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GEOLOGÙ KALBA
Tai, kad raðoma kita, ypaè plaèiau pasaulyje vartojama kalba, nëra nieko blogo. Prieðingai, kiekvienas tyrinëtojas, mokslininkas ar
jø grupës nori, kad tyrimø rezultatai bûtø kuo
greièiau skelbiami spaudoje, þinomi pasaulyje. Taèiau ne visada. Tikriausiai vyresnieji amþiumi kolegos prisimena palyginti nesenus sovietinius laikus, kai daugumà geologiniø tyrimø ataskaitø, disertacijø, moksliniø straipsniø
tekdavo raðyti rusø kalba. Ið vienos pusës, tai
buvo susijæ su valdþios pastangomis totaliai
kontroliuoti skleidþiamà informacijà, ið kitos 
daliniu pavaldumu sàjunginëms struktûroms.
Kad sëkmingai funkcionuotø to meto valstybinë cenzûra ir ávairûs institucijø specskyriai,
buvo reikalaujama daugumà raðtø raðyti rusø
kalba. Galbût tai maþiau vargino tik lituanistinius mokslus ir vietinæ þiniasklaidà, taèiau geologai nuo to nemenkai nukentëjo, ypaè kalbos
kultûros ir terminijos atþvilgiu. Tuo labiau, kad
beveik visi geologiniø studijø vadovëliai taip
pat buvo rusø kalba, niekas nesiryþo jø versti
á lietuviø kalbà.
Tad lietuviðkos geologø kalbos likimas didele dalimi priklausë nuo aukðtøjø mokyklø
dëstytojø, kurie gyva lietuviø kalba skaitë paskaitas, vedë pratybas ir praktikas, vadovavo
referatø, kursiniø ir diplominiø darbø rengimui.
Kita sfera, kur buvo daugiau ar maþiau ugdoma sava profesinë kalba ir terminija  tai reti
geologø moksliniai straipsniai þurnaluose
Geologija, Geografija, Geografijos metraðtis, mokslo populiarinimo knygos, straipsniai þurnaluose Mokslas ir gyvenimas, Mûsø gamta ir kituose, geografijos vadovëliai vidurinëms mokykloms, viena kita ið rusø kalbos
versta mokslo populiarinimo knyga (apie ugnikalnius, þemës drebëjimus ir pan.). Ðiandien
tenka dþiaugtis, kad nemaþas bûrys geologø
ir geografø domëjosi geomokslø kalbos kultûros ir terminijos klausimais, aptarinëjo juos
spaudoje, rengë þodynus. Jie minimi ir ðiame
GA numeryje Vilniaus universiteto profesoriaus Juozo Paðkevièiaus straipsnyje. Pirmiausia tai Vytautas Gudelis, Alfonsas Basalykas,
Eduardas Vodzinskas, Vytautas Vonsavièius,

Vytautas Narbutas, Alfonsas Kondratas, Èeslovas Kudaba, Augustinas Linèius ir kiti. Kas
labai smagu  geologams tuomet nemaþai talkino ir kalbininkai  Jonas Klimavièius, Pranas
Gailiûnas, Jonas Þemaitis ir kiti.
Prieð 22 metus, atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, situacija ið esmës pasikeitë: geologø
raðtuose ásitvirtino valstybinë lietuviø kalba.
Kaip ið gausybës rago pasipylë mokslinës knygos (monografijos) gimtàja kalba, kurià daugiau ar maþiau priþiûrëjo leidiniø kalbos redaktoriai (tiksliau  kantriosios redaktorës),
redkolegijos ir jø vadovai. Ðtai tada ir pajutome, kad labai stinga naujø geologiniø terminø
þodynø, kurie, deja, pasirodë ðiek tiek vëliau,
jau pasibaigus monografijø leidybos bumui.
Taèiau dabar jie puikiai tarnauja ir dar daug
metø tarnaus ðalies geologø ir geografø bendruomenëms, ypaè vis labiau ásigalint anglø
kalbos vartojimui. Dar neiðsigydþius nuo rusø
kalbos átakos bendrajai kalbos kultûrai, pajutome klastingà anglø kalbos, elektroninio þargono ir ðveplavimo poveiká. Ðiame GA numeryje spausdinamas Vilniaus universiteto Lituanistiniø studijø katedros dëstytojos Elvyros
Kutanovienës ádomus straipsnis apie dabartinæ geologiniø raðtø kalbà, jos ðiandienines,
daþnai tradicines bëdas. Hidrogeologø kalba
ir terminija aptariama þinomø mokslininkø, Vilniaus universiteto profesoriø Vytauto Juodkazio ir Algirdo Klimo straipsnyje.
Jau keleri metai, kai mokslininkø kvalifikaciniai reikalavimai mokslinius straipsnius skatina raðyti anglø kalba ir skelbti tarptautiniuose
þurnaluose, o knygas leisti pasaulyje pripaþintose leidyklose. Tikëkimës, kad toks lazdos
perlenkimas tëra laikinas, ir mokslinës publikacijos gimtàja kalba dar susilauks deramo
ávertinimo. Dabar belieka nenuleisti rankø ir raðyti raðinius geologijos temomis á daugelio mûsø skaitomus Geologijos akiraèius, Mokslà
ir gyvenimà, Mokslà ir technikà, leidyklos
Versmë leidþiamà straipsniø ir monografijø serijà, skirtà lokaliems (Lietuvos valsèiø) tyrimams,
taip pat rengiant memuarines, mokslines ir
mokslo populiarinimo knygas bei kitus leidinius.

