2005). Vis dėlto iki šiol Lietuvos terminologijoje vyrauja preskriptyvusis požiūris ir terminų 

analizės būdas, daug dėmesio ir tyrimų skiriama lietuvių terminologijos principams ir 

normoms, diachroninei terminologijai arba terminologijos istorijai. 

Dabartinėje Lietuvos terminologijoje praverstų derinti preskriptyviosios ir 

deskriptyviosios terminologijos metodus. Pasinaudojant tekstyno teikiamomis galimybėmis, 

reikėtų taikyti automatinius duomenų apdorojimo metodus: terminų atpažinimo ir nustatymo, 

apibrėžčių atpažinimo, ontologijų sudarymo ir t. t. Tai leidžia apdoroti daug didesnį 

informacijos kiekį, kas itin aktualu šiuolaikinei terminografijai, kurios iššūkiai – greitai rengti 

ir (ar) atnaujinti terminografinius šaltinius, galinčius patenkinti įvairių vartotojų poreikius. 

Pastaruosius du dešimtmečius Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės 

lingvistikos centro mokslininkai vykdo tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos tyrimus, kuriais 

siekiama automatizuoti kalbos analizę. Vienas iš svarbesnių pastarųjų trejų metų tyrimų – 

automatizuotas terminų atpažinimas ir apibrėžimas. Daugiausia šios srities darbų atlikta 

vykdant 2010–2012 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Švietimo ir mokslo 

terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI 2)“. Šio projekto etapai buvo tokie: 

1. Apsibrėžta dalykinė sritis, tada pagal kriterijus sudarytas 4 mln. žodžių specialusis Švietimo 

ir mokslo (toliau ŠM) srities tekstynas, jis automatiškai morfologiškai anotuotas. 

2. Sukurtas automatiškai galimus terminus (toliau GT) atrenkantis įrankis, pagrįstas 

statistinėmis ir lingvistinėmis taisyklėmis. 

3. Patikslinti GT atrankos kriterijai, pagal kuriuos nustatyta apie 11 tūkst. GT. 

4. Parengta terminų apibrėžimo, remiantis tekstynais, metodika. 
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5. Parengta lingvistinė informacija ir ištekliai, reikalingi ŠM terminų apibrėžtims nustatyti: 

dažniniai terminų ir jų kolokatų sąrašai, vartosenos pavyzdžiai, nustatyti susiję terminai, 

terminų priklausomybė dalykinei sričiai ir kt. 

6. Apibrėžti 300 pasirinktų ŠM terminų. Terminų apibrėžtys buvo rašomos remiantis 

informacija iš tekstyno apie terminu reiškiamą sąvoką. 

7. Publikuotas internete laisvai prieinamas Švietimo ir mokslo terminų žodynas ir parengta 

Švietimo ir mokslo terminų ontologija. 

Toliau pristatomi pagrindiniai projekte vykdytų tyrimų rezultatai, kurie aprašyti šioje 

monografijoje. Kaip minėta anksčiau, pirmasis ir vienas iš svarbiausių tyrimo etapų – sudaryti 

specialųjį tekstyną. Sudarant specialiuosius tekstynus svarbu ne dydis (kas neretai 

akcentuojama kalbant apie bendruosius tekstynus), o patikimi tekstų atrankos kriterijai. Tekstų 

atranka lemia, ar tekstyne pavyks rasti terminus, ar bus galima tinkamai suformuluoti jų 

apibrėžtis. 

ŠM tekstyno sudarymas truko apie metus ir apėmė šiuos etapus: tekstyno koncepcijos 

sudarymą, tekstų paiešką, tekstų surinkimą, tekstų tvarkymą. ŠM tekstyną sudaro šių temų 

tekstai: mokslinių tyrimų politika, aukštojo mokslo politika, tęstinio mokymosi politika, 

profesinio rengimo politika. Sudarant tekstyną neapsiribota tik Lietuvos institucijų parengtais 

dokumentais, imti ir ES dokumentai bei kiti verstiniai tekstai, atitinkantys tekstyno temas. 

Stengtasi, kad kiekvieną temą iliustruotų kuo skirtingesnių žanrų tekstai. Dauguma tekstų rinkti 

neautomatiškai iš interneto, kai kuriuos tekstus pateikė projekte dirbęs švietimo ir mokslo srities 

ekspertas. 

Be tekstų temų ir žanrų pasirinkimo labai svarbūs ir techniniai tekstyno sudarymo 

klausimai: tekstų kodavimo būdai, indeksavimo principai, prie kiekvieno teksto pateikiamos 

informacijos pobūdis, anotavimas. Jie išsamiai aprašyti antroje monografijos dalyje. 

Turint tekstyną, kitas etapas – pasirinkti automatinio terminų nustatymo metodą. 

Norint automatiškai nustatyti terminus, galima naudoti trejopus metodus: statistinius, 

lingvistinius arba hibridinius (statistinių bei lingvistinių metodų modelį). Pagrindinis statistinių 

ir lingvistinių terminų nustatymo sistemų skirtumas yra tas, kad lingvistinės sistemos labiau 

remiasi kalbine analize, o statistinės sistemos – žodžių vartosenos statistika. Dėl to lingvistiniai 

metodai yra labiau priklausomi nuo konkrečios kalbos nei statistinės sistemos, bet mažiau 

priklausomi nuo duomenų kiekybės. 

Atliekant ŠM terminų nustatymo eksperimentus, buvo įvertintas kolokacijų metodų 

tinkamumas automatiniam terminų nustatymui ir išbandyti šie metodai (jie aprašyti trečiame 

monografijos skyriuje): 1) WordSmith Tools programos funkcija Keyword Clusters; 

2) automatinio mokymosi metodas KEA; 3) kolokacijų nustatymo metodas naudojant įrankį 
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LICE; 4) specialiai lietuvių kalbai sukurtas hibridinis metodas. Siekiant įvertinti šių metodų 

išsamumą (angl. recall) ir tikslumą (angl. precision), sukurtas bandomasis terminų 

identifikavimo tekstynas (sudarytas iš daugiau nei 100 tūkst. žodžių), kuriame ekspertų 

sužymėti terminai (apie 3000) yra laikomi auksiniu standartu (angl. gold standard). 

Atliekant šį tyrimą su lietuvių kalbos terminais, nustatyta, kad hibridinis metodas yra 

perspektyviausias iš visų analizuotų metodų dėl pasiekto aukšto išsamumo įverčio, kuris 

užtikrina mažiausią tylos įvertį, lyginant su auksinio standarto sąrašais. Būtent dėl to šis metodas 

pasirinktas toliau gerinant tikslumą, pritaikant reitingavimo ir filtravimo algoritmus. 

Automatinis filtravimas remiasi prielaida, kad kuo terminas bendresnis, tuo jis dažniau 

vartojamas bendrajame ir (ar) bendro pobūdžio administraciniame tekstyne (nes mūsų 

analizuotame specializuotame tekstyne daugiausia yra administracinių tekstų), o kuo terminas 

specifiškesnis, tuo jis bus retesnis bendrajame ir (ar) bendro pobūdžio administraciniame 

tekstyne. Reitingavimo metodų skaičiavimo formulės skiriasi atsižvelgiant į lyginamųjų 

tekstynų naudojimą, koregavimo reikšmės dydį ir specialiojo tekstyno svarbos pasirinkimą. 

Visi trys metodai pasiekia geresnių rezultatų nei paprastas filtravimas specialiajame tekstyne 

pagal dažnumus, kuris tyrime naudotas kaip lyginamasis įvertis. Plačiau apie automatinio 

terminų nustatymo metodus ir įrankius, jų tobulinimo galimybes rašoma trečiame monografijos 

skyriuje. 

Ketvirtame skyriuje aprašyta ŠM terminų atranka: iš 11 tūkst. GT, sudarytų nuo vieno 

iki penkiolikos žodžių, tolesnei analizei duomenys atsirinkti pritaikius terminų ilgio ir terminų 

pavartojimo dažnumo kriterijus, taip pat atsižvelgta ir į terminų gramatinę struktūrą. Pritaikius 

anksčiau minėtus atrankos kriterijus, buvo nustatyta apie 3000 GT. Iš jų ŠM ekspertas atrinko 

780 ŠM terminų ir šis galutinis ŠM terminų sąrašas analizuotas toliau. 97 proc. šių terminų yra 

vienažodžiai, dvižodžiai ir trižodžiai. Keturžodžiai ir penkiažodžiai ŠM terminai labai reti, 

ilgesnių analizuotos srities terminų ŠM tekstyne nerasta. 

Išanalizavus ŠM terminų struktūrą, paaiškėjo, kad patys dažniausi gramatiniai 

modeliai yra tokie (čia pateiktos lemos, o ne tekstyne pavartotos gramatinės formos): 

1) daiktavardžio vardininkas, 2) daiktavardžio kilmininkas + daiktavardžio vardininkas, 

3) būdvardžio / dalyvio vardininkas + daiktavardžio vardininkas, 4) būdvardžio kilmininkas + 

daiktavardžio kilmininkas + daiktavardžio vardininkas, 5) daiktavardžio kilmininkas + 

daiktavardžio kilmininkas + daiktavardžio vardininkas. 

Automatiškai GT nustatanti programa iš tekstyno išrenka įvairiomis kaitybinėmis 

formomis pavartotus terminus, todėl ketvirtame monografijos skyriuje bandyta atsakyti į 

klausimą, kaip nustatyti terminų lemas. Tai galima padaryti keliais būdais: paprasčiausias 

terminų apdorojimas yra kamieno ar šaknies nustatymas (angl. stemming), tai yra galūnės 
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atskyrimas, pvz., bendr moksl program (analizuojant terminą bendroji mokslo programa). Nors 

technologiškai tai yra paprastas sprendimas, tokia terminų analizė sukuria dirbtines lietuvių 

kalbai nebūdingas formas. 

Antra galimybė yra lemavimas: lemos nustatytos naudojant lietuvių kalbos 

morfologinį anotatorių, su kuriuo kiekvienam termino žodžiui atskirai nurodoma lema (ir 

gramatinė informacija, pvz., kalbos dalis, linksnis, skaičius, nuosaka, asmuo, giminė). 

Naudojant morfologinį anotatorių, morfologiškai anotuoto termino konkreti kaitybinė forma 

bendrosioms mokslo programoms atrodo taip: bendras mokslas programa. Sujungtos atskiros 

žodžių lemos, kuriose neperteikiami sintaksiniai ryšiai, automatinio terminų nustatymo srityje 

dažnai atstoja tam tikrą terminą – jas sąlyginai galima vadinti termino atstovais. Tačiau tokios 

lemos netinka vartotojams, nes atrodo nerišlios dėl to, kad kiekvieną žodį lemuojant atskirai 

panaikinami sintaksiniai ryšiai tarp terminą sudarančių žodžių. Trečias automatinio lemos 

nustatymo būdas – termino atstovu laikyti dažniausią kaitybinę formą. Vis dėlto vartotojams 

geriau matyti ne vieną konkrečią termino formą, o visas formas apibendrinančią lemą. 

Gana geri (apie 95 proc. tikslumo) automatinio lemų nustatymo rezultatai gauti 

naudojant lietuvių kalbai skirtą sintaksinį analizatorių, su kuriuo keliažodžiui terminui 

nustatomas pagrindinis dėmuo ir su juo atitinkamai suderinti žodžiai. Sudėtingiausia nustatyti 

lemas, kai terminų pažyminiai išreikšti daiktavardžio kilmininku, kai terminai tekstyne 

pavartoti kilmininko forma, nes tada neįmanoma nustatyti sintaksinių ryšių tarp žodžių, pvz., 

norint nustatyti lemą junginiui periodinio mokslo leidinio kyla klausimas, su kuriuo 

daiktavardžiu turi būti derinamas būdvardis periodinio. Teoriškai galima nustatyti dvi lemas: 

*periodinio mokslo leidinys arba periodinis mokslo leidinys. 

Nustatant lemas neaiškumų kilo ir tais atvejais, kai reikėjo nustatyti lemos skaičių 

(pvz., terminų akademiniai įgūdžiai, bakalauro studijos, švietimo resursai antrieji dėmenys turi 

būti daugiskaitos formos, o terminų fakulteto taryba, universiteto autonomija, bendrasis 

priėmimas antrieji dėmenys turi būti vienaskaitos formos). Su terminų antraštinės formos 

nustatymu glaudžiai susijęs ir terminų ribų klausimas, nes kai kurie terminai gali būti ilgesnių 

terminų dalis. 

Net ir automatiškai nustačius GT, iš jų atrinkus tikruosius srities terminus, laukia kitas 

ilgas etapas – pusiau automatiškai iš tekstyno nustatyti dalykinę informaciją apie terminą, kurią 

būtų galima panaudoti apibrėžtims sudaryti (šie tyrimai aprašyti penktame skyriuje). 

Svarbiausia informacija yra perteikiama semantiniais ryšiais, kurie realizuojami 

informatyviuosiuose kontekstuose (angl. knowledge-rich contexts). Informatyvieji kontekstai – 

tai tokie termino pavartojimo kontekstai, kuriuose yra bent vienas terminu įvardijamos sąvokos 

požymis ar kita dalykinė informacija apie sąvoką. Toks kontekstas paprastai rodo sąvokos 



 140 

ypatybę (angl. attribute) arba ryšį (angl. relation) su kitomis sąvokomis: skiriami du 

informatyviųjų kontekstų tipai: apibrėžiamieji (angl. defining knowledge-rich contexts) ir 

aiškinamieji (angl. explanatory knowledge-rich contexts). 

Apibrėžiamųjų kontekstų pagrindas – hiperoniminiai ir hiponiminiai semantiniai ryšiai 

(pvz.: Akreditavimas – tai vertinimas, naudojamas aukštojo mokslo sistemoje („vertinimas“ yra 

„akreditavimo“ hiperonimas). Apibrėžiamieji kontekstai iš dalies ar visiškai atitinka tikruosius 

terminų apibrėžimus. Aiškinamieji kontekstai nuo apibrėžiamųjų kontekstų skiriasi tuo, kad 

neturi hiperonimo, o tiesiog nurodo vieną ar daugiau sąvokos požymių, kurie nebūtinai yra 

esminiai ar skiriamieji. Tokie kontekstai gali būti pirminė informacija formuluojant apibrėžtį 

arba įeiti į apibrėžtį kaip tam tikra dalis (perteikianti požymį), pvz.: Sėkmingai užbaigę 

programą absolventai bus įgiję tam tikrai profesinei veiklai reikalingų gebėjimų visumą. 

Informatyviuosius kontekstus iš tekstyno galima nustatyti automatiškai arba pusiau 

automatiškai įvairiais metodais: šiame darbe automatinė semantinių ryšių paieška tekste atlikta 

taikant paieškos pagal šablonus metodą (angl. pattern-based relation extraction) (apie jį plačiau 

rašoma penktoje monografijos dalyje). Leksiniai gramatiniai modeliai atpažįstami pagal 

semantinius ryšius tarp sąvokų. Modelių elementai gali būti nustatomi automatiškai iš tekstyno 

pagal semantinių ryšių rodiklius (angl. bootstrapping of semantic relation markers), tačiau 

šiame tyrime modelių sudarymo etapas nebuvo automatizuotas. 

Modeliai sudaryti atsižvelgiant į gramatinę informaciją (kalbos dalį, kitus gramatinius 

požymius), skyrybos ženklus, žodžių tvarką, įsiterpiančius žodžius, pvz., hiperonimijos ir 

hiponimijos ryšys atpažįstamas iš veiksmažodžio būti esamojo laiko formos yra (pvz., Mokslo 

institutas yra juridinis asmuo), taip pat grafinio ženklo – brūkšnio (pvz., Mokslo straipsnis – 

straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje). Remiantis anglų ir rusų kalbų tyrimais ir 

išanalizavus specializuoto tekstyno imtį, buvo surinkti modelių elementai ir sudaryti 

apibrėžiamųjų ir aiškinamųjų modelių rinkiniai (monografijoje išsamiau analizuojami tik 

apibrėžiamieji modeliai). Panaudojant nustatytus modelius, informatyvieji kontekstai nustatyti 

automatiškai naudojant lietuvių kalbai sukurtą įrankį Qafe. 

Remiantis lietuvių kalbos pirminių eksperimentų duomenimis, modelių metodu 

daugiausia atpažinti tekste hiperoniminiai–hiponiminiai ir visumos–dalies ryšiai. Atlikus gautų 

rezultatų vertinimą matyti, kad nors nedidelė dalis modelių yra labai produktyvūs, bet naudojant 

šiuos modelius randama ir daug neinformatyvių kontekstų. Kita vertus, modeliai, kurie pateikia 

beveik vien tik informatyvius kontekstus, yra reti, todėl jų nauda terminografui nedidelė, nebent 

tai būtent tie kontekstai, kuriuose yra tiksli ir kokybiška termino apibrėžtis. Nors modelių 

metodas yra vienas populiariausių metodų semantiniams ryšiams nustatyti, tačiau ir lietuvių 

kalbos tyrimai patvirtina, kad šiuo metodu iš tekstyno gaunami tikslūs, bet neišsamūs rezultatai, 
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t. y. dalies informacijos nerandama, nes kontekstai neatitinka pritaikyto modelio. 

Neinformatyviuose kontekstuose neperteikta jokio semantinio ryšio tarp sąvokų. 

Netinkamų informatyviųjų kontekstų procentą galima reikšmingai sumažinti taikant 

ne tik morfologinę, bet ir sintaksinę analizę. Didinti modelių produktyvumą ir tikslumą galima 

tobulinant modelius, t. y. numatyti papildomus modelių apribojimus ir tikslinimus. Sintetinio 

tipo kalbose (pvz., lietuvių kalboje) labai įvairuoja gramatinės formos, todėl modeliais aprėpti 

visus reikalingus atvejus dar sudėtingiau nei analitinio tipo kalbose. Vadinasi, tobulinant 

metodą turi būti numatyti tikslesni gramatiniai (pvz., dalyvio forma), leksiniai (pvz., 

abstrakčios reikšmės daiktavardžiai) ir kiti modelių tikslinimai, kuriuos panaudojus modelių 

taikymo rezultatai pagerėtų. 

Modelių metodu gauti informatyvieji kontekstai buvo naudojami terminologo terminų 

apibrėžtims sudaryti. Iš 224 terminų, kuriems buvo rašomos apibrėžtys ir kurie pateikti 

galutiniame ŠM terminų žodyne, autentiška termino vartosena pagrįstos yra 60 proc. 

apibrėžčių. Sudarydamas šių terminų apibrėžtis terminologas arba perėmė tekstyne surastas 

apibrėžtis, arba sudarė apibrėžtį remdamasis informatyviaisiais kontekstais, kuriuose 

atsispindėjo sąvokos požymiai, ir, jeigu reikėjo, kitais duomenimis iš tekstyno. Likę 40 proc. 

atvejų buvo tokie, kur terminas buvo pernelyg retas, ir nepakako duomenų apibrėžtims sudaryti 

remiantis termino vartosena. Tokiais atvejais terminologas rašė apibrėžtį remdamasis savo, kaip 

srities eksperto, žiniomis, taigi ne visos ŠM žodyne pateiktos apibrėžtys buvo sudarytos 

naudojantis deskriptyviosios terminografijos metodais. 

Šeštame monografijos skyriuje aprašyti duomenys, kurie panaudoti sudarant ŠM 

terminų žodyną ir ontologiją. Iš penktoje dalyje aprašytų automatiškai nustatytų modelių gauti 

duomenys apie termino vartoseną buvo saugojami termino kortelėje. Kai kurie duomenys 

(terminas, jo struktūra, kaitybinės formos, dažnumas, aiškinamieji, apibrėžiamieji kontekstai ir 

konkordansas) nustatyti automatiškai. Informacija apie kitus su analizuojamu terminu 

susijusius terminus, kolokatai, pavyzdžiai parengti pusiau automatiškai, t. y. lingvistai iš 

automatiškai sudarytų konkordansų, kolokatų sąrašų atrinko tinkamiausius duomenis. Posritis, 

santrumpos (jeigu paminėtos), atitikmenys kitomis kalbomis – duomenys, kuriuos parengė 

termino kortelę pildantis lingvistas ir (ar) terminologas. 

Naudojantis ankstesnėje pastraipoje aprašytais duomenimis, buvo sudarytas ŠM 

terminų žodynas (žr. http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/). Šiame žodyne pateikiama ne 

tik tradiciniams terminų žodynams įprasta informacija (t. y. pats terminas, jo apibrėžtis, 

atitikmenys anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis; taip pat pateikti posričiai, kai kurių terminų 

santrumpos), bet ir tokie duomenys, kurie gali būti gauti tik taikant tekstynų lingvistikos 

metodus (pvz., termino dažnumas tekstyne, kolokatai, konkordansas). 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/
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Dėl didelio duomenų kiekio ir riboto projekto vykdymo laikotarpio nuspręsta atsirinkti 

ir apibrėžti tam tikrų grupių terminus: tai terminai su žodžiu akademinis (pvz.: akademinė 

laisvė, akademinė etika, akademinė valanda), su žodžiu darbas (pvz.: diplominis darbas, namų 

darbas, savarankiškas darbas), su žodžiu išsilavinimas (pvz.: universitetinis išsilavinimas, 

bendrasis išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas), su žodžiu švietimas (pvz.: švietimo teikėjas, 

suaugusiųjų švietimas, neformalusis švietimas) ir t. t. Išanalizuoti ir žodyne pateikti taip pat keli 

dažnai vartojami vienažodžiai terminai: studentas, mokslininkas, universitetas ir kt. 

ŠM terminų žodyne pateikti 224 terminai. Kai kurie terminai yra vartojami 

sinonimiškai, jie gali būti laikomi to paties termino variantais, todėl pateikti viename 

žodyniniame straipsnyje, pvz.: kvalifikacijos lygis / lygmuo; mokslo / mokslinis laipsnis; mokslo 

/ mokslinė produkcija; magistrantūros / magistro studijos. 

ŠM terminų žodynas laikytinas vienu iš pirmųjų bandymų lietuvių terminografijoje 

pritaikyti deskriptyviosios terminologijos principus, t. y. remtis objektyviais duomenimis, 

gautais iš specialiojo tekstyno. Dėl šios priežasties gali būti diskutuojama dėl žodyne pateiktų 

terminų, dėl jų apibrėžčių kokybės. ŠM terminų žodyno sudarytojų tikslas – šiuo žodynu 

pademonstruoti kitokį terminų atrankos ir apibrėžimo būdą, žodyno naudotojams suteikti 

kitokios kokybės ir kiekybės duomenų. 

Leksiniai duomenys yra pateikimi net tik žodyno bet ir ontologijos forma. Ontologija 

suteikia daugiau galimybių struktūruoti leksinę informaciją, t. y. hierarchiškai specifikuoti ir 

pavaizduoti nustatytus švietimo ir mokslo srities terminus, papildant juos semantiniais ryšiais. 

Toks srities terminų sutvarkymas, kol kas eksperimentinis, ateityje gali leisti kompiuterinėms 

programoms ontologines žinias taikyti informacijai ištraukti, klasifikuoti ar kitiems kalbos 

analizės uždaviniams. 

ŠM terminų ontologija sukurta OWL kalba, ji prieinama internete adresu 

http://meta.vdu.lt/webprotege/, vizualizuojama naudojant WebProtege įrankį, su kuriuo galima 

peržiūrėti hierarchinį klasių medį, jų savybes ir sąvokų esinių pavyzdžius. Ontologijoje yra 494 

esybių klasės (29 abstrakčios esybių klasės ir 465 bendrosios esybių klasės), 87 bendrųjų esybių 

klasės ir esinių savybės, 141 esinys, 296 ontologijos klasių bei esinių ryšiai. 

Manome, kad šioje monografijoje aprašytų tyrimų, kaip automatiškai nustatyti galimus 

terminus, taip pat analizuojamos srities terminus, rezultatai svarbūs ne dėl išskirtinai geros 

kokybės, o dėl patirties sklaidos. Taip pat iš šių rezultatų galima matyti prielaidas, kad, bent jau 

iš dalies automatizavus terminų atpažinimą ir apibrėžimą, tai neabejotinai paspartintų 

terminologų ir terminografų darbą, leistų gauti objektyvesnių rezultatų, vadinasi, efektyviau 

spręsti šiuolaikinės terminologijos iššūkius. 

http://meta.vdu.lt/webprotege/


9. SUMMARY 

This book presents the most recent advances in the field of Lithuanian terminology 

extraction as well as the first attempt on automatic extraction of Lithuanian term defining 

contexts. The first work in descriptive terminology by Lithuanian researchers appeared in early 

2000s, i.e. R. Marcinkevičienė (2000) and I. Zeller (dissertation "Term recognition and their 

analysis", 2005). Nevertheless, the larger proportion of research on Lithuanian terminology is 

still dominated by the prescriptive view, when a lot of attention and research is given to 

principles and norms of terminology, as well as diachronic aspects of terminology. 

Chapter 1 describes differences of descriptive and prescriptive terminology. The 

authors want to emphasize that the prescriptive terminology involves standardisation and 

approval of terms, while decisions are based on existing terminology dictionaries, documents, 

standards, lexicons and databases of approved terms. Whereas in the corpus-based terminology 

management, which is one of the branches of the descriptive terminology, the main focus is 

placed on the usage of terms in natural language in a corpus, rather than on the standardisation. 

The empirical research approaches benefit from various automatic term analysis and term 

extraction tools, which come in handy in corpus-based terminology management. 

New terminology research has shown that it is very important to harmonize the 

methods of prescriptive and descriptive terminology. The combination of both methods allows 

faster processing of evergrowing data, which is very relevant to challenges of the modern 

lexicography that include quick and efficient creation of dynamic lexicographical sources. 

This book summarizes the research done during 2010-2012 in the Centre of 

Computational Linguistics of the Vytautas Magnus University. The automatic term extraction 

research was a part of the "Automatic Identification of Educational and Scientific Terminology 

(ŠIMTAI 2)" project financed by the Research Council of Lithuania. ŠIMTAI 2 accomplished 

the following tasks: 

1. The representative (4 million tokens) domain specific corpus of education and science has 

been compiled and morphologically annotated. 

2. The automatic Lithuanian terminology extraction tool has been created. The tool 

automatically identifies term candidates (TCs) by combining statistical data and linguistic rules. 

3. Lexicographical selection criteria for TCs have been derived and 11 thousand TCs have been 

identified. 

4. The corpus-based methodology for defining terminology has been prepared. 

5. The linguistic information necessary for defining domain terms of education and science 

have been prepared, i.e. frequency and collocation lists, examples of usage, lists of related terms 

etc. 
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6. 300 terms of education and science have been defined. The term definitions have been formed 

solely from defining contexts that have been extracted from the corpus. 

7. The on-line dictionary service and the ontology of terms of Education and Science have been 

created and published on-line. 

Chapter 2 of the book presents technical aspects of corpus creation e.g. encoding 

problems, text indexing, metadata of texts, and annotation. The specialized corpus was designed 

by carefully selecting domain texts and ensuring the balanced proportions of topic coverage. 

The size and the balance of text attempt to minimize the data sparsity problem in terms of 

occurrences of terms and occurrences of their defining contexts. 

The process of creating the corpus took about one year to complete. It included the 

following stages: the development of the corpus conception, the compilation of texts, and their 

preparation. The corpus of education and science consists of the following topics: the research 

policy, the higher education policy, the lifelong learning policy, and the professional education 

policy. The corpus was not limited to the documents of Lithuanian institutions, but it also 

included EU documents and other translated documents that cover topics of interest. Special 

efforts were made to represent each topic by texts of different genres. The majority of texts 

have been collected manually from the web, while some texts have been acquired by a domain 

expert, who worked as a consultant in the project. 

Chapter 3 describes term extraction methods and their improvement possibilities. 

Three types of methods have been considered for automatic extraction of terminology: 

statistical, linguistic, and hybrid. The main difference between statistical and linguistic systems 

is that linguistic systems are based on the language analysis, while statistical methods on the 

probabilistic distribution of various language features. Therefore, linguistic methods are more 

dependent on the specific language and less dependent on the quantity of data. 

The following term extraction methods were analysed within the frame of ŠIMTAI 2 

project: 1) general collocation extraction methods; 2) the function Keyword Clusters in 

WordSmith Tools; 3) KEA - the machine learning based method; 4) LICE – the collocation 

extraction method; 5) the hybrid term extraction method for the Lithuanian language. In order 

to objectively assess the recall and precision of these methods, the 100,000 tokens gold standard 

corpus was compiled. 3,000 terms were annotated as terms of education and science in the gold 

standard corpus. 

The comparison of the methods showed that the hybrid method is the most accurate 

one with the highest recall measure, which also ensured the lowest measure of silence. The 

hybrid term extraction method was chosen as the basis for further development of ranking and 

filtering algorithms. 
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The automatic term filtering is based on the assumption that the more common terms 

are the more frequently they appear in the general corpus. Three formulas have been tested in 

order to establish ranking among TCs. Their differences mainly lay in varying parameters like 

comparable corpora, the coefficient of correction, and the level of importance attached to the 

special corpus. All the three formulas showed better results than the simplest ranking by 

occurrence frequency, which was considered to be the baseline method in this research. 

Chapter 4 processes further with the analysis of the result of automatically extracted 

and ranked top 3,000 terms of education and science which were derived from the initial 11,000 

TCs (with the varying length between 1 and 15 words). The selection of terms has been based 

on their length, frequency of occurrence and grammatical structure. 

Out of the automatically extracted and ranked top 3,000 terms of education and science 

domain, the domain expert identified 780 relevant terms, which were analysed in greater detail. 

For instance, 97% of these terms are made either from one, two or three words. Four or five 

word terms are very rare, while the longer terms were discarded as irrelevant. The five most 

frequent grammatical patterns have been identified after the analysis of education and science 

terms: 1) noun in Nominative, 2) noun in Genitive + noun in Nominative, 3) adjective / 

participle in Nominative + noun in Nominative, 4) adjective in Genitive + noun in Genitive + 

noun, 5) noun in Genitive + noun in Genitive + noun in Nominative. 

The program, which identifies TCs in the corpus, extracts terms corresponding to their 

different word forms, i.e. just as they are used in the corpus. However these forms cannot be 

accounted for representative term forms, i.e. term lemmas. This chapter focuses on how to 

automatically derive term lemmas from the examples of extracted term forms. The simplest way 

of achieving it is stemming, that is the separation of the inflection from the root of a word, e.g. 

bendr moksl program (while analysing the term bendroji mokslo programa). Although this is a 

technologically straightforward way, such analysis generates many artificial and non-typical 

Lithuanian forms. 

As a more robust solution to automatically deriving term lemma, an approach based 

on syntactic analyser (Boizou et al. 2014) that is able to identify the head within a multi-word 

term has been used. The evaluation of grammatical correctness of the 780 term subset has shown 

95% of precision. The biggest remaining challenge is to identify lemmas for terms, when both 

term modifiers and the head term word are expressed by nouns in Genitive. In those cases, it is 

particularly hard to automatically define syntactic relations between words. For instace it is not 

clear which noun is modified by the adjective periodinio (periodical) in the combination 

periodinio mokslo leidinio (periodical scientific publication), where all word forms are in 

Genitive. Potentially two grammatically coherent term lemmas can be identified: *periodinio 
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mokslo leidinys or periodinis mokslo leidinys (Adj-Gen + N-Gen + N-Nom or Adj-Nom + N-

Gen + N-Nom). 

In some cases the number of a word form is also ambiguous, as lemmas of some terms 

have to be in plural (e.g. akademiniai įgūdžiai (academic skills), bakalauro studijos (bachellor 

studies), švietimo resursai (education resources), while others in singular (e.g. fakulteto taryba 

(faculty council), universiteto autonomija (autonomy of the university), bendrasis priėmimas 

(general enrolment)). Finally, the lemmatisation of terms is also related to the certainty of terms 

boundaries, as some terms maybe included into longer terms. 

Chapter 5 presents methods for automatic definition of terms. The next step after TCs 

and their lemmas have been identified is the semi-automatic detection of defining information 

about the terms in the specialized domain corpus, which then can be used for preparing 

definitions of terms. The most important information about a given term is reflected by its 

semantic relations, which can be found in its knowledge-rich contexts. Typically two types of 

knowledge-rich contexts can be distinguished: defining and explanatory knowledge-rich 

contexts. 

The defining knowledge-rich contexts are based on the semantic relations of 

hyponymy – hypernymy e.g. Akreditavimas – tai vertinimas, naudojamas aukštojo mokslo 

sistemoje (Accreditation is an assessment used in the system of higher education), where 

assessment is the hypernym of accreditation. Knowledge-rich contexts may match the real 

definition of a given term fully or partially. The explanatory knowledge-rich contexts differ 

from defining knowledge-rich contexts, as they do not contain hypernyms. Explanatory 

contexts simply include features of a given term, which are not necessarily essential or relevant. 

When formulating the definition of a given term such contexts typically are accounted for just 

a part of the definition or initial information, e.g. Sėkmingai užbaigę programą absolventai bus 

įgiję tam tikrai profesinei veiklai reikalingų gebėjimų visumą. (After successfully completed the 

programme, graduates will possess whole range of competences that are necessary for 

professional activities.) 

Knowledge-rich contexts can be extracted from a corpus automatically or semi-

automatically by using various methods. The pattern-based relation extraction method is 

described in this book. 

Pattern identification templates are formed by taking into account grammatical 

information (part of speech, case etc.), punctuation, word order, intervening words, as for 

example the hyperonymic-hyponymic relations are detected from the present tense verb yra (is) 

(e.g. Mokslo institutas yra juridinis asmuo. [Scientific institute is a legal entity.]) or from the 

hyphen (e.g. Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje. [Scientific 



 147 

publication - a publication, which is publicised in the scientific press.]). Two sets of pattern 

identification templates have been extracted from the specialized corpus: defining and 

explanatory (this book focuses on the defining pattern identification templates). All pattern 

identification templates have been implemented in the special tool Qafe, which is able to 

automatically extract sentences containing knowledge-rich contexts from a corpus. 

Initial experiment data has shown that hyperonymic-hyponymic relations and part-

whole relations are well detected by Qafe tool. However only several pattern identification 

templates are very productive. The other limitation is that there are few sufficiently accurate 

pattern identification templates. 

The pattern-based approach is one of the most popular approaches for defining 

semantic relations. The findings in ŠIMTAI 2 project has also confirmed that the results of this 

approach are precise, but incomplete, as some relevant information present in the corpus can be 

undetected, if a pattern does not match. 

The proportion of irrelevant contexts may be significantly reduced by applying 

syntactic analysis next to morphological. The productivity and precision of pattern 

identification templates can be further improved by additional restrictions, such as grammatical 

(e.g., specifying the form of a participle) and/or lexical (e.g., restricting to abstract nouns). 

Automatically derived knowledge-rich contexts have been used by a lexicographer to 

create term definitions. Extracted knowledge-rich contexts covered around 60% of all 

definitions that were included in the Dictionary of Education and Science. The remaining 40% 

of definitions could not be covered due to the data sparsity. In these cases, a lexicographer had 

to formulate definitions based on his knowledge as a domain expert, i.e. by using non-

descriptive methods of lexicography. 

Chapter 6 describes the Dictionary of Education and Science and the Ontology of 

Education and Science. The Dictionary of Education and Science is organized by so called term 

cards. A term card contains information such as: term, structure of a term, word forms, 

frequency, defining and explanatory contexts, and concordance. All this information has been 

derived automatically from the corpus. Other information like related terms and collocates, 

subject, shortening and translation equivalents has been prepared manually or semi 

automatically by linguists or terminologists. 

The Dictionary of Education and Science is available online at 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/. The distinctive feature of this dictionary is that 

unlike similar domain dictionaries which contain e.g. term; definition; English, German, French 

translation equivalents; subject; shortenings, this dictionary also contains corpus-based data 

such as e.g. frequency, collocates and concordance. 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/
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Due to the limited scope of the project only terms of specific hyperonymy groups were 

selected and defined. These domain terms contain the following head words: akademinis 

(academic) (e.g, akademinė laisvė, akademinė etika, akademinė valanda), darbas (work) (e.g., 

diplominis darbas, namų darbas, savarankiškas darbas), išsilavinimas (education) (e.g., 

universitetinis išsilavinimas, bendrasis išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas), švietimas 

(education) (e.g., švietimo teikėjas, suaugusiųjų švietimas, neformalusis švietimas) etc. Several 

common single-word terms have also been included in the dictionary: studentas (student), 

mokslininkas (scientist), universitetas (university). 

The Dictionary of Education and Science contains 224 terms. Synonymous terms are 

presented within a single dictionary entry, e.g.: kvalifikacijos lygis / lygmuo (the level of 

qualification); mokslo / mokslinis laipsnis (scientific degree); mokslo / mokslinė produkcija 

(scientific production); magistrantūros / magistro studijos (master studies). 

The Dictionary of Education and Science can be considered as one of the first attempts 

to apply descriptive principles based on empirical corpus data in Lithuanian lexicography. 

Therefore, the presented terms and the quality of their definitions may become the object of 

academic debates. The aim of the authors of the book is to demonstrate a different way of term 

selection and definition and to provide users of The Dictionary of Education and Science with 

some additional lexicographic data. 

Corpus derived lexical data is also present in the Ontology of Education and Science. 

Ontologies provide more possibilities to structure lexical information, i.e. they enable to present 

hierarchically organised specification of education and science terms with semantic relations. 

The current ordering of the terms in the Ontology of Education and Science is an experimental 

solution, however authors hope that in the future this ontology may serve other tasks of 

language analysis. 

The Ontology of Education and Science is written in OWL and can be accessed on-

line at http://meta.vdu.lt/webprotege/. The ontology is visualised by the WebProtege tool, 

which allows to overview the hierarchical class trees, their attributes, and concept entities. The 

Ontology of Education and Science contains 494 entity classes (29 abstract and 465 general), 

87 attributes, 141 entities, 296 relations between classes and entity relationships. 

The authors of this book hope that readers will find the shared experience equally 

useful as the results and new resources presented as the outcome of this research. This research 

can serve as a pilot study or a blue print of how to make the work of terminologists more 

objective, efficient, and help them to meet challenges of modern terminology by applying 

automatic or semi-automatic methods of term extraction and definition.

http://meta.vdu.lt/webprotege/


10. RÉSUMÉ 

Cette monographie présente les recherches les plus récentes menées en Lituanie dans 

le domaine de la linguistique informatique appliquée à l'identification et à la définition des 

termes lituaniens sur la base des principes de la terminologie descriptive. La première partie de 

cette monographie aborde les différences entre les approches descriptives et prescriptives de la 

terminologie, en insistant sur le fait que la gestion terminologique d'orientation prescriptive 

cherche à normer et à standardiser la terminologie et que les décisions concernant cette 

normalisation se fondent sur les diverses ressources terminologiques existantes : dictionnaires, 

documents, standards, recueils et bases de données des termes sanctionnés. Dans la gestion 

terminologique basée sur corpus (angl. corpus-driven terminology management), branche 

d'orientation descriptive, l'accent passe de la normalisation des termes à l'examen des termes 

déjà en usage et à leur analyse en corpus, en situation d'usage réel. L'analyse en corpus recourt 

à divers outils automatiques destinés à la reconnaissance et à l'analyse des termes. 

En Lituanie, les premières tentatives visant à mettre en avant l'approche descriptive de 

la terminologie et son importance actuelle sont les publications de R. Marcinkevičienė (2000) 

et la dissertation de I. Zeller Automatinis terminų atpažinimas ir apdorojimas (Reconnaissance 

et traitement automatique des termes, 2005). Néanmoins, la terminologie lituanienne donne 

aujourd'hui encore la primauté à l'approche descriptive et aux procédés d'analyse des termes. 

Une grande importance est également accordée aux principes et aux normes de la terminologie 

lituanienne, à la terminologie diachronique et à l'histoire de la terminologie.  

La terminologie lituanienne actuelle tirerait profit d'une meilleure intégration des 

approches descriptives et prescriptives. Pour profiter des possibilités offertes par les corpus, il 

conviendrait de mettre en application les méthodes automatiques de traitement des données, 

telles que la reconnaissance et l'identification des termes, la reconnaissance des définitions, la 

constitution d'ontologies etc. Des telles méthodes permettent de traiter une quantité de données 

beaucoup plus importante, ce qui constitue une question importante pour la terminographie 

actuelle, qui fait face au défi de préparer rapidement et/ou de renouveler des sources 

terminographiques répondant aux besoins des différents utilisateurs. 

Depuis deux décennies, le Centre de linguistique informatique de l'université Vytautas 

Magnus mène des recherches en linguistique de corpus et en linguistique informatique en vue 

d'automatiser l'analyse de la langue lituanienne. La reconnaissance et la définition automatisée 

des termes constitue l'une des principales études menées au cours des trois dernières années. 

Les travaux dans ce domaine ont été réalisés de 2010 à 2012 lors de la réalisation du projet 

Identification automatique des termes de l'éducation et de la recherche (ŠIMTAI 2), qui a été 

financé par le Conseil lituanien de la recherche. Les étapes du projet étaient les suivantes : 
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1. Après délimitation du domaine de spécialité, compilation d'un corpus spécialisé de 

l'éducation et de la recherche de 4 millions de mots annoté morphologiquement de manière 

automatique. 

2. Réalisation d'un outil de sélection automatique des termes potentiels sur la base de règles 

statistiques et linguistiques. 

3. Amélioration des critères de sélection des termes potentiels et sélection sur ces critères d'une 

liste de 11 000 termes potentiels. 

4. Élaboration d'une méthode de définition des termes basée sur corpus. 

5. Préparation des informations linguistiques et des ressources nécessaires à l'établissement des 

définitions des termes du domaine de l'éducation et de la recherche : listes de fréquence des 

termes et de leurs collocatifs, exemples d'usage, termes associés, dépendances entre termes du 

domaine de spécialité etc. 

6. Rédaction des définitions d'une sélection de 300 termes. Ces définitions ont été rédigées sur 

la base des informations obtenues dans le corpus à propos du concept exprimé par chaque terme. 

7. Publication sur Internet en libre accès du Dictionnaire terminologique lituanien de 

l'éducation et de la recherche et réalisation d'une ontologie des termes de l'éducation et de la 

recherche. 

Nous présentons ensuite les principaux résultats des travaux de recherche menés au 

cours du projet et décrits dans cette monographie. Comme nous l'avons déjà mentionné, la 

première étape, dont le rôle est primordial, est la compilation du corpus spécialisé. Dans la 

constitution d'un corpus spécialisé, la qualité des critères de sélection des textes importe plus 

que la dimension du corpus (laquelle est souvent mise en avant au sujet des corpus généraux). 

Du choix des textes dépend la possibilité de trouver les termes caractéristiques du domaine et 

d'en donner une définition appropriée. 

La constitution du corpus spécialisé a duré une année environ et a impliqué les étapes 

suivantes : conception du corpus, recherche des textes, collecte des textes et nettoyage des 

textes. Le corpus spécialisé est constitué de textes relevant des thèmes suivants : politique de la 

recherche, politique de l'enseignement supérieur, politique de la formation continue, politique 

de la formation professionnelle. Le choix des textes ne s'est pas limité aux documents élaborés 

par les institutions lituaniennes. Des documents de l'Union européenne, ainsi que des 

traductions correspondant aux thématiques du corpus ont également été inclus. Un soin 

particulier a été apporté à la sélection de textes de genres aussi variés que possible au sein de 

chaque partie thématique du corpus. La plupart des textes ont été collectés manuellement à 

partir d'Internet. Certains ont été fournis par l'expert du domaine participant au projet. 
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Outre le choix des thèmes et des genres des textes inclus dans le corpus, les questions 

techniques relatives à la constitution du corpus ont également reçu une attention privilégiée : 

format de codage des textes, principes d'indexation, type d'informations associées à chaque 

texte, annotations. Tous ces aspects sont décrits en détail dans la deuxième partie de la 

monographie. 

Une fois le corpus constitué, l'étape suivante est le choix de la méthode d'identification 

automatique des termes. Trois approches peuvent servir à l'identification automatique des 

termes : statistique, linguistique ou hybride (combinaison de méthodes statistiques et 

linguistiques). La différence essentielle entre les systèmes statistiques et linguistiques 

d'identification des termes est que les premiers sont fondés principalement sur l'analyse de la 

langue, quand les seconds se basent sur les statistiques traduisant l'usage des mots. De ce fait, 

les méthodes linguistiques sont davantage dépendantes des langues concrètes que les systèmes 

statistiques, mais elles dépendent moins fortement de la quantité des données disponibles. 

Lors des expérimentations portant sur l'identification des termes, la question de 

l'adéquation de méthodes de calcul des collocations a été discutée et les outils et approches 

suivants (décrits dans la troisième partie de la monographie) ont été testés : 1) la fonction 

Keyword Clusters du logiciel WordSmith ; 2) KEA, outil d'extraction des mots-clés après une 

phase d'apprentissage automatique ; 3) LICE, qui extrait les collocations selon un modèle 

gravitaire ; 4) une approches hybride spécialement conçue pour le lituanien. Afin d'évaluer le 

rappel et la précision de ces méthodes, un corpus plus réduit (de plus de 100 000 mots) destiné 

à tester l'identification des termes a été compilé. Les termes (environ 3000) y ont été 

manuellement annotés par les experts afin de constituer un gold standard. 

Sur la base de cette étude, il a été établi que l'approche hybride offre les perspectives 

les plus prometteuses parmi les méthodes évaluées compte tenu de son rappel élevé, qui garantit 

un niveau de silence plus bas (évalué au moyen du gold standard). C'est ce qui explique le choix 

de la méthode hybride. La précision peut être améliorée dans un second temps par l'application 

d'algorithmes de classification et de filtrage supplémentaires. 

Le filtrage automatique s'appuie sur le postulat selon lequel plus un terme est général, 

plus sa fréquence est élevée dans un corpus général et/ou un corpus administratif non spécifique 

(le corpus spécialisé de l'enseignement et de la recherche étant principalement constitué de 

textes administratifs), et plus il est spécifique, plus sa fréquence est faible dans un corpus général 

et/ou un corpus administratif non spécifique. Les formules de calcul du score déterminant l'ordre 

de classification varient selon différents aspects tels que l'utilisation de corpus de comparaison, 

les valeurs correctives et le poids accordé au corpus spécialisé. Les trois variantes de formules 

de calcul testées offrent de meilleurs résultats qu'un filtrage simple basé sur la seule fréquence 
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dans le corpus spécialisé. Les méthodes et outils d'identification des termes et leurs 

améliorations possibles font l'objet du troisième chapitre de la monographie. 

Le quatrième chapitre décrit le mode de sélection des termes : à partir des 11 000 

termes potentiels, qui sont constitués de 1 à 15 mots, un sous-ensemble a été sélectionné pour 

la suite de l'analyse par l'application de critères sur la longueur des termes et de leur fréquence 

d'emploi ; la structure grammaticale des termes a également été prise en considération. 

L'application des critères mentionnés a permis d'établir une liste plus réduite d'environ 3000 

termes potentiels. L'expert du domaine a ensuite extrait de cette nouvelle liste une liste finale 

de 780 termes de l'éducation et de la recherche (il s'agit bien alors de termes et non plus de 

termes potentiels). Environ 97 % de ces termes sont constitués d'un, de deux ou de trois mots. 

Les termes de quatre et cinq mots sont très rares et aucun terme plus long n'a été identifié dans 

le corpus spécialisé. 

L'analyse de la structure des termes de l'éducation et de la recherche dans la liste finale 

a montré que les modèles grammaticaux les plus fréquents sont les suivants (selon la forme 

lemmatisée): 1) substantif nominatif, 2) substantif génitif + substantif nominatif, 3) adjectif / 

participe nominatif + substantif nominatif, 4) adjectif génitif + substantif génitif + substantif 

nominatif, 5) substantif génitif + substantif génitif + substantif nominatif. 

Le programme d'identification automatique des termes potentiels extrait les termes 

sous leurs différentes formes fléchies, ce qui amène à discuter dans le quatrième chapitre des 

moyens permettant d'établir la forme canonique des différents termes. Pour ce faire, il existe 

différents procédés automatiques : le plus simple est l'extraction du radical (angl. stemming), 

c'est-à-dire l'omission des désinences, par exemple bendr moksl program (pour le terme 

bendroji mokslo programa 'programme-cadre de recherche'). Bien que cette décision soit 

techniquement aisée, elle aboutit pour le lituanien à des formes inexistantes très artificielles. 

Une autre possibilité est l'usage de la chaîne lemmatique, c'est-à-dire de la séquence 

des lemmes correspondant aux mots qui constituent le terme : les lemmes sont générés à l'aide 

d'un analyseur morphologique, qui assigne séparément un lemme (ainsi que des informations 

grammaticales, telles que la partie du discours, le cas, le nombre, le mode, la personne ou le 

genre) à chaque mot constitutif du terme. Ainsi, le terme précédent sous sa forme fléchie 

concrète bendrosioms mokslo programoms (datif pluriel) est lemmatisé par l'analyseur 

morphologique comme bendras mokslas programa. La chaîne lemmatique est un substitut 

fréquent du terme dans le domaine de l'identification automatique des termes. Cette 

représentation n'est cependant pas très adaptée aux utilisateurs humains, car elle entraîne la 

rupture des liens morpho-syntaxiques (manifestés par les phénomènes d'accord et de rection) 

qui assurent la cohésion grammaticale des termes multilexicaux. 
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La troisième approche consiste à utiliser la forme fléchie la plus fréquente comme 

représentant du terme. Il est néanmoins plus commode pour l'utilisateur de disposer non d'une 

forme concrète du terme, mais d'une forme canonique représentant l'ensemble des formes 

fléchies. 

Il est enfin possible de générer un lemme syntagmatique similaire à une forme 

canonique traditionnelle. Le lemme syntagmatique est obtenu par lemmatisation de la tête 

syntaxique et adaptation des mots qui s'accordent avec cette dernière, afin de restaurer les liens 

morpho-syntaxiques. Des résultats satisfaisants (environ 95 % de précision) sont obtenus lors 

de la détermination automatique du lemme syntagmatique à l'aide du logiciel JungLe, qui fait 

appel à une analyse syntaxique des syntagmes nominaux. L'identification automatique du 

lemme est parfois plus ardue dans le cas où la tête syntaxique du terme est au génitif. En effet, 

si le terme comprend un second substantif au génitif (régi par la tête syntaxique) et un adjectif 

génitif, le rattachement de l'adjectif devient ambigu. Ainsi, dans l'exemple periodinio mokslo 

leidinio (adjectif génitif + substantif génitif + substantif génitif) 'publication scientifique 

périodique', il y a hésitation sur le rattachement de l'adjectif periodinio à l'un ou l'autre 

substantif. Du fait de l’ambiguïté, deux lemmes sont théoriquement possibles : *periodinio 

mokslo leidinys et periodinis mokslo leidinys. 

Une autre difficulté tient au statut du nombre grammatical, dans la mesure où plusieurs 

termes sont des pluralia tantum (ex. akademiniai įgūdžiai "compétences académiques", 

bakalauro studijos "études de licence", švietimo resursai "ressources pour l'éducation") (les 

singularia tantum ne sont de ce point de vue pas problématiques, la lemmatisation produisant 

par défaut des formes au singulier). Par ailleurs, la question de la détermination de la forme 

canonique des termes est étroitement liée à celle de la limite des termes, dans la mesure où 

certains termes peuvent constituer une partie d'un syntagme plus long : il n'est alors pas toujours 

aisé de décider s'il s'agit d'un nouveau terme plus spécifique ou d'une combinaison de termes 

plus simples. 

Après l'identification automatique des termes potentiels et la sélection parmi eux des 

termes appartenant véritablement au domaine (ceux sanctionnés par l'expert), une autre étape 

importante est constituée par l'identification semi-automatique des informations 

terminologiques présentes dans le corpus spécialisé. Ces informations sont en effet susceptibles 

d'être utilisées lors de l'élaboration des définitions des termes sélectionnés. Cette question fait 

l'objet du cinquième chapitre de la monographie. Les informations les plus importantes sont 

offertes par les liens sémantiques réalisés dans les contextes riches en connaissances (angl. 

knowledge-rich contexts). Les contextes riches en connaissances sont des contextes d'emploi 

des termes dans lesquels on identifie au moins un trait caractéristique du concept dénommé par 
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le terme ou une autre information terminologique associée à ce concept. Un tel contexte révèle 

souvent un attribut du concept ou une relation du concept avec d'autres concepts, sur la base 

desquels on distingue respectivement deux types de contextes riches en connaissances : les 

contextes définitoires (angl. defining knowledge-rich contexts) et les contextes explicatifs (angl. 

explanatory knowledge-rich contexts). Les contextes définitoires reposent sur les relations 

sémantiques d'hyperonymie et d'hyponymie (ex. L'accréditation est une évaluation utilisée 

dans le système de l'enseignement supérieur, où évaluation est un hyperonyme d'accréditation). 

Les contextes définitoires sont ceux qui correspondent, totalement ou partiellement, à la 

définition du terme. Les contextes explicatifs se différencient des contextes définitoires par 

l'absence d'hyperonyme : ils fournissent seulement un ou plusieurs traits caractéristiques du 

concept, qui ne sont pas nécessairement essentiels ou spécifiques. De tels contextes sont 

susceptibles de constituer des informations préliminaires permettant de formuler une définition 

ou d'en préciser une aspect (par apport d'un trait conceptuel), ex. Après avoir terminé le 

programme avec succès, les diplômés auront acquis l'ensemble des compétences nécessaires à 

une certaine activité professionnelle. 

Il est possible d'identifier de manière automatique ou semi-automatique les contextes 

riches en connaissances présents dans le corpus au moyen de différentes méthodes : dans cette 

étude, la recherche automatique des relations sémantiques a été effectuée à l'aide de la méthode 

d'extraction par modèles (angl. pattern-based relation extraction), qui est décrite plus en détail 

dans le cinquième chapitre de la monographie. Définis sur la base de marqueurs lexico-

grammaticaux, les modèles (ou patrons) manifestent différentes relations sémantiques entre les 

concepts et peuvent donc servir à l'extraction automatique de ces dernières. Les éléments des 

modèles peuvent être identifiés automatiquement dans le corpus à partir des marqueurs de 

relations sémantiques (angl. bootstrapping of semantic relation markers), mais cette approche 

automatique de la génération des modèles n'a pas été mise en œuvre dans cette étude. Les 

modèles établis intègrent diverses informations telles que les informations grammaticales 

(parties du discours et autres traits grammaticaux), les signes de ponctuation, l'ordre des mots, 

les possibilités d'intercalation d'autres mots entre les constituants du modèle. Ainsi, les relations 

d'hyperonymie et d'hyponyme peuvent être reconnues à l'aide du verbe būti 'être', qui a pour 

forme du présent yra (ex. Mokslo institutas yra juridinis asmuo 'Un institut scientifique est une 

personne morale"), mais qui peut également être élidé et remplacé par un tiret (ex. Mokslo 

straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje "Un article scientifique est un article 

édité dans la presse scientifique"). Après identification des constituants des modèles sur la base 

des études consacrées à l'anglais et au russe et après examen d'un échantillon du corpus 

spécialisé, un ensemble de modèles définitoires et explicatifs ont été établis (dans la 
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monographie seuls les modèles définitoires sont analysés de manière détaillée). Un outil 

informatique nommé Qafe a été créé pour extraire automatiquement dans le corpus spécialisé 

les occurrences des différents modèles correspondant à des contextes riches en connaissances. 

Selon les données des expériences préliminaires menées sur le lituanien, les relations 

sémantiques hyperonyme-hyponyme et partie-tout sont le plus fréquemment reconnues par la 

méthode des modèles. L'évaluation des résultats montre également qu'un petit nombre de 

modèles sont très productifs, mais que l'utilisation de ces modèles produit un grand nombre de 

contextes dépourvus d'informations utiles. Au contraire, les modèles qui offrent presque 

toujours des contextes pertinents sont peu fréquents. Leur profit pour les terminographes est 

donc faible, à moins que le contexte extrait définisse un terme avec la qualité requise. Malgré 

la popularité de l'approche basée sur les modèles au sein des méthodes d'identification des 

relations sémantiques, l'examen du lituanien confirme que les résultats obtenus par cette 

approche sont souvent exacts, mais incomplets : une partie des informations fait défaut, car 

certains contextes extraits sont dépourvus des informations pertinentes permettant de révéler 

les relations sémantiques importantes entre les concepts.  

Il serait certainement possible de réduire de manière significative la part des contextes 

non pertinents en appliquant une analyse syntaxique en plus de l'analyse morphologique. Par 

ailleurs, la productivité et la précision des résultats peuvent probablement être accrues dans une 

certaine mesure grâce à des restrictions supplémentaires dans la formulation des modèles. Dans 

une langue synthétique telle que le lituanien, les formes grammaticales varient beaucoup plus 

fortement que dans une langue analytique, ce qui rend plus compliqué la définition des modèles. 

Des spécifications plus fines de nature grammaticale (par exemple le traitement différencié des 

formes verbales participiales), lexicale (par exemple la prise en compte des noms abstraits) ou 

autre sont susceptibles d'améliorer les résultats obtenus à l'aide des modèles.  

Les contextes riches en connaissances extraits par la méthode des modèles ont été 

utilisés par le terminologue pour l'élaboration des définitions des termes. 60 % des définitions 

des 224 termes inclus dans la version finale du dictionnaire terminologique de l'éducation et la 

recherche sont fondées sur l'usage authentique des termes. Les définitions extraites 

automatiquement ont été reprises par le terminologue. Si aucune définition exacte n'était 

disponible, le terminologue a élaboré les définitions en s'appuyant sur les contextes riches en 

connaissances qui manifestaient les différents traits du concept et parfois sur d'autres données 

tirées du corpus. Les 40 % restantes concernaient des termes trop rares, pour lesquels les 

données ne suffisaient pas à établir les définitions sur la base de l'usage des termes dans le 

corpus spécialisé. Dans ce cas, le terminologue a rédigé les définitions sur la base de son 

expertise du domaine. Une partie significative des définitions fournies par le dictionnaire de 
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l'éducation et de la recherche n'a donc pas été élaborée selon les méthodes de la terminographie 

descriptive. 

Le sixième chapitre décrit les données qui ont été utilisées pour préparer le dictionnaire 

et l'ontologie de l'éducation et de la recherche. Les données sur l'usage des termes obtenues 

automatiquement grâce aux modèles décrits dans la cinquième partie ont été enregistrées sur 

des cartes terminologiques. Certaines données terminologiques (terme vedette, structure 

grammaticale, formes fléchies rencontrées, fréquence, contextes explicatifs et définitoires, 

concordances) ont été établies de manière automatique. En revanche, les informations relatives 

aux relations du terme analysé avec d'autres termes, aux collocatifs et aux exemples d'usage de 

ce terme ont été préparées de manière semi-automatique : les données les plus pertinentes ont 

été sélectionnées par des linguistes à partir des concordances et des listes de collocatifs établies 

automatiquement. En outre, le sous-domaine de spécialité, les abréviations (le cas échéant) et 

les équivalents en langues étrangères ont été ajoutés aux cartes terminologiques par les 

linguistes ou le terminologue.  

Le dictionnaire terminologique de l'éducation et de la recherche 

(http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/) a été préparé sur la base des données décrites 

dans le paragraphe précédent. Ce dictionnaire n'offre pas seulement les informations usuelles 

des dictionnaires terminologiques traditionnels (terme vedette, définition, équivalents en 

anglais, allemand et français, sous-domaine de spécialité, abréviation éventuelle), mais 

également des données qui peuvent être obtenues uniquement à l'aide des méthodes de la 

linguistique de corpus (par exemple la fréquence dans le corpus, les collocatifs, les 

concordances). 

Compte tenu de la grande quantité de données et du temps limité imparti à l'exécution 

du projet, il a été décidé de ne définir que quelques groupes de termes choisis : les termes 

incluant le mot akademinis 'universitaire, académique' (ex. akademinė laisvė 'liberté 

académique / universitaire', akademinė etika 'éthique universitaire', akademinė valanda 'heure 

académique'), le mot darbas 'travail' (ex. diplominis darbas 'mémoire de diplôme', namų darbas 

'devoir à la maison', savarankiškas darbas 'travail personnel'), le mot išsilavinimas 'éducation' 

(ex. universitetinis išsilavinimas 'éducation universitaire', bendrasis išsilavinimas 'éducation 

générale', aukštasis išsilavinimas 'éducation supérieure'), le mot švietimas 'enseignement' (ex. 

švietimo teikėjas 'prestataire d'enseignement', suaugusiųjų švietimas 'enseignement pour les 

adultes', neformalusis švietimas 'enseignement informel') etc. Quelques autres termes 

monolexicaux fréquents ont également été ajoutés au dictionnaire : studentas 'étudiant', 

mokslininkas 'scientifique', universitetas 'université' etc. Au total, le dictionnaire 

terminologique de l'éducation et de la recherche inclut 224 termes. Quelques termes sont utilisés 

http://daukantas.vdu.lt/moksliniai-terminai/
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comme synonymes et peuvent donc être considérés comme des variantes. Les variantes sont 

présentées dans une même entrée du dictionnaire, par exemple. kvalifikacijos lygis / lygmuo 

'niveau de qualification' ; mokslo / mokslinis laipsnis 'grade scientifique' ; mokslo / mokslinė 

produkcija 'production scientifique' ; magistrantūros / magistro studijos 'études de mastère'. 

Dans la mesure où le dictionnaire des termes de l'éducation et de la recherche s'appuie 

sur des données objectives tirées d'un corpus spécialisé, ce travail constitue l'une des toutes 

premières tentatives d'application des principes de la terminologie descriptive au lituanien. Cela 

explique que le choix des termes ainsi que la qualité des définitions puissent être sujets à 

discussion. L'objectif essentiel des auteurs du dictionnaire est de démontrer la possibilité d'une 

approche différente dans la sélection et la définition des termes et de mettre à disposition des 

utilisateurs du dictionnaire des données plus nombreuses et plus variées. 

Les données lexicales ne sont pas fournies uniquement sous forme de dictionnaire, 

mais aussi sous forme d'ontologie. L'ontologie offre des possibilités plus étendues de 

structuration des informations lexicales, notamment par la spécification et la représentation 

hiérarchique des termes du domaine sélectionnés et par la définition de relations sémantiques 

entre ces termes. Une telle gestion des termes du domaine, qui reste pour le moment 

expérimentale, pourrait à l'avenir permettre aux outils informatiques d'appliquer des 

connaissances ontologiques pour extraire et classifier les informations ou pour d'autres tâches 

d'analyse de la langue. 

L'ontologie des termes de l'éducation et de la recherche, qui a été réalisée avec le 

langage OWL, est accessible à l'adresse http://meta.vdu.lt/webprotege/ et elle peut être 

visualisée à l'aide du logiciel WebProtege, qui permet d'examiner la hiérarchie arborescente des 

classes, leurs attributs, ainsi que des exemples d'entités nommées de différents concepts. 

L'ontologie compte 494 classes d'entités nommées (29 classes abstraites et 465 classes 

générales), 87 classes d'entités nommées générales et attributs d'entités, 141 entités, 296 

relations de classes et d'entités. 

Bien que les résultats des études décrites dans cette monographie, qui montrent 

comment identifier automatiquement les termes potentiels et les termes reconnus du domaine 

analysé, importent moins par leur qualité, que par l'expérience acquise, il apparaît néanmoins 

que l'automatisation de la reconnaissance et de la définition des termes est susceptible 

d’accélérer le travail des terminologues et terminographes et d'améliorer l'objectivité des 

résultats, en d'autres termes de résoudre plus efficacement les défis auxquels la terminologie 

contemporaine est confrontée.

http://meta.vdu.lt/webprotege/
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12. TERMINŲ ŽODYNĖLIS 

Tais atvejais, kai terminas yra išsiverstas iš anglų kalbos, nėra itin paplitęs ir dėl to 

skaitytojams gali būti neaiškus, skliaustuose pateikiamas atitinkamas terminas anglų kalba. Kai 

kurie terminai turi sinonimų, jie taip pat pateikti žodynėlyje. Kai kurie terminai yra 

nenusistovėję, dėl to pateikiami jų variantai. 

1. Aiškinamasis kontekstas (angl. explanatory knowledge-rich context) – tai 

informatyvusis kontekstas, perteikiantis sąvokos požymius ar kitą dalykinę informaciją apie 

terminą, bet nerodantis hiperonimijos ir hiponimijos ryšio. Sąvokos požymis ir dalykinė 

informacija gali būti neesminė (ją galima panaudoti sudarant termino apibrėžtį), pvz., 

Sėkmingai užbaigę programą absolventai bus įgiję tam tikrai profesinei veiklai reikalingų 

gebėjimų visumą. 

2. Antraštinė / žodyninė forma / lema – ta žodžio forma, kuri pateikiama 

žodynuose ir traktuojama kaip tam tikro žodžio visoms formoms atstovaujanti forma 

(veiksmažodžiams – bendratis, daiktavardžiams – paprastai vienaskaitos vardininkas, 

būdvardžiams – vyriškosios giminės vienaskaitos vardininkas). 

3. Antraštinės / žodyninės formos nustatymas / lemavimas – procesas, kai 

automatiškai iš tekste pavartotų skirtingų žodžio formų nustatoma antraštinė / žodyninė forma / 

lema. 

4. Apibrėžiamasis kontekstas (angl. defining knowledge-rich context) – tai 

informatyvusis kontekstas, perteikiantis sąvokos požymius ar kitą dalykinę informaciją apie 

terminą, kuriame sąvokos požymiai išryškėja iš hiperonimijos ir hiponimijos ryšio, pvz.: 

Akreditavimas – tai v e r t in i m as , naudojamas aukštojo mokslo sistemoje („vertinimas“ yra 

„akreditavimo“ hiperonimas). 

5. Aprobuoti terminai – terminai, patvirtinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

ir vartojami arba teikiami vartoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

6. Auksinis / aukso standartas (angl. gold standard) – tai lingvistinis išteklius 

(pvz., tekstynas, lingvistinė duomenų bazė), kurį peržiūrėjo ir išanalizavo ekspertas (-ai) ir kuris 

yra naudojamas kompiuterinėms programoms apmokyti ir vertinti. 

7. Automatinis terminų nustatymas / atpažinimas / išgavimas (angl. term 

extraction) – procesas, kai iš tekstyno naudojant tam tikrus įrankius automatiškai nustatomi 

žodžiai ar žodžių junginiai, atitinkantys nustatytus reikalavimus (dažniausiai gramatinius ir 

dažnumo), kurie gali būti laikomi galimais terminais. 

8. Bendrieji terminai – terminai, kurie vartojami įvairiose srityse, dažniausiai 

suprantami nespecialistų. 
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9. Deskriptyvioji terminologija – terminologija, kurios praktinė veikla nukreipta į 

termino vartosenos analizę, dažniausiai – kompiuterinėmis technologijomis. 

10. Dice – statistinis kolokacijų identifikavimo metodas (plačiau žr. Smadja 1993). 

11. Esybė – (angl. concept, essence) – vienas iš pagrindinių ontologijos elementų, 

kuris apima daiktus ir reiškinius. 

12. Esinys – (angl. instance, individual) – konkretus ontologijos elemento pavyzdys, 

pvz., Zigmas Lydeka yra sąvokos rektorius pavyzdys. 

13. Esminiai žodžiai (angl. keywords) – automatiškai nustatomi žodžiai, būdingi tam 

tikros temos tekstams arba tekstynams. 

14. Esminių žodžių klasteriai (angl. keyword clusters) – automatiškai nustatomi 

esminių žodžių junginiai. 

15. Galimi terminai (angl. term candidates) – automatiškai nustatyti terminai, kurie 

laikytini potencialiais terminais. 

16. Gravitacijos skaičiavimai (angl. gravity counts) – statistinis kolokacijų 

identifikavimo metodas (plačiau žr. Daudaravičius et al. 2004). 

17. Informatyvusis kontekstas (angl. knowledge-rich context) – tai toks termino 

kontekstas, kuriame yra bent vienas terminu įvardijamos sąvokos požymis ar kita dalykinė 

informacija apie sąvoką. Toks kontekstas paprastai rodo sąvokos ypatybę (angl. attribute) arba 

ryšį (angl. relation) su kitomis sąvokomis. 

18. Išsamumas (angl. recall) – procentinė dalis tinkamų rastų rezultatų (pvz., jei 

tekste yra 100 terminų, o rasta 10, tai išsamumas bus lygus 10 proc.). 

19. Įvardytoji esybė (angl. named entity) – kompiuterinėje lingvistikoje vartojamas 

terminas, kuris identifikuoja objektą kitų panašių objektų grupėje (asmenų, organizacijų, 

vietovių ir t. t.) Pavyzdžiui, asmenų įvardytosios esybės būtų A. Petrauskas, Petras Cvirka, 

vietovių – Lietuva, JAV. 

20. Kaitybinė / gramatinė forma – tam tikra kaitomosios kalbos dalies forma. 

21. Kohiponimas – šalia hiponimo esantys kiti hiponimai, to paties lygmens sąvokos. 

22. Kompiuterinė / kompiuterizuota terminografija (angl. computational 

terminography) – leksikografijos dalis, apimanti kompiuterinius ir automatinius metodus, kurie 

naudojami tam tikros srities terminams rinkti, apibrėžti ir pateikti. 

23. Lyginamasis įvertis (angl. baseline) – paprasčiausio (pradinio) metodo 

rezultatas, kuris naudojamas lyginant su sudėtingų metodų rezultatais, siekiant įvertinti tų 

metodų pažangą. 

24. Logaritminio tikėtinumo santykis (angl. log-likelihood, LL) – statistinis 

kolokacijų identifikavimo metodas (plačiau žr. Dunning 1993). 
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25. Modelių metodas (angl. pattern-based approach) – automatinės paieškos 

metodas, kuriuo pagal semantinius ryšius tarp sąvokų nustatomi leksiniai gramatiniai modeliai. 

26. Nepageidaujami žodžiai (angl. stopwords) – žodžiai, kurie atliekant tam tikrą 

analizę yra ignoruojami. 

27. Ontologija (angl. ontology) – formali žinių konceptualizavimo priemonė, 

apibendrinanti natūraliąja kalba aprašytas žinias į struktūrizuotą, hierarchiškai susijusių sąvokų 

modelį. Ontologijos apibrėžia sąvokų ir esybių tipus, jų hierarchiją, tarpusavio ryšius ir 

priklausomybes; yra specifiškesnės nei taksonomijos, nes logiškai suklasifikuoja tam tikrą 

sąvokų sritį. 

28. Preskriptyvioji terminologija – terminologija, kurios praktinė veikla nukreipta 

į termino kūrimą ir norminimą. 

29. Slenkstis (angl. threshhold) – galimų terminų sąraše nustatoma riba, kuri skiria 

terminus ir neterminus. 

30. Specialieji terminai – vienos ar kelių sričių terminai, dažniausiai nesuprantami 

nespecialistų. 

31. Specialieji / specializuoti tekstai – tekstai su dideliu terminų tankumu94, 

atitinkantys specialiesiems / specializuotiems tekstynams skirtų tekstų keliamus reikalavimus 

(pvz., publikuoti rašytiniai aiškų autorių turintys tekstai, tam tikros srities tekstai (dažnai 

dokumentai). 

32. Tarpusavio informacija (angl. mutual information, MI) – statistinis kolokacijų 

identifikavimo metodas, plačiau žr. Church et al. 1989). 

33. Terminiškumo įvertis – tam tikrais skaičiavimo metodais nustatomas įvertis, 

kuris įvertina žodžio priskyrimą terminams. 

34. Tikslumas (angl. precision) – procentinė tinkamų rezultatų dalis visuose rastuose 

rezultatuose (pvz., jei iš 100 rastų terminų 10 yra teisingų, tai tikslumas lygus 10 proc.). 

35. Tyla (angl. silence) – procentinė dalis neaptiktų rezultatų, kuriuos taikomas 

metodas turėtų rasti (pvz., tekste yra 100 terminų, rasta 10 terminų, tylos įvertis yra lygus 

90 proc.). 

36. Triukšmas (angl. noise) – procentinė dalis atsitiktinai į analizuojamus rezultatus 

patekusių duomenų (pvz., tarp 100 rastų terminų yra tik 10 teisingų, triukšmo įvertis yra lygus 

90 proc.). 

37. T-score – statistinis kolokacijų identifikavimo metodas (plačiau žr. Church et al. 

1991).

                                                 
94Texts with a high density of terms (Pearson 1998: 62). 



13. SUTRUMPINIMAI 

 Čia paaiškinti tie sutrumpinimai, kurie nėra įprasti lietuvių kalbotyros darbuose, kurie 

gali būti vartojami skirtingomis reikšmėmis ir kuriuos vartojame šioje monografijoje. Įprasti 

kalbos dalių, gramatinių kategorijų sutrumpinimai nepateikti. 

 

a – galininkas (accusative). 

BAS – bendrųjų terminų auksinis standartas. 

g – kilmininkas (genitive). 

GS – gravitacijos skaičiavimai (angl. gravity counts) 

GT – galimi terminai. 

i – įnagininkas (instrumental). 

KEA (angl. Keyphrase Extraction Algorithm) – esminių žodžių junginių nustatymo 

algoritmas. 

LICE (angl. Language Independent Collocation Extraction) – nuo kalbos 

nepriklausomas kolokacijų nustatymo įrankis. 

LL – logaritminio tikėtinumo santykio (angl. log-likelihood) metodas. 

MI – tarpusavio informacijos (angl. mutual information) metodas. 

N – daiktavardis. 

n – vardininkas (nominative). 

ŠIMAS – švietimo ir mokslo terminų auksinis standartas. 

ŠM ontologija – švietimo ir mokslo terminų ontologija. 

ŠM tekstynas – švietimo ir mokslo tekstynas. 

ŠM terminai – švietimo ir mokslo terminai. 

T – terminas.
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14. PRIEDAI 

1 priedas. Švietimo ir mokslo terminų sąrašas 

Šiame priede pateikti visi automatiškai iš ŠM tekstyno nustatyti ir ŠM eksperto kaip 

analizuojamos srities terminai atrinkti terminai. Iš šių terminų atsirinkti žodžiai ir žodžių 

junginiai, kurie išsamiau analizuoti, apibrėžti ir pateikti internetiniame ŠM terminų žodyne, taip 

pat ŠM terminų ontologijoje. Atkreipiame dėmesį, kad terminai nekeisti, neredaguoti (nors kai 

kurie yra ne visai taisyklingi), nes norime skaitytojams parodyti, kokie terminai vartojami ŠM 

srities tekstuose. 

absolventas 
absolvento išsilavinimo kokybės atitiktis darbo rinkos poreikiams 
akademikas 
akademinė apeiga 
akademinė aplinka 
akademinė bendruomenė 
akademinė pažyma 
akademinė veikla 
akademinės atostogos 
akademiniai įgūdžiai 
akademiniai mainai 
akademiniai studentų mainai 
akademinis mobilumas 
akademinis padalinys 
akademinis pripažinimas 
akreditavimas 
akredituota mokymo programa 
alternatyvi specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodika 
alternatyvus pagrindinio ugdymo modelis 
alternatyvus pradinio ugdymo modelis 
alternatyvus ugdymo modelis 
alternatyvus vidurinio ugdymo modelis 
andragogas 
andragoginė kompetencija 
andragoginių kompetencijų plėtojimas 
andragoginių kompetencijų tobulinimas 
anksti iš mokymosi sistemos iškritęs asmuo 
antraeilininkas 
antrosios pakopos studijos 
apeliacija 
asmenybės formavimasis 
asmens kompetencija 
asmenų bendrųjų gebejimų lavinimas 
asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą 
asociacijos narių senatas 
asocijuotas mokslininkas 
aštuonmečio išsilavinimo pažymėjimas 
atestacija 
atestatas 
atrankos kriterijus 
atskaitos sistema lyginamajam mokslo ir studijų institucijų vertinimui atlikti 
atžalinė įmonė 
auditorija 
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auditorinės darbo valandos 
aukščiausias išsilavinimas 
aukščiausias įvertinimas 
aukščiausio lygio centras 
aukščiausios kvalifikacijos specialistas 
aukštasis išsilavinimas 
aukštasis mokslas 
aukštesniosios studijos 
aukštesnysis išsilavinimas 
aukšto lygio mokslinė kompetencija 
aukšto lygio mokslinis tyrimas 
aukštoji mokykla 
aukštojo mokslo diplomo priedėlis 
aukštojo mokslo kokybė 
aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas 
aukštojo mokslo kvalifikacijos teikimas 
aukštojo mokslo prieinamumas 
aukštojo mokslo sistema 
aukštojo mokslo sistemos dvinariškumas 
aukštojo mokslo studijos 
aukštojo mokslo studijų sistema 
aukštojo mokslo tarptautinimas 
aukštojo mokslo tarptautiškumas 
aukštos kvalifikacijos specialistas 
aukštosios mokyklos akreditavimas 
aukštosios mokyklos autonomija 
aukštosios mokyklos dėstytojas 
aukštosios mokyklos savivalda 
aukštosios mokyklos senatas 
aukštosios mokyklos taryba 
aukštosios mokyklos valdymo organas 
aukštosios studijos 
aukštųjų mokyklų reitingavimas 
baigiamasis darbas 
baigiamasis vertinimas 
baigiamojo darbo gynimas 
baigiamojo darbo rengimas 
baigimo pažymėjimas 
bakalauro darbas 
bakalauro laipsnis 
bendrasis išsilavinimas 
bendrasis kultūrinis išsilavinimas 
bendrasis lavinimas 
bendrasis lavinimasis 
bendrasis priėmimas 
bendrasis studentų priėmimas 
bendrasis suaugusiųjų švietimas 
bendrasis ugdymas 
bendrasis ugdymo planas 
bendrieji gebėjimai 
bendroji mokslinių tyrimų programa 
bendrojo lavinimo dalykų vadovėlis 
bendrojo lavinimo įstaiga 
bendrojo lavinimo mokykla 
bendrojo lavinimo mokyklų suaugusiųjų klasė 
bendrojo lavinimo perimamumas 
bendrojo lavinimo sistema 
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bendrojo lavinimo ugdymas 
bendrojo ugdymo dalyvis 
bendrosios kultūros ugdymas 
Bergeno komunikatas 
besimokančiųjų skaičius 
besimokantis miestas 
besimokantis regionas 
besimokantis suaugęs 
binarinė aukštojo mokslo sistema 
biudžetinė mokslinių tyrimų įstaiga 
Bolonijos deklaracija 
Bolonijos procesas 
centralizuota studijų finansavimo sistema 
daktaras 
daktaro disertacija 
daktaro laipsnis 
daktaro mokslo laipsnis 
dalinės studijos 
dalinis finansavimas 
dalykinė sritis 
dalyko modulis 
darbas grupėmis 
darbo rinkos poreikiai 
darbo rinkos profesinis mokymas 
darbuotojo skyrimas pagal kompetenciją 
daugiadisciplininis mokslinis tyrimas 
daugiadiscipliniškumas 
dekanas 
dėstytojas 
dėstytojo darbo metodai 
dėstytojo kompetencija 
dėstytojo kvalifikacijos tobulinimas 
dėstytojų ir mokslininkų kvalifikacijos bei kompetencijos atitiktis 
dėstytojų judėjimas 
dėstytojų kompetencija 
dėstytojų kvalifikacija 
dėstytojų mokslinė kvalifikacija 
dėstytojų profesinės kompetencijos plėtra 
dėstomas dalykas 
dešimties balų sistema 
devynmečio išsilavinimo pažymėjimas 
dieninė forma 
dieninės nuosekliosios studijos 
dieninės studijos 
dieniniai kursai 
diplomas 
diplomo priedas 
diplomo priedėlis 
diplomų lygiavertiškumas 
diplomų pripažinimas 
disciplina 
distancinio mokymosi sistema 
distancinis mokymasis 
docentas 
docento pedagoginis vardas 
doktorantas 
doktorantūra 
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doktorantūros studijos 
doktorantūros studijų programa 
dorinis ugdymas 
dvigubas kvalifikacinis laipsnis 
dvikalbis ugdymas 
egzaminas 
egzaminas raštu 
egzaminų sesija 
eksperimentinė plėtra 
eksperimentinės plėtros darbas 
eksperimentinės plėtros politika 
eksperimentinės plėtros sritis 
eksperimentinės plėtros tyrimas 
ekspertinė institucija 
ekspertinis mokslinės veiklos vertinimas 
elektroninė mokymo(si) priemonė 
elektroninė mokymosi programų ir objektų saugykla 
elektroninė paraiškos versija 
e-mokymas(is) 
e-mokymo(si) metodas 
e-nuotolinio mokymo(si) kompiuterinė programa 
e-nuotolinio mokymo(si) sistema 
e-nuotolinis mokymas(is) 
ES bendroji mokslinių tyrimų programa 
ES mokslinių tyrimų erdvė 
esminės asmens kompetencijos 
europinė stipendija 
Europos aukštojo mokslo erdvė 
Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema 
Europos kvalifikacijų sąranga 
Europos mokslinių tyrimų erdvė 
fakultetas 
fakulteto taryba 
federacijos stipendija 
fiziniai ir technologiniai mokslai 
fiziniai mokslai 
fizinių mokslų sritis 
formaliojo suaugusiųjų švietimo institucija 
formaliojo švietimo programa 
formalusis mokymasis 
formalusis profesinis mokymas 
formalusis suaugusiųjų švietimas 
formalusis švietimas 
fundamentinis mokslinis tyrimas 
fundamentinis tyrimas 
gabių vaikų atpažinimas 
gabių vaikų ugdymas 
gabių vaikų ugdymo modelis 
gabus vaikas 
galutinis vertinimas 
gamtos mokslai 
gebėjimai 
gebėjimų pajėgumas 
gebėjimų tobulinimas 
gebėjimų ugdymas 
geografinis mobilumas 
gerai besimokantis studentas 
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gilinamasis studijų pobūdis 
gimtųjų kalbų ugdymas 
gimtųjų kalbų ugdymo metodas 
gynimas 
grįžtamasis ryšys 
grįžtantis kūrėjas 
grįžtantis nenusisekėlis 
grupinio tiriamojo darbo gebėjimai 
habilitacijos tvarka 
habilituotas daktaras 
habilituoto daktaro mokslo laipsnis 
humanitariniai mokslai 
humanitarinis mokslo institutas 
humanitarinių mokslų sritis 
ikimokyklinis ugdymas 
individuali mokslininkų veikla 
individuali stipendija 
individualizavimas 
individualus studijų planas 
informacinėmis technologijomis grįsta aukštojo mokslo sistema 
informacinėmis technologijomis grįsta tęstinio mokymosi sistema 
inovacinis gabių vaikų ugdymo modelis 
inovatyvus e-mokymo(si) metodas 
inovatyvus studijų metodas 
integruojamoji programa 
integruotas mokslo, studijų ir verslo centras 
intelektinė nuosavybė 
intelektinės veiklos rezultatas 
intelektualinio, kultūrinio potencialo plėtra 
interaktyvi užduotis 
išankstinė vertinimo išvada 
iškritimo iš bendrojo švietimo sistemos prevencija 
išsilavinimas 
išsilavinimo akademiškumas 
išsilavinimo dokumentas 
išsilavinimo lygis 
išsilavinimo standartas 
išsimokslinimo forma 
išskirtinis mokslinių tyrimų centras 
ištirtumo laipsnis 
itin gabus vaikas 
į besimokantį asmenį orientuota kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema 
įgūdžiai 
įstaigos mokslinis sekretorius 
įstaigos veiklos kvalifikacinis reikalavimas 
įvairiapusės patirties turintis aukštos kvalifikacijos ekspertas 
jaunas specialistas 
jaunasis mokslininkas 
jaunimo užmokyklinis profesinis konsultavimas 
jungtinė studijų programa 
jungtinis kvalifikacinis laipsnis 
kalbinė kompetencija 
kalbos mokymasis 
kalbos mokymosi gebėjimai 
kalbų mokymas 
kalbų švietimo planavimas 
kamieninis akademinis padalinys 
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karjeros valdymo kompetencija 
karjeros vystymas 
katedros vedėjas 
kaupiamasis balas 
keitimosi žiniomis stipendija 
kokybiškas ugdymo procesas 
kolegija 
kolegijų direktorių konferencija 
kompetencija 
kompetencijos apdovanojimas 
kompetencijos centras 
kompetencijos centrų plėtojimas 
kompetencijos grantas 
kompetencijos tobulinimo programa 
kompetencijų centras 
kompetencijų dubliavimasis 
kompetencijų lygis 
kompetencijų pripažinimo sistema 
kompetencijų skaidymasis 
kompetencijų stiprinimas 
kompetencijų ugdymas 
kompetencijų vertinimas 
kompiuterinė klasė 
kompiuterinis raštingumas 
kompiuterių klasė 
komunikacinė kompetencija 
komunikavimo gimtąja kalba gebėjimai 
komunikavimo užsienio kalbomis gebėjimai 
konkursas moksliniams tyrimams 
konkursinis mokslo finansavimas 
kreditas 
kreditų kaupimas 
kreditų perkėlimas 
kreditų perkėlimo sistema 
kreditų skaičius 
kultūrinės kompetencijos 
kultūrinis ugdymas 
kūno kultūros ugdymas 
kūrybiniai politikos gebėjimai 
kūrybiškas mokymasis 
kūrybiško mokymosi skatinimas 
kvalifikacija 
kvalifikacijos atitiktis ūkio reikmėms 
kvalifikacijos egzaminas 
kvalifikacijos egzaminų komisija 
kvalifikacijos įgijimas 
kvalifikacijos kėlimas 
kvalifikacijos pažymėjimas 
kvalifikacijos pripažinimas 
kvalifikacijos pripažinimo sistema 
kvalifikacijos suteikimas 
kvalifikacijos teikimas 
kvalifikacijos tobulinimas 
kvalifikacijos vertinimas 
kvalifikacijos vertinimo sistema 
kvalifikacijų registras 
kvalifikacijų sistema 
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kvalifikacijų vertinimas 
kvalifikacinis laipsnis 
kvalifikacinis reikalavimas 
kvalifikuotas darbininkas 
kvalifikuotas personalas 
kvalifikuotas specialistas 
kvalifikuotas tyrėjas 
kvalifikuoto darbuotojo diplomas 
kvalifikuoto darbuotojo egzaminas 
kvalifikuoto darbuotojo profesija 
kviestinis dėstytojas 
kviestinis mokslo darbuotojas 
laboratorinis darbas 
laipsnis 
lankomumas 
lavinimas(is) 
lektorius 
licencijuota darbo rinkos profesinio mokymo įstaiga 
lietuvių kalbos mokėjimo lygis 
lietuvių kilmės užsieniečių vaikas 
lietuvių kilmės užsienietis 
Lietuvos aukštoji mokykla 
Lietuvos piliečių vaikas 
Lietuvos Respublikos piliečio, atvykusio ar grįžusio gyventi į lietuvą, vaikas 
lituanistikos tyrimų prioritetas 
lituanistinė mokykla 
lituanistinės studijos užsieniečiams 
lituanistinis švietimas 
lituanistinis švietimas užsienyje 
magistrantūros programa 
magistrantūros studijos 
magistrantūros studijų programa 
magistro baigiamasis mokslinis darbas 
magistro darbas 
magistro laipsnis 
magistro studijų programa 
matematiniai gebėjimai 
materialinė studijų bazė 
medicinos daktaras 
meninė veikla 
meninis ugdymas 
meno aspirantūra 
meno aspirantūros studijos 
meno veikla 
metodinė literatūra 
metodinė medžiaga 
metodinė naujovė 
metodinė pagalba 
metodinė parama 
metodinė priemonė 
migrantų vaikas 
minimalūs kvalifikaciniai dėstytojo pareigybės reikalavimai 
mišri mokykla 
mobilumo informacijos mokslininkams portalas 
modulinių profesinio mokymo programų sistema 
mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių esminės kompetencijos 
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mokinių kompetencijos 
mokinių pasiekimų vertinimas 
mokinių pasiekimų vertinimo sistema 
mokinių pažanga 
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas 
mokinių pažangos vertinimas 
mokinių pažangos vertinimo sistema 
mokinių priėmimo sąlygos 
mokinių priėmimo tvarka 
mokinių profesinis informavimas ir karjeros planavimas 
mokinys 
mokykla 
mokyklos bendruomenė 
mokyklos vadovas 
mokyklos vadovo pavaduotojas 
mokyklų administracija 
mokyklų tinklas 
mokyklų tobulinimas 
mokymai 
mokymas(is) 
mokymasis mokytis 
mokymasis nuotoliniu būdu 
mokymasis visą gyvenimą 
mokymo aplinka 
mokymo bazė 
mokymo centras 
mokymo infrastruktūra 
mokymo ir mokymosi formos 
mokymo ir mokymosi metodas 
mokymo ir mokymosi turinys 
mokymo įranga 
mokymo kokybė 
mokymo nuostatos 
mokymo paslaugos 
mokymo planas 
mokymo priemonė 
mokymo priemonių komplektas 
mokymo procesas 
mokymo proceso diferencijavimas 
mokymo proceso individualizavimas 
mokymo programa 
mokymo projektas 
mokymo sistema 
mokymo sutarties sąlyga 
mokymo sutartis 
mokymo trukmė 
mokymo turinys 
mokymo vieta 
mokymo(si) aplinka 
mokymo(si) veiklos vykdymas 
mokymosi aplinka 
mokymosi atostogos 
mokymosi metu įgytos kompetencijos 
mokymosi motyvacija 
mokymosi pasiekimai 
mokymosi prieinamumas 
mokymosi priemonė 
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mokymosi pripažinimo sistema 
mokymosi procesas 
mokymosi rezultatyvumo stebėsena 
mokymosi sąlygos 
mokymosi stilius 
mokymosi vienetų planavimas 
mokymosi visą gyvenimą infrastruktūra 
mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija 
mokymų judumas 
mokytojas 
mokomasis dalykas 
mokomasis užsiėmimas 
mokomoji bazė 
mokomoji kalba 
mokomoji klasė 
mokomoji knyga 
mokomoji laboratorija 
mokomoji medžiaga 
mokomoji polimerų chemijos laboratorija 
mokslas 
moksleivio krepšelis 
moksleivis 
mokslinė analizė 
mokslinė bazė 
mokslinė ekspertizė 
mokslinė kompetencija 
mokslinė literatūra 
mokslinė monografija 
mokslinė produkcija 
mokslinė publikacija 
mokslinė veikla 
mokslinės įrangos įsigijimas 
mokslinės veiklos ataskaita 
mokslinės veiklos rezultatas 
moksliniai gebėjimai 
moksliniai mainai 
moksliniai pasiekimai 
mokslininkas 
mokslininkas stažuotojas 
mokslininko mobilumas 
mokslininko stipendija 
mokslininkų grupė 
mokslininkų judumas 
mokslininkų kompetencija 
mokslininkų kompetencijos tobulinimas 
mokslininkų kvalifikacija 
mokslininkų organizacija 
mokslininkų rengimas 
mokslininkų susigrąžinimas 
mokslinio tiriamojo darbo vadovas 
mokslinis bendradarbiavimas 
mokslinis darbas 
mokslinis ekspertas 
mokslinis laipsnis 
mokslinis leidinys 
mokslinis personalas 
mokslinis potencialas 
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mokslinis tyrimas 
mokslinių tyrimų bazė 
mokslinių tyrimų centras 
mokslinių tyrimų finansavimas 
mokslinių tyrimų infrastruktūra 
mokslinių tyrimų institucija 
mokslinių tyrimų institutas 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra 
mokslinių tyrimų įranga 
mokslinių tyrimų įstaiga 
mokslinių tyrimų įstaigos atestacija 
mokslinių tyrimų įstaigos statusas 
mokslinių tyrimų įstaigos statutas 
mokslinių tyrimų įtakos rodiklis 
mokslinių tyrimų kryptis 
mokslinių tyrimų politika 
mokslinių tyrimų politikų koordinavimas 
mokslinių tyrimų prioritetas 
mokslinių tyrimų programa 
mokslinių tyrimų rezultatas 
mokslinių tyrimų rezultatų įsisavinimas 
mokslinių tyrimų sistema 
mokslinių tyrimų tarptautiškumo skatinimas 
mokslinių tyrimų teisinė bazė 
mokslo bazė 
mokslo daktaras 
mokslo daktaro laipsnis 
mokslo darbuotojas 
mokslo darbuotojo atestacija 
mokslo darbuotojų kvalifikacija 
mokslo darbų serija 
mokslo institucija 
mokslo institutas 
mokslo institutų direktorių konferencija 
mokslo internacionalizacija 
mokslo ir studijų institucija 
mokslo ir studijų institucijos autonomija 
mokslo ir studijų politika 
mokslo ir studijų reforma 
mokslo ir technologijų įžvalgos 
mokslo konkurencingumas 
mokslo kryptis 
mokslo laipsnio diplomas 
mokslo laipsnis 
mokslo literatūra 
mokslo metai 
mokslo parkas 
mokslo plėtra 
mokslo politikos formavimas 
mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo darna 
mokslo prodekanas 
mokslo reforma 
mokslo rezultatų komercializavimas 
mokslo sistemos pertvarka 
mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacija 
mokslo sritis 
mokslo straipsnio metrika 
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mokslo straipsnis 
mokslo šaka 
mokslo šakų grupė 
mokslo taryba 
mokslo tiriamasis darbas 
mokslo vadybininkas 
mokslo žinios 
mokslo žinių rinka 
mokslo žinynas 
monografija 
MTEP produkcija 
MTEP sistema 
MTTP bazės plėtros projektas 
nacionalinė aukštojo mokslo sistema 
nacionalinė kvalifikacijų sistema 
nacionalinė mokslinių tyrimų politika 
nacionalinė mokslo ir studijų politika 
nacionalinė mokslo politika 
nacionalinė mokslo strategija 
nacionalinis mokslas 
namų darbas 
neakademinis padalinys 
neakivaizdinės studijos 
neakivaizdinis (nuotolinis) švietimas 
neakivaizdinis mokymasis 
neformaliojo mokymosi pripažinimo metodika 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistema 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojas 
neformaliojo švietimo įstaiga 
neformaliojo švietimo programa 
neformalus išsilavinimas 
neformalus švietimas 
neformalus vaikų švietimas 
neformalusis mokymasis 
neformalusis neprofesinis mokymas 
neformalusis neprofesinis suaugusiųjų švietimas 
neformalusis neprofesinis švietimas 
neformalusis suaugusiųjų švietimas 
neformalusis švietimas 
neformalusis vaikų švietimas 
nekvalifikuotas bedarbis 
nemokamas aukštasis mokslas 
nenuosekliosios studijos 
neoficialusis mokymasis 
nepažangumas 
nepilno vidurinio išsilavinimo pažymėjimas 
netradicinio ugdymo modelis 
netradicinio ugdymo programa 
netradicinis ugdymas 
netradicinis ugdymo metodas 
neuniversitetinė aukštoji mokykla 
neuniversitetinės studijos 
neuniversitetinio tipo studijų programa 
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nevalstybinė profesinio mokymo įstaiga 
nevalstybinis universitetas 
nuolatinio mokymosi kompetencija 
nuolatinis mokymasis 
nuotolinio mokymo ugdymo modulis 
nuotolinio mokymo ugdymo programa 
nuotolinio mokymosi kursas 
nuotolinio mokymosi tinklas 
nuotolinio mokymosi tinklo plėtra 
nuotolinio švietimo plėtra 
nuotolinis mokymas 
nuotolinis mokymasis 
nuotolinis švietimas 
nuotolinių studijų centras 
nutekėję protai 
pagalbos mokytojui politika 
pagrindinė mokykla 
pagrindinės studijos 
pagrindinio ugdymo programa 
pagrindinis išsilavinimas 
pagrindinis mokymas 
pagrindinis profesinis mokymas 
pagrindinis profesinis pasirengimas 
pagrindinis ugdymas 
pakankama teorinė kompetencija 
pamokų organizavimas 
parama studentams 
pasaulinė aukštojo mokslo erdvė 
pasiekimų vertinimas 
pasirenkamasis dalykas 
paskaita 
paskolų studijoms teikimas užsieniečiams 
pavasario semestras 
pažangus studentas 
pažintinė veikla 
pažymių svertinis vidurkis 
pedagogas 
pedagogika 
pedagoginė kompetencija 
pedagoginė veikla 
pedagoginis darbas 
pedagoginis išsilavinimas 
pedagoginis personalas 
pedagoginis vardas 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa 
pedagogų profesinė asociacija 
pedagogų rengimas 
pedagogų švietimo centras 
periodinis mokslo leidinys 
perkvalifikavimas 
personalo kvalifikacija 
personalo kvalifikacijos tobulinimo programa 
personalo mokymas 
pilietiniai gebėjimai 
pilietinio švietimo programa suaugusiems 
pilietinio ugdymo programa 
pilietinis ugdymas 
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pilietinis visuomenės raštingumas 
pilietiškumo ugdymas 
pirminis mokslo planas 
pirminis profesinis mokymas 
pirmosios pakopos ir vientisosios dieninės formos studijos 
pirmosios pakopos modulinė studijų sistema 
pirmosios pakopos studijos 
podaktarinė stažuotė 
podoktorantūrinė stažuotė 
politinis visuomenės raštingumas 
popamokinė veikla 
potencialus ugdymo paslaugų naudotojas 
potencialūs vaiko gabumai 
pradinė mokykla 
pradinio ugdymo programa 
pradinis išsilavinimas 
pradinis mokymas 
pradinis ugdymas 
praktiniai gebėjimai 
praktiniai įgūdžiai 
praktinio mokymo sutartis 
praktinis egzaminas 
praktinis mokymas 
praktinis mokslinis tyrimas 
priėmimas į universitetą 
priešakinis mokslo tyrimas 
priešmokyklinis ugdymas 
prioritetinė mokslo sritis 
pripažintas recenzuojamas mokslinis žurnalas 
pripažintas recenzuojamų straipsnių mokslo krypties leidinys 
privalomasis dalykas 
privalomasis eismo saugumo pagrindų mokymas 
privati mokslinių tyrimų įstaiga 
probleminių diskusijų metodas 
prodekanas 
profesija 
profesijos mokytojas 
profesijos reikalavimai 
profesijos specialistas 
profesijų klasifikatorius 
profesinė kvalifikacija 
profesinė mokykla 
profesinė motyvacija 
profesinė raida 
profesinė veikla 
profesinės veiklos laikotarpis 
profesiniai įgūdžiai 
profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistema 
profesinio mobilumo sistema 
profesinio mokymo centras 
profesinio mokymo išlaidos 
profesinio mokymo įstaiga 
profesinio mokymo kursas 
profesinio mokymo licencija 
profesinio mokymo metodika 
profesinio mokymo mokykla 
profesinio mokymo perimamumas 
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profesinio mokymo procesas 
profesinio mokymo sistema 
profesinio mokymo sistemos infrastruktūra 
profesinio mokymo sistemos valdymas 
profesinio mokymo standartas 
profesinio mokymo tęstinumas 
profesinio mokymo turinys 
profesinio rengimo pakopa 
profesinio rengimo standartas 
profesinis judumas 
profesinis konsultavimas 
profesinis mobilumas 
profesinis mokymas 
profesinis orientavimas 
profesinis rengimas 
profesinis standartas 
profesoriaus laipsnis 
profesoriaus pedagoginis vardas 
profesorius 
profesorius emeritas 
progresyvi mokslinė sritis 
prorektorius 
protų95 cirkuliacija 
protų medžioklė 
protų nutekėjimas 
protų nutekėjimo mažinimas 
protų nutekėjimo politika 
protų nutekėjimo prevencija 
protų nutekėjimo stabdymas 
protų pritraukimas 
protų bendradarbiavimas 
protų susigrąžinimas 
protų vadybininkas 
pumpuravimosi procesas 
pumpurinė įmonė 
rašymo gebėjimai 
rašymo gebėjimų ugdymas 
rašymo gebėjimų ugdymo metodika 
rašto darbas 
reflektyvus mokymasis 
regioninių mokslinių tyrimų politika 
reglamentuotas modulis 
reintegracijos grantas 
reintegracijos stipendija 
rektorius 
rengiamas specialistas 
rezidentūros studijų programa 
rudens semestras 
savaiminis mokymasis 
savaiminis suaugusiųjų švietimas 
savarankiškas darbas 
savarankiškas mokymasis 
savarankiškas studentų darbas 
savarankiškos studijos 
savišvieta 

                                                 
95 Tokia reikšme vartojamas terminas protas dažniausiai tekstuose rašomas su kabutėmis. 
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savivaldybių profesinio mokymo įstaiga 
savivaldybių suaugusiųjų švietimo įstaigos modelis 
savo lėšomis studijuojantysis 
sekmadieninė mokykla 
sekmadieninė tautinių mažumų mokykla 
sektorinis tyrimas 
semestras 
seminaras 
seminaras-praktikumas 
senatas 
septynmečio išsilavinimo pažymėjimas 
siaura specializacija 
skaitykla 
skaitymo gebėjimai 
skaitymo gebėjimų ugdymas 
skaitymo gebėjimų ugdymo metodika 
skaitmeninis raštingumas 
socialinė parama studentams 
socialinė stipendija 
socialinės inžinerijos mokslas 
socialinės-pedagoginės pakraipos instruktorius 
socialiniai mokslai 
socialinių įgūdžių ugdymas 
socialinių mokslų sritis 
sociologijos studijos 
speciali mokymo priemonė 
specialieji gebėjimai 
specialieji profesiniai įgūdžiai 
specialiosios žinios 
specialistas 
specialistų parengimo atitiktis darbo rinkos poreikiams 
specialistų poreikio darbo rinkoje tyrimas 
specialistų poreikis 
specialistų rengimas 
specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 
specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodika 
specialiųjų poreikių mokinys 
specializacija 
specializuota auditorija 
specializuota mokymo programa 
specializuota profesinio mokymo įstaiga 
specialybė 
stipendija 
stojamasis egzaminas 
stojimas į aukštąsias mokyklas 
strateginis mokslo politikos valdymas 
studentas 
studentų atstovas 
studentų atstovybė 
studentų bendrabutis 
studentų judėjimas 
studentų judrumas 
studentų judumas 
studentų konferencija 
studentų mainai 
studentų mainų programa 
studentų mobilumas 
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studentų praktika 
studentų priėmimas 
studentų sąjunga 
studijoms reikalinga infrastruktūra 
studijos 
studijuojantys savo lėšomis 
studijų finansavimo modelis 
studijų forma 
studijų infrastruktūra 
studijų ir mokslo sistemos pertvarka 
studijų išlaidos 
studijų įmoka 
studijų įmokų sistema 
studijų kokybė 
studijų kokybės vertinimas 
studijų kokybę prižiūrinti institucija 
studijų kryptis 
studijų medžiaga 
studijų metai 
studijų metodas 
studijų mokomoji bazė 
studijų organizavimas 
studijų organizavimo veiksmingumas 
studijų pakopa 
studijų pertvarka 
studijų plėtra 
studijų procesas 
studijų programa 
studijų programos aprašas 
studijų programos aprašo rengimo metodika 
studijų programos aprašo vertinimo metodika 
studijų programos įgyvendinimas 
studijų programos komitetas 
studijų programos turinys 
studijų programos vykdytojas 
studijų programų reglamentas 
studijų programų vykdymo kokybės priežiūra 
studijų reforma 
studijų reikalų prodekanas 
studijų rezultatai 
studijų rezultatų kokybė 
studijų sistema 
studijų sistemos plėtra 
studijų suderinamumas 
studijų sutartis 
studijų trukmė 
studijų trukmės pripažinimas 
su studijomis susijusi veikla 
suaugusiųjų bendrosios kompetencijos 
suaugusiųjų mokykla 
suaugusiųjų pilietinis švietimas 
suaugusiųjų sveikatingumo ugdymas 
suaugusiųjų švietimas 
suaugusiųjų švietimo kursai 
suaugusiųjų švietimo metodas 
suaugusiųjų švietimo vadybininkas 
suaugusysis 
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sutartinis moksleivių skaičius 
šeštadieninė mokykla 
šeštadieninė tautinių mažumų mokykla 
šiuolaikinė mokymo(si) priemonė 
šiuolaikinis studijų metodas 
šiuolaikinis tyrinėjimų metodas 
švietimas 
švietimo darbuotojas 
švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimas 
švietimo ir mokymo sistema 
švietimo ir mokymo sistemos efektyvumas 
švietimo ir mokymo sistemos kokybė 
švietimo ir mokymo sistemos pasiekiamumas 
švietimo įstaiga 
švietimo įstaigų infrastruktūra 
švietimo padalinys 
švietimo pagalbos darbuotojas 
švietimo pagalbos specialistas 
švietimo paslauga 
švietimo paslaugų tinklas 
švietimo plėtotė 
švietimo politika 
švietimo programų finansavimas 
švietimo rėmėjas 
švietimo sektorius 
švietimo sistema 
švietimo sistemos subjektas 
švietimo strategija 
švietimo teikėjas 
švietimo teikimas 
švietimo vadybos struktūra 
švietimo valdymo lygmuo 
švietimo vartotojas 
švietimo veiklos rūšis 
taikomasis mokslinis tyrimas 
taikomasis tyrimas 
taikomieji fiziniai mokslai 
taikomieji gebėjimai 
taikomoji mokslinė veikla 
tarpdalykiniai mokslai 
tarpdalykinio pobūdžio tyrimas 
tarpdisciplininė integruota ir koncentruota tarpvalstybinė programa 
tarpdisciplininė mokslo sritis 
tarpdisciplininiai ryšiai 
tarpdisciplininis mokslinis tyrimas 
tarpdisciplininis tyrimas 
tarpinis egzaminas 
tarpinis vertinimas 
tarpkryptinės studijos 
tarpkultūrinio švietimo plėtotė 
tarpkultūrinis švietimas 
tarptautinė akademinė partnerystė 
tarptautinė atvykimo stipendija 
tarptautinė išvykimo stipendija 
tarptautinė mokslinių tyrimų infrastruktūra 
tarptautinė mokslo duomenų bazė 
tarptautinio aukštojo mokslo paslaugų paklausa 
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tarptautinio aukštojo mokslo paslaugų pasiūla 
tarptautinio lygio mokslininkas 
tarptautinio lygio žurnalas 
tarptautinio suaugusiųjų švietimo plėtra 
tarptautinis akademinis mobilumas 
tarptautinis studijų plėtros projektas 
tarpuniversitetinė mokslinė studentų konferencija 
tarpvalstybinis mokslo ir studijų susitarimas 
tautinio ugdymo programa 
tautinis ugdymas 
tautinių mažumų kalbų ugdymo metodika 
technologijos mokslai 
technologijos universitetas 
technologinė plėtra 
technologinių mokslų sritis 
teminis arba autorinis mokslo straipsnių ir studijų rinkinys 
teorinė kompetencija 
teorinės žinios 
teorinis egzaminas 
teorinis mokymasis 
teorinis mokslinis tyrimas 
tęstiniai kursai 
tęstinio mokymo padalinys 
tęstinio mokymosi institucija 
tęstinio mokymosi sistema 
tęstinis mokymas 
tęstinis profesinis mokymas 
tiesioginis švietimo įstaigų finansavimas 
tikslinė savišvieta 
tiksliųjų mokslų šaka 
tipologinis tyrimas 
tiriamasis metodas 
tiriamasis projektas 
tyrėjas 
tyrėjų grupė 
tyrėjų kvalifikacija 
tyrėjų organizacija 
tyrėjų rengimas 
transnacionalinis aukštasis mokslas 
trečiojo amžiaus universitetas 
trečiosios pakopos studijos 
tripakopė universitetinių studijų sistema 
trumpalaikiai kursai 
ugdymas 
ugdymo diferencijavimas 
ugdymo individualizavimas 
ugdymo metodas 
ugdymo metodų diegimas 
ugdymo modelis 
ugdymo procesas 
ugdymo programa 
ugdymo rezultatas 
ugdymo turinio integracijos principas 
ugdymo turinio įgyvendinimo modelis 
ugdymo turinys 
unifikuota dalykų vertinimo metodika 
universitetas 
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universitetinė aukštoji mokykla 
universitetinė programa 
universitetinės studijos 
universitetinio lygio techninių mokslų istaiga 
universitetinio tipo studijų programa 
universitetinis išsilavinimas 
universiteto autonomija 
universiteto fakultetas 
universiteto filialas 
universiteto mokslo institutas 
universiteto prenumeruojama duomenų bazė 
universiteto profesorius 
universiteto rektorius 
universiteto savivalda 
universiteto taryba 
universiteto turtas 
universiteto turto išsaugojimas 
universiteto valdymas 
universitetų rektorių konferencija 
užmokyklinis profesinis informavimas 
užsieniečių vaikas 
užsienio aukštoji mokykla 
užsienio aukštosios mokyklos filialas 
užsienio kalbos įgūdžiai 
užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas 
užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimas 
užsienyje veikiančios lietuviškos švietimo įstaigos mokytojas 
užsienyje veikianti lietuviška švietimo įstaiga 
vadovėlis 
vadovėlis aukštosioms mokykloms 
vadovėlis vidurinėms mokykloms 
vaiko asmenybės formavimasis 
vaikų integracija 
vaikų integracija Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje 
vaikų socializacija 
vaikų socializacija Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje 
vakarinės studijos 
vakariniai kursai 
valstybės mokslo institutas 
valstybės mokslo įstaiga 
valstybės paramos suaugusiųjų švietimui kryptis 
valstybės paskolų teikimas užsienio studentams 
valstybės pripažįstama kvalifikacija 
valstybės pripažįstamas diplomas 
valstybės švietimo stebėsena 
valstybinė kolegija 
valstybinė švietimo strategija 
valstybinės aukštosios mokyklos taryba 
valstybinės kalbos mokymas 
valstybinis universitetas 
valstybių aukštųjų mokyklų vadybos praktika 
valstybių mokslinių tyrimų ir inovacijų sistema 
vardinė stipendija 
veiklos kvalifikacinė analizė 
veiklos kvalifikacinis reikalavimas 
verslumo gebėjimas 
vidinė studijų kokybė 
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vidurinė mokykla 
vidurinio mokslo baigimo dokumentas 
vidurinis išsilavinimas 
vidurinis mokymas 
vidurinį išsilavinimą įgijęs asmuo 
vienkartinis neformaliojo švietimo renginys 
vientisosios dieninės formos studijos 
vientisosios studijos 
viešoji mokslinių tyrimų įstaiga 
viešojo sektoriaus mokslinis institutas 
viešojo sektoriaus mokslinis tyrimas 
vyriausias mokslo darbuotojas 
žinių ir gebėjimų vertinimo sistema 

  



2 priedas. Švietimo ir mokslo terminų ontologiją sudarantys terminai 

 Šioje lentelėje pateikti ir atitinkamai suklasifikuoti visi terminai, kurie įėjo į ŠM terminų ontologiją (taip pat žr. 

http://meta.vdu.lt/webprotege/#%C5%A0VIETIMO%20IR%20MOKSLO%20TERMINAI). 

Pastabos: 1) laužtiniuose skliaustuose nurodytos numanomos trūkstamos termino dalys; 2) žvaigždute pažymėti kelioms sritims priskiriami terminai. 

 
Įvestis   Procesas Išvestis   

INSTITUCIJOS INFRASTRUKTŪRA DALYVIAI VEIKLOS  ADMINISTRAVIMAS  REZULTATAI 

Aukštojo mokslo 

organizacijos  

akademija 
akademinė taryba 
akademinis kamieninis 
padalinys 
akademinis padalinys 
atvirasis universitetas 
aukštoji mokykla 
aukštojo mokslo 

institucija 
aukštojo mokslo įstaiga 
aukštojo mokslo taryba 
dekanatas 
doktorantūros komisija 
doktorantūros komitetas 
doktorantūros mokykla 
fakultetas 
katedra 
koledžas 
kolegija 
kolegijos akademinė 

taryba 
konservatorija 

Studijų ir profesinio 

rengimo materialioji 

infrastruktūra 

auditorija* 
mokymo bazė* 
mokymosi 
infrastruktūra* 
virtuali mokymosi 
aplinka* 
 

Studijų materialioji 

infrastruktūra 

universitetinis miestelis 
 

Mokslo materialioji 

infrastruktūra 

mokslinė infrastruktūra 
mokslinis žurnalas 
mokslinių tyrimų 

infrastruktūra 
mokslo ir technologijų 

parkas* 
mokslo slėnis* 
mokslo žurnalas 

akademinė 

bendruomenė* 
akademinė visuomenė* 
akademinis personalas 
mokslinis potencialas 
profesionalas 
universiteto personalas 
 

Studentai 

aspirantas 
atvykstantis studentas 
disertantas 
doktorantas 
eksternas 
klausytojas 
magistrantas 
mainų studentas 
meno aspirantas 
pažangus studentas 
rezidentas 
stažuotojas 
studentas* 
tarptautinis studentas* 
užsienio studentas* 

akademinė veikla 
bendrasis lavinimas* 
bendrasis ugdymas* 
dėstymas 
dorinis ugdymas* 
kūrybinis darbas 
lavinimas* 
metodinis darbas 
mokymo procesas* 
neformalus mokymasis* 
neformalus suaugusiųjų 

mokymas 
nuoseklusis mokymasis* 
praktinis darbas* 
praktinis mokymas* 
praktinis rengimas* 
profesinis informavimas* 
profesinis mokymas*  
suaugusiųjų mokymas 
suaugusiųjų mokymasis 
suaugusiųjų švietimas  
 

 

 

akademinė laisvė 
akademinė etika 
bazinis specialybės dalykas 
bendrasis dalykas 
bendrasis ugdymo planas* 
bendroji ugdymo programa* 
bendrojo lavinimo 
programa* 
dalykų apimtis 
dalykų grupė 
dalykų studijų programa 
diplomas 
diplominis darbas 
diplomo priedas 
diplomo priedėlis 
disciplina* 
įskaita 
judumas 
konkursinis mokomasis 
dalykas 
kontrolinis darbas 
kursas 
kursinis darbas 

Studijų produkcija 
(daktaro) disertacija* 
absolventas* 
bakalauras 
bakalauro laipsnis 
daktaras 
daktaro laipsnis 
daktaro mokslo 
laipsnis 
diplomuotas 
specialistas* 
magistras 
mokslinis (mokslo) 
laipsnis* 
mokslų daktaras 
mokslų daktaro 

disertacija* 
mokslų daktaro 

laipsnis 
profesinio bakalauro 
laipsnis 
profesinis bakalauras 
 
 

http://meta.vdu.lt/webprotege/#%C5%A0VIETIMO%20IR%20MOKSLO%20TERMINAI
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kvalifikacijos komisija 
menų akademija 
mokslo ir studijų 

institucija* 
programos komitetas 
rektoratas 
senatas 
studentų atstovybė 
studentų mokslinė 

draugija 
studijų programos 

komitetas 
studijų universitetas 
technikos universitetas 
universitetas 
universiteto 
(universitetinė) ligoninė 
universiteto senatas 
universiteto taryba 
valstybinis universitetas 
vasaros mokykla* 
 
Mokslo organizacijos 

aukšto lygio mokslinių 

tyrimų centras* 
aukšto lygio mokslinių 

tyrimų centras* 
kompetencijos centras* 
mokslinių tyrimų 

institucija 
mokslinių tyrimų 

institutas 
mokslinių tyrimų įstaiga 
mokslinių tyrimų 

organizacija 

tarptautinė mokslo 

duomenų bazė 
technologijų parkas* 
technologijų perdavimo 
centras* 
 

 

valstybės finansuojamas 

studentas 
 

Moksleiviai 
moksleivis*  
specialiųjų poreikių 

turintis mokinys* 
 

Dėstytojai 

[disertanto] oponentas 
[studijų] programos 

vykdytojas 
dėstytojas 
docentas 
doktoranto mokslinis 
vadovas 
doktoranto vadovas 
kuratorius* 
lektorius 
mokslinis vadovas* 
pedagoginis 
darbuotojas* 
pedagoginis personalas* 
profesorius 
stažuotojas* 
 

Mokytojai 

jaunesnysis profesijos 
mokytojas 
kuratorius* 
pedagoginis 
darbuotojas* 
pedagoginis personalas* 
praktikas profesionalas 
profesijos mokytojas 

Studijų klasifikavimas 

aukštasis mokslas 
aukštasis neuniversitetinis 

mokslas 
aukštojo mokslo studijos 
aukštosios studijos 
bakalauro studijos 
dalinės studijos 
dieninė studijų forma 
dieninės studijos 
doktorantūra 
doktorantūros studijos 
fizinių mokslų studijų 

sritis 
humanitarinių mokslų 

studijų sritis 
ištęstinė studijų forma 
ištęstinės studijos 
lituanistika* 
magistrantūra 
magistrantūros (magistro) 

studijos 
menų studijų sritis 
meno aspirantūra 
meno doktorantūra 
meno studijos 
neakivaizdinės studijos 
nenuosekliosios studijos 
nenuosekliųjų studijų 

forma 
neuniversitetinės studijos 
nuolatinė studijų forma 
nuosekliosios studijos 
nuotolinis mokymas* 
nuotolinis mokymasis* 

kvalifikacijos (kvalifikacinis) 
egzaminas 
laboratorinis darbas 
metodinė medžiaga 
metodinė mokymosi 

medžiaga 
metodinė priemonė 
mokymo dalykas* 
mokymo medžiaga 
mokymo planas 
mokymo priemonė 
mokymo programa 
mokymosi forma* 
mokymosi ištekliai 
mokymosi krūvis* 
mokymosi partnerystė* 
mokymosi pasiekimas* 
mokymosi prieinamumas* 
mokymosi programa* 
mokymosi rezultatas* 
mokymosi siekinys* 
mokomasis dalykas* 
namų darbas 
nemokamas mokslas 
pageidavimas* 
parengimas* 
pasirengimas* 
pasirenkamasis dalykas 
pažangumas* 
pažymys* 
pedagoginis krūvis 
praktinis darbas* 
praktinis užsiėmimas* 
pratybos 
prieinamumas* 

Mokslo produkcija 
(daktaro) disertacija* 
mokslinė (mokslo) 

produkcija 
mokslinė (mokslo) 

publikacija 
mokslinis darbas 
mokslinis kūrinys 
mokslinis (mokslo) 
leidinys 
mokslinis rezultatas 
mokslinis tiriamasis 
darbas 

mokslo darbas 
mokslo informacija 
mokslo kūrinys 
mokslinis (mokslo) 
laipsnis* 
mokslo straipsnis 
monografija 
mokslų daktaro 

disertacija* 
žinojimas 
 

Meno produkcija  
meno kūrinys 
 

Profesinio rengimo 

produkcija 

absolventas* 
diplomuotas 
specialistas* 
pameistrys 
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mokslinių tyrimų taryba 
mokslo centras* 
mokslo grupė 
mokslo institucija 
mokslo institutas 
mokslo ir studijų 

institucija* 
mokslo ir technologijų 

parkas* 
mokslo įstaiga 
mokslo slėnis* 
mokslo taryba 
mokslų akademija 
priešakinių tyrimų 

institutas 
technologijų parkas* 
technologijų perdavimo 
centras* 
universiteto mokslo 
institutas 
valstybės (valstybinė) 

mokslo įstaiga 
valstybės (valstybinis) 
mokslo institutas 
valstybės mokslinių 

tyrimų įstaiga 
valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas 
 
Profesinio rengimo 

organizacijos 
profesinė mokykla 
profesinio mokymo 
institucija 

profesijos konsultantas 
 

Mokslininkai (tyrėjai) 

akademikas 
[mokslo] programos 
vykdytojas 
aukštos kvalifikacijos 

mokslininkas 
jaunasis mokslininkas 
jaunesnysis mokslo 
darbuotojas 
mokslininkas 
mokslininkų grupė 
mokslinis vadovas* 
mokslo bendruomenė 
mokslo darbuotojas 
patyręs mokslininkas 
stažuotojas* 
tyrėjas 
tyrėjų grupė 
tyrinėtojas 
vyresnysis mokslo 
darbuotojas 
vyriausiasis mokslo 
darbuotojas 
 
Menininkai 
kūrėjas  
menininkas 
pripažintas menininkas 
profesionalus 
menininkas 
 
 

 

nuotolinės studijos 
pagrindinė studijų kryptis 
pagrindinės studijos 
papildomosios studijos 
pirmoji studijų pakopa 
rezidentūra 
rezidentūros studijos 
socialinių mokslų studijų 

sritis 
specialiosios profesinės 

studijos 
studijų krypčių grupė 
studijų kryptis 
studijų pakopa 
studijų pakopų aprašas 
technologijos mokslų 

studijų sritis 
tęstinės studijos 
tęstinis mokymas* 
tęstinis mokymasis* 
universitetinės studijos 
vakarinė studijų forma 
vientisosios studijos 
 

Studijų procesai 

[kreditų] perkėlimas 
[studentų] nubyrėjimas 
akademinis mobilumas 
akademinis pripažinimas 
pedagoginė praktika 
studentų judumas 
studentų mainai 
studijos 
studijų baigimas 
studijų nutraukimas 

privalomasis dalykas 
profesijos aprašas 
profesijos profilis 
programos apimtis* 
programos dalykas* 
programos modulis* 
programos tipas* 
socialinė stipendija 
specializacijos dalykas 
specialybės dalykas 
stipendija 
užsiėmimas* 
 

Studijų administravimas 

[baigiamojo darbo] gynimas 
akademinė pažyma 
akademinė valanda 
akademinės atostogos 
akademiniai metai 
akademiniai užsiėmimai 
bendrasis universitetinio 
lavinimo dalykas 
dalyko sandas 
disertacija* 
disertacijos gynimas 
egzaminas* 
individualus studijų grafikas 
jungtinė studijų programa 
kreditas 
krepšelis 
magistro darbas 
mokslų daktaro disertacija* 
nemokama studijų vieta 
norminė studijų kaina 
pagrindinių studijų programa 
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profesinio mokymo 
mokykla 
profesinio rengimo 
institucija 
profesinio rengimo 
mokykla 
sektorinis praktinio 
mokymo centras 
valstybinė profesinio 

mokymo įstaiga 
 

Administratoriai  

dekanas 
mokslinis sekretorius 
mokslo prorektorius 
prodekanas 
prorektorius 
rektorių konferencija 
rektorius 
studentų mobilumo 

koordinatorius 
studijų prorektorius 

studijų procesas 
studijų rezultatų 
įskaitymas 
studijų rezultatų 

vertinimas studijų sritis 
tarpusavio mokymasis* 
 
Meno veiklos 

klasifikavimas 

meno veikla 
menų sritis 
mokslas* 
mokslinių tyrimų sritis* 
mokslo kryptis* 
mokslo sritis* 
mokslo (mokslų) šaka* 
šaka* 
 

Mokslo veiklos 

klasifikavimas 

aukšto lygio moksliniai 

tyrimai 
fiziniai mokslai 
fundamentinis mokslinis 
tyrimas 
gamtos mokslai 
gyvybės mokslai 
humanitariniai mokslai 
humanitarinių mokslų 

sritis 
lituanistika* 
mokslas* 
moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė plėtra 

paskaita 
paskola studijų kainai 
pedagoginis vardas 
semestras 
seminaras 
sesija 
siekiami studijų rezultatai 
stojamoji studijų įmoka 
studento krepšelis 
studento mokymosi krūvis 
studentų darbo krūvis 
studentų mainų programa 
studentų savarankiškas 

darbas 
studentų studijų įmoka 
studijų būdas 
studijų dalykas 
studijų dalyko apimtis 
studijų forma 
studijų įmoka 
studijų knygelė 
studijų kokybė 
studijų kreditas 
studijų krepšelis 
studijų krypčių aprašas 
studijų krypties reglamentas 
studijų laikas 
studijų laikotarpis 
studijų metai 
studijų modulis 
studijų organizavimas 
studijų pasiekimas 
studijų paslauga 
studijų pažymėjimas 
studijų prieinamumas 
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moksliniai tyrimai ir 
technologijų plėtra 
moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra 
mokslinių tyrimų sritis* 
mokslo kryptis* 
mokslo sritis* 
mokslo (mokslų) šaka* 
socialiniai mokslai 
socialinių mokslų sritis 
šaka* 
technologijos mokslai 
technologijų perdavimas 
technologinė plėtra 
tikslieji mokslai 
 

Mokslo procesai 

mokslinė stažuotė 
mokslinė veikla 
mokslo (moksliniai) 
tyrimai 
mokslo ir verslo 
bendradarbiavimas 
mokslo komunikacija 
mokslo politika 
mokslo populiarinimas 
mokslo taikomoji veikla 
mokslo veikla 
protų mobilumas  
protų nutekėjimas  
protų pritraukimas  
protų susigrąžinimas 
taikomasis mokslinis 
tyrimas 
taikomoji mokslinė veikla 

studijų programa 
studijų programos profilis 
studijų programos šaka 
studijų programų aprašas 
studijų rezultatas 
studijų rūšis 
studijų semestras  

studijų siekinys 
studijų sistema 
studijų sutartis 
studijų tipas 
studijų turinys 
studijų tvarka 
studijų vadovas 
universitetų autonomija* 
 

Mokslo administravimas 

bendra technologijų 

iniciatyva 
bendroji mokslo programa 
bendroji nacionalinė 

kompleksinė [mokslinių 

tyrimų] programa 
doktorantūros teisė 
mokslinės veiklos 

produktyvumas 
mokslininko pensija 
mokslinis aparatas 
mokslinis lygis 
mokslinis projektas 
mokslinis recenzavimas 
mokslo kokybė 
mokslo renginys 
nacionalinė mokslo programa 
periodinis mokslo leidinys  
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taikomojo pobūdžio 

tyrimai 
tiriamasis [mokslinis] 
darbas 
tyrėjų mobilumas 
tyrinėjimas 
užsakomieji moksliniai 

tyrimai 
žinių perdavimas* 
 

Profesinio rengimo 

klasifikavimas 

darbo rinkos profesinis 
mokymas* 
pirminis profesinis 
mokymas* 
pagrindinis profesinis 
mokymas* 
tęstinis profesinis 

mokymas 
 

Profesinio rengimo 

procesai 

praktinis mokymas* 
praktinis rengimas* 
profesinis mokymas* 

technologijų platforma 
universitetų autonomija* 
 

Profesinio rengimo 

administravimas 

mokinio krepšelis 
moksleivio krepšelis 
profesinio rengimo standartas 
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Anotacija 
 
Monografijoje pristatyti naujausi automatizuoto lietuvių kalbos terminų nustatymo ir 

apibrėžimo tyrimai. Šie tyrimai remiasi deskriptyviosios terminologijos ir tekstynų lingvistikos 

principais. Knygoje aprašyta, kaip buvo sudarytas specialusis švietimo ir mokslo tekstynas, 
kokiais metodais remiantis automatiškai nustatyti galimi terminai, kaip iš jų atsirinkti 

analizuotos srities terminai, kokia jiems būdinga struktūra, su kokiomis problemomis susidurta 

bandant automatiškai nustatyti terminų antraštines formas. Didelis dėmesys skirtas 

metodologijai aptarti, kaip pusiau automatiškai iš tekstyno nustatyti dalykinę informaciją apie 

terminus, kurią būtų galima panaudoti apibrėžtims sudaryti. Monografijoje pristatyti viso 

tyrimo praktiniai rezultatai: Švietimo ir mokslo terminų žodynas, Švietimo ir mokslo terminų 

ontologija. 
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