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GEOLOGØ SÀJUNGOJE

Pristatant ðá naujà leidiná, taip ir norisi suðukti  pagaliau Lietuvos geologai turi keturkalbá enciklopediná geologijos terminø þodynà! Gyvendami tarp Rytø ir Vakarø bei bûdami Baltijos sineklizës ir Baltijos
artezinio baseino bendrasavininkiais su mus supanèiomis valstybëmis, turime bûti pasirengæ su jø geologais bendrauti ne tik buitine, bet ir profesine kalba. Ir ne tik su jais. Geologija  mokslas apie visà
Þemës planetà. Galimybæ lengviau susivokti pasaulinës geologinës literatûros srautuose ir suteikia pristatomas þodynas, nes lietuviðkø terminø atitikmenys jame pateikiami anglø, rusø ir vokieèiø kalbomis, kuriomis pasaulyje daugiausia skelbiama mokslinës geologinës literatûros. Be to, Lietuva tradiciðkai susijusi
su Vidurio Europos geologinëmis mokyklomis, kurios daþnai vartoja vokieèiø kalbà. Ja tarpukario nepriklausomos Lietuvos laikais bendravo, daugiausia jø moksliniais darbais domëjosi bei rëmësi mûsø mokytojai profesoriai Juozas Dalinkevièius, Mykolas Kaveckis, daugelis pokario kartos geologø.
Specialistai, galintys parengti þodynà, patyrimo tokiam darbui ágyja per ilgus profesinio darbo metus.
Didesnës apimties þodynui parengti taip pat reikia nemaþai metø. Tokie þodyai nëra pigûs. Taèiau pinigai,
investuoti á þodynà, greitai atsipirks, nes specialisto brandos tempai yra tiesiog proporcingi jo asmeninës
profesinës literatûros bibliotekos tiksliniam komplektavimui. Kiekvieno geologo, siekianèio ásitvirtinti profesinëje veikloje, knygø lentynoje turëtø bûti ir ðis keturkalbis Enciklopedinis geologijos terminø þodynas.
Geologijos akiraèiø redakcija sveikina ðio þodyno atsakingàjá redaktoriø prof. Juozà Paðkevièiø ir
jo bendraautorius dipl. geologà Viktorà Kemëðá bei dr. Augustinà Linèiø, parengusius Lietuvos geologø bendruomenei labai vertingà leidiná.
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Pirmà kartà Lietuvos geologijos istorijoje iðleistas iðsamus su plaèiais terminø aiðkinimais
Enciklopedinis geologijos terminø þodynas
(EGTÞ). Atsakingasis redaktorius  prof. Juozas
Paðkevièius, autoriai  dipl. geologas Viktoras
Kemëðis, dr. Augustinas Linèius ir prof. Juozas
Paðkevièius. Þodyne geologijos terminai pateikti
lietuviø (su terminø paaiðkinimais), anglø, vokieèiø ir rusø kalbomis.
Daugiausia lietuviðkø geologijos terminø
buvo sukurta XX a. Taèiau kai kurie Lietuvos
ðviesuoliai jau nuo seno bandë kurti lietuviðkus terminus, tarp jø  ir geologijos. Pavyzdþiui, XVI a. Konstantino Sirvydo þodyne randame net 9 bûdvardinius akmens apibûdinimus: kaltas akmuo, brangus akmuo, lauþtas
akmuo, varinis akmuo, melnyèio (girnø) akmuo ir kt. Uþsienio geologai, atvykæ á Lietuvà, atliktus tyrimus skelbë lotynø, lenkø, rusø, vokieèiø, anglø ir kitomis kalbomis. Jiems

lietuviðkø geologijos terminø nereikëjo. Kiek plaèiau rinkti, kurti ir vartoti lietuviðkus terminus
pradëjo Lietuvos universiteto (nuo 1922 m.),
Kauno Vytauto Didþiojo universiteto (nuo
1930 m.), Lietuvos þemës ûkio akademijos
dëstytojai ir profesoriai (Pranas Jodelë, Mykolas Kaveckis, Juozas Dalinkevièius, Èeslovas Pakuckas, Viktoras Ruokis ir kt.). Vytautas Gudelis 1956 m. parengë ir iðleido Geologijos ir fizinës geografijos þodynà rusø kalba su lietuviðkø terminø atitikmenimis (5000
terminø be aiðkinimo). 1993 m.V. Gudelis parengë Jûros krantotyros terminø þodynà lietuviø, rusø, vokieèiø ir anglø kalbomis su
trumpais terminø aiðkinimais (apie 1900 terminø). 2003 m. buvo iðleistas Vytauto Juodkazio, Viktoro Kemëðio ir Gailës Þalûdienës
(ats. redaktorius V. Juodkazis) Enciklopedinis hidrogeologijos terminø þodynas (1190
terminø).
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Visà praëjusá ðimtmetá Lietuvos geologai
puoselëjo mintá parengti ir iðleisti iðsamø geologijos terminø aiðkinamàjá þodynà su keliø uþsienio kalbø atitikmenimis. Taèiau dauguma
geologø specialistø buvo labai uþimti moksliniais tyrimais, pedagogine ir kitokia veikla, dël
to nesiryþo imtis ðio daug laiko, þiniø ir nepaprasto kruopðtumo reikalaujanèio darbo. Be to,
sovietmeèiu beveik visi geologiniai darbai buvo raðomi ir skelbiami rusø kalba,  ði aplinkybë neskatino lietuviðkø terminø kûrimo, tobulinimo ir raidos. Tik atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ ir vykstant intensyviai geologijos
mokslo plëtrai, daugëjant publikacijø lietuviø
kalba iðkilo bûtinybë nagrinëti geologijos terminø norminimo klausimus, pateikti tiksliai formuluojamas geologijos terminø sàvokas, tikslià terminø raðybà.
Kaip parodë kitø ðaliø patirtis, tokiø þodynø
rengime dalyvauja ðimtai geologijos specialistø. Surinkti toká specialistø bûrá Lietuvoje bûtø
sunku, todël þodyno autoriai ir atsakingasis
redaktorius, remdamiesi visomis savo turimomis geologijos þiniomis, pasauline geologine literatûra ir konsultuodamiesi su kitø geologijos
ðakø specialistais ëmësi ðio darbo. Kaip jiems
tai pavyko, spræs skaitytojas ir laikas.
Þodyno rengimà finansiðkai simboliðkai rëmë Lietuvos geologijos tarnyba, Valstybinë lietuviø kalbos komisija ir Lietuvos valstybinis
mokslo ir studijø fondas. Taèiau didþiàjà laiko
dalá autoriai dirbo be atlyginimo. Tai  jø dovana Lietuvos geologijai.
EGTÞ buvo pradëtas rengti 1997 m. Kiek intensyvesnis darbas prasidëjo 1998 m. sudarius
daugiau kaip 4 000 terminø vardynà. Taigi þodyno rengimas truko daugiau kaip 10 metø. Þodynà sudaro dvi knygos (dalys).
Pirmoje dalyje (650 p.) pateikta pratarmë,
ávadas, abecëlës, santrumpos ir sutrumpinimai,
terminø apraðymas, literatûra, graikø ir lotynø
kalbø þodynëliai, keturios stratigrafinës lentelës. Apraðyti terminai apima 27 geologijos ir artimas jai gamtos mokslø ðakas. 3842 terminø
apraðymuose pateikiama jø etimologija, t. y.
termino kilmë, termino autorius, paskelbimo
metai, jeigu yra, sinonimai ir termino lietuviø
kalba atitikmenys anglø, vokieèiø bei rusø kalbomis. Bûtent atitikmenø parinkimas, ypaè jei
jø yra keli, ir raðyba derinant linksnius këlë kai
kuriø keblumø. Be to, pateikiama termino definicija, kai kuriø terminø atsiradimo istorija,
reikðmë, lietuviðka medþiaga, susijusi su tuo
terminu, termino vartojimo pavyzdþiai ir kt.
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Antroje dalyje (200 p.) pateikiamos lietuviðkø, angliðkø, vokiðkø ir rusiðkø terminø rodyklës, sudarytos lizdiniu bûdu. Ðiø rodykliø keturiomis kalbomis sudarymas  painus dalykas, pareikalavæs ið þodyno sudarytojø daug
pastangø.
Enciklopedinis geologijos terminø þodynas
 tai dar vienas þingsnis á lietuviðkø geologijos
terminø paþinimà, jø norminimà, raðybos kultûrà, lietuviðkø terminø atitikmenø kitomis kalbomis lengvesnæ paieðkà. Tarptautiniai terminai, kur tik tai buvo galima, þodyne pakeisti lietuviðkais. Yra ir naujø terminø, pavyzdþiui, archifosilija  pagrindinë liekana konkreèioje vietoje; blogþemis  vietoj bedlendas; vietovardiniai sluoksniai arba sluoksniai, turintys geografiná pavadinimà  vietoj sluoksniai su geografiniu pavadinimu; þemëdreba  vietoj Þemës
drebëjimas ir kt.
Þodyne pateikti tie geologijos mokslø ðakø terminai, kurie yra svarbiausi, plaèiai vartojami geologijoje. Specifiniai, reèiau vartojami
terminai, kaip nurodyta ávade, á þodynà nepateko. Þodyne yra ir seniai pamirðtø ar net pasenusiø terminø, kurie bus naudingi senesnæ
geologinæ literatûrà skaitantiems specialistams, ypaè jaunajai geologø kartai. Tokie terminai daþniausiai paþymëti (ntk) kaip neteiktinti. Laikui bëgant kai kuriø terminø sàvokos
keitësi, pavyzdþiui, geosinklinos,  skaitytojas
þodyne ras jo vartojimo istorinæ raidà nuo J.D.
Danos (1873 m.) iki plokðèiø tektonikos (V.
Chainas, 1989; Dþ. Denisas ir kt., 1991), termino aiðkinimà.
Enciklopedinis geologijos terminø þodynas pravers skelbiant moksliniø geologiniø tyrimø rezultatus, raðant geologiniø tyrimø ataskaitas, skaitant ar verèiant kitomis kalbomis
paraðytà geologinæ literatûrà, dëstant ir studijuojant geologines disciplinas, rengiat spaudai vadovëlius ir pan. Be to, nemaþai geologijos terminø vartoja ir kitø gamtos mokslø
specialistai, ypaè geografai, biologai, chemikai, mokytojai, þiniasklaida. Autoriai tikisi, kad
ðis þodynas prisidës prie tolesnës geologinës
kultûros plëtros.
Pastabas, siûlymus, patikslinimus ir pageidavimus galima siøsti atsakingajam þodyno
redaktoriui Juozui Paðkevièiui: Vilniaus universitetas, Geologijos ir mineralogijos katedra,
M. K. Èiurlionio 21, LT03101 Vilnius,
el. paðtas: <juozas.paskevicius@gf.vu.lt>.
Uþ pastabas ir atsiliepimus ið anksto dëkojame.

