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1. Terminologia jest nauką interdyscyplinarną funkcjonującą na pograniczu 
językoznawstwa, logiki, teorii informacji, leksykografii, semiotyki i nauk empi-
rycznych. Powstała ona z konieczności umożliwienia i ułatwienia komunikacji 
naukowo-technicznej. Terminologię można bez wątpienia nazwać też dziedziną 
internacjonalną, gdyż osiągnięcia nauki i techniki nie znają granic terytorialnych. 
Każde odkrycie odbija się echem na całym świecie i jest natychmiast tłumaczone 
na wszystkie terminologicznie zabezpieczone języki świata, w wyniku czego co-
rocznie produkują one około 20 000 nowych jednostek terminologicznych, a każ-
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dego dnia ukazuje się na świecie jeden słownik terminologiczny [por. Lukszyn, 
Zmarzer, 2006, s. 5–12]. 

Można wyodrębnić trzy podstawowe zadania terminologii, a mianowicie „ba-
dania nad funkcjonowaniem słownictwa specjalistycznego, poszukiwanie optymal-
nych sposobów konstruowania nowych systemów terminologicznych i doskonalenie 
systemów już istniejących” [Lukszyn, Zmarzer, 2006, s. 6].

2. Obiektem badań terminologii jest „termin”. W literaturze przedmiotu funk-
cjonuje wiele definicji terminu. Przytoczę tu kilka z nich:

– według zaleceń ISO, terminem jest „wyraz lub wyrażenie określone definicją”;
– „Nazwa o specjalnym, umownie ustalonym znaczeniu, zazwyczaj naukowym 

lub technicznym” [Nowicki, 1978, s. 22];
– „Znak językowy (wyraz lub połączenie wyrazowe) wchodzący w skład słow-

nictwa specjalistycznego i przeciwstawiany wyrazom i połączeniom wyrazowym 
języka ogólnego” [Kornacka, 2002];

– „Terminem jest werbalne określenie pojęcia należącego do konkretnej dzie-
dziny wiedzy profesjonalnej” [Суперанская, Подольская, Васильева, 1989, s. 14].

Współcześni badacze [por. Lukszyn, Zmarzer, 2006, s. 14–15] odróżniają w ra-
mach słownictwa specjalistycznego pojęcia „nomen” i „termin”. Nomeny, czyli 
wyrazy nomenklaturowe (np. suszarka bębnowa), oznaczają realne, materialnie 
doświadczalne obiekty i oznaczają relację: obiekt – idealny obraz obiektu – wyraz. 
Terminem zgodnie z tym podejściem jest określany obiekt idealny, czyli wyprowa-
dzony z konstrukcji intelektualnej i oznaczający relację: obiekt – pojecie – wyraz 
(np. wydajność nominalna). Zgodnie z tym ujęciem, termin (w wąskim rozumieniu 
tego słowa) oznacza pojęcie teoretyczne, a nomen – empiryczne.

Obiektem badań terminologii mogą być [Lukszyn, Zmarzer, 2006, s. 15]:
a) terminy w wąskim tego słowa znaczeniu (pojęcia teoretyczne, np. wydajność 

nominalna);
b) nomeny (nazwy nomenklaturowe, np. podnośnik kubełkowy);
c) wyrazy konwencjonalne (terminy i nomeny); 
d) słownictwo specjalistyczne (terminy, nomeny, leksyka fachowa).
W niniejszym opisie przyjmuję rozwiązanie „c”, czyli określeniem „termin” 

obejmuję zarówno terminy (w wąskim tego słowa znaczeniu), jak i nomeny, gdyż 
jedne i drugie powstały w wyniku świadomego działania określonej grupy zawodo-
wej, należą więc do słownictwa konwencjonalnego. W odróżnieniu od nich leksyka 
fachowa należy do słownictwa naturalnego. Wobec tego przez termin rozumiem 
„wyraz (połączenie wyrazowe) o konwencjonalnie określonej, ściśle zdefiniowanej 
strukturze pojęciowej, w zasadzie jednoznaczny i nie podlegający interpretacji 
o charakterze emocjonalnym, posiadający natomiast zdolności słowotwórcze” 
[Lukszyn, Zmarzer, 2006, s. 21]. Inaczej mówiąc, terminem jest konwencjonalny 
znak językowy ze ściśle określonym znaczeniem w ramach konkretnego leksykonu 
terminologicznego i nie posiadający konotacji ekspresywnych. 
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3.1. W literaturze przedmiotu określenie termin jest nierozłączne z przymiotni-
kiem naukowo-techniczny, który pełni funkcję kwalifikatora rzeczownika termin. 
Lukszyn i Zmarzer proponują następujący podział słownictwa konwencjonalnego 
ze względu na rodzaj działalności profesjonalnej człowieka [por. Lukszyn, Zmarzer 
2006, s. 36]:

terminologia techniczna terminologia naukowa

terminologia ogólnotechniczna
terminologia międzybranżowa
terminologia branżowa

terminologia ogólnonaukowa
terminologia interdyscyplinarna
terminologia przedmiotowa

W przedstawionych badaniach ograniczyłam się wyłącznie do branżowej ter-
minologii technicznej, która będzie zaprezentowana na przykładzie terminologii 
przemysłu cukrowniczego.

3.2. Terminologia techniczna jest zawsze kilka kroków za rozwojem technicz-
nym. Rozwój merytoryczny techniki powoduje konieczność jak najszybszego 
usystematyzowania przedmiotu. Najpierw zachodzi potrzeba nazwania zjawiska, 
które odnosi się do danego obszaru techniki, następną koniecznością jest zdefinio-
wanie pojęć i wielkości, które są wykorzystywane do opisu tych zjawisk, a potem 
należy określić jednostki miary, którymi można te wielkości mierzyć. Po wykonaniu 
wszystkich tych czynności można formułować szczegółowe wymagania techniczne 
(normy, przepisy) [por. Pawluk, 2007, s. 28–30]. 

Podstawowe wymagania i zadania terminologii technicznej w języku polskim 
sprecyzował w swojej książce Terminologia techniczna [1961] Marian Mazur. Ter-
miny techniczne powinny, według tego autora, w jak największej mierze spełniać 
14 ustalonych zasad terminologicznych:

– powszechności (nie zmieniać nazw, które już się upowszechniły);
– rodzimości (terminy powinny być oparte na źródłosłowie rodzimym);
– międzynarodowości (źródłosłów powinien być zgodny z nazwami między-

narodowymi);
– jednorodności (termin utworzony albo w całości ze źródłosłowów rodzimych, 

albo w całości ze źródłosłowów obcych);
– logiczności (termin swoim brzmieniem powinien nasuwać jak najwięcej 

istotnych skojarzeń);
– systematyczności (nazwom kilku pojęć równorzędnych powinna odpowiadać 

nazwa pojęcia nadrzędnego);
– zwięzłości (termin powinien zawierać tylko po jednej informacji na każdą 

okoliczność);
– jednoznaczności (termin powinien oznaczać tylko jedno pojęcie);
– jednomianowości (tylko jeden termin powinien oznaczać dane pojęcie);
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– reproduktywności (źródłosłów terminu powinien umożliwiać tworzenie 
nazw pochodnych);

– jednolitości (w miarę możliwości termin powinien zawierać źródłosłów lub 
strukturę wspólną dla terminów pokrewnych);

– operatywności (termin powinien być możliwie krótki i łatwy do wymawiania);
– poprawności (termin powinien być zgodny z wymaganiami poprawności 

językowej);
– emocjonalności (termin nie powinien wzbudzać sprzeciwów uczuciowych).
Niektóre z tych zasad pozostają w stosunku wzajemnej sprzeczności, jak np. 

zasada rodzimości z zasadą międzynarodowości. Należy jednak dążyć do wyboru 
takich jednostek terminologicznych, które będą odpowiadały jednocześnie jak 
największej ilości wymienionych zasad terminologicznych [por. Mazur, 1961, 
s. 46–48].

Wyżej przytoczone wymagania dla terminologii technicznej w większości po-
krywają się z zasadami terminologicznymi opisanymi dla języka polskiego przez 
Jana Śniadeckiego i dla języka rosyjskiego przez Michaiła Łomonosowa jako jedne 
z pierwszych w językach słowiańskich. Śniadecki zaprezentował swoje opraco-
wanie pt. O języku narodowym w matematyce w 1813 r. na posiedzeniu literackim 
Uniwersytetu Wileńskiego. Zasady M. Mazura były modyfikowane, krytykowane 
i opisywane m.in. przez Irenę Bajerową [1973] oraz w wydanym w roku 1993 
Tezaurusie terminologii translatorycznej, co nie zmienia faktu, że w swojej zdecy-
dowanej większości obowiązują do dziś, gdyż Polska Norma w zasadzie powtarza 
zasady Mazura.

4.1. Opisywane języki pochodzą z trzech historycznie odrębnych wspólnot 
językowych słowiańszczyzny: rosyjski ze wschodniosłowiańskiej, polski z za-
chodniosłowiańskiej, bułgarski z południowosłowiańskiej. Wszystkie te języki 
są językami terminologicznie zabezpieczonymi, czyli posiadającymi zarówno 
słownictwo naturalne, jak i konwencjonalne.

Wyekscerpowane jednostki terminologiczne pochodzą z opisów technicznych 
i dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu, używanego w przemyśle cukrow-
niczym. Stanowią one dynamiczny leksykon terminologiczny (zbiór terminów 
z zakresu konkretnego obszaru wiedzy zawodowej) w rozumieniu Jerzego Luk-
szyna i Wandy Zmarzer [2006, s. 53–60]. Leksykon dynamiczny w odróżnieniu 
od leksykonu statycznego (np. słownictwo rzemiosła tradycyjnego) tworzy nowe 
formy werbalizacji wiedzy zawodowej. 

4.2. Analizie poddano 200 pojęć, którym odpowiadają 243 terminy rosyjskie, 
234 bułgarskie i 231 terminów polskich. Dysproporcja między liczbą pojęć a liczbą 
jednostek terminologicznych wynika przede wszystkim ze zjawiska ekwonimii, 
czyli pełnej zbieżności znaczeniowej dwóch różnych terminów. Zjawisko to dotyczy 
przede wszystkim par terminologicznych składających się z jednostki rodzimej 
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i internacjonalizmu o tym samym znaczeniu i jest swego rodzaju kompromisem 
w sporze dotyczącym wyboru jednostek rodzimych lub zapożyczonych. Mimo 
że jest ono sprzeczne z zasadą jednomianowości M. Mazura, gdyż dwa terminy 
oznaczają jedno pojęcie, pary ekwonimów są nie tylko zjawiskiem naturalnym, lecz 
również zalecanym przez ISO [por. Lukszyn, Zmarzer, 2006, s. 38–39]. Przykładami 
tego typu par terminologicznych w językach słowiańskich są poniższe terminy: 

rosyjski
чиллер / компрессорная система охлаждения циркулирующей жидкости, 
нория / подъёмник, 
циклон / центробежный пылеуловитель,
картридж-фильтр / патронный фильтр,
конвертор – преобразователь;

polski
сhiller / sprężarkowy układ chłodzenia cieczy obiegowej, 
cyklon / оdpylacz odśrodkowy;

bułgarski
чилър / водоохлаждащ агрегат,
циклон / центробежен прахоотделител, 
картридж филтър / патронен филтър.

Za internacjonalizm uważam tu termin, który występuje co najmniej w dwóch 
językach międzynarodowych [por. Lukszyn, Zmarzer, 2006, s. 70–71]. Za interna-
cjonalizmy są uważane zarówno jednostki utworzone na bazie języków klasycz-
nych, jak i terminy przejęte z języków światowych (obecnie przede wszystkim 
z angielskiego). O ile te pierwsze są przyjmowane bez większych oporów, o tyle 
drugie muszą w językach słowiańskich „walczyć” z neologizmami o rodzimym 
źródłosłowie.

4.3. Z wyłączeniem par ekwonimów każdy leksykon terminologiczny dąży 
do przestrzegania zasady jednomianowości. W związku z tym od wielu lat toczy 
się spór w sprawie wyboru jednostki rodzimej lub internacjonalizmu. Jest to za-
gadnienie, które od dłuższego czasu wzbudza duże kontrowersje zarówno wśród 
techników, jak i językoznawców. Do problemu internacjonalizacji terminologii 
już w roku 1813 odniósł się wspomniany już Jan Śniadecki. Będąc zwolennikiem 
poprawnej terminologii rodzimej, zaznaczał jednocześnie, że „słysząc wyraz 
zagraniczny, każdy dowiaduje się o jego znaczeniu; słysząc zaś źle wynaleziony 
krajowy, może się domyślać i robić sobie znaczenie fałszywe” [Troskański, 1978, 
s. 147–148]. W literaturze zazwyczaj podkreśla się właśnie jednoznaczność inter-
nacjonalizmów i fakt, że nie wzbudzają one żadnych zbędnych konotacji. 

Orędownikami oddawania pierwszeństwa wyrazom międzynarodowym są 
najczęściej technicy. Jest to zrozumiałe, gdyż dążą oni do zminimalizowania barier 
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w porozumiewaniu się z kolegami z zagranicy. Jako pozytywny przykład takiego 
rozstrzygnięcia jest podawana terminologia medyczna, która przeciwstawiła się 
tendencji zastępowania terminów międzynarodowych wyrazami rodzimymi, dzięki 
czemu wymiana myśli medycznej dziś jest bardzo precyzyjna i szybka. 

Bezkrytyczne przyjmowanie internacjonalizmów jest jednak często sprzeczne 
z normami poprawnościowymi. Na gruncie polszczyzny wyróżniają się tu prace 
Edwarda Musiała, który jest orędownikiem jednoznacznej i poprawnej terminologii 
technicznej, zgodnej z zasadami poprawnej polszczyzny. W związku z ogromną 
liczbą neologizmów terminologicznych (zarówno internacjonalizmów, jak i nie-
zgodnych z zasadami polszczyzny kalk) alarmuje on, że „Grozi nam tyle wersji 
terminów technicznych i definicji, ile jest zainteresowanych komisji normaliza-
cyjnych” [Musiał, 2002, s. 96–97]. 

Stosunek opisywanych języków narodowych do internacjonalizacji słownictwa 
konwencjonalnego różni je między sobą. Zbadany materiał wyraźnie pokazuje, że 
internacjonalizmy są dużo bardziej rozpowszechnione w języku rosyjskim i bułgar-
skim; język polski cechuje większa frekwencja rodzimej leksyki konwencjonalnej 
i wstrzemięźliwość w kwestii zapożyczeń, np.: 

ros. регулирующий дроссель – pol. przepustnica regulacyjna – błg. регулиращ 
дросел,

ros. центрифугa – pol. wirówka – błg. центрифугa,
ros. шнек – pol. podajnik ślimakowy – błg. шнек,
ros. инвертор – pol. falownik – błg. инвертор.
Zdarza się też, że polski termin ma brzmienie międzynarodowe, a np. rosyj-

ski – nie, por. ros. охладитель с псевдоожиженным слоем i pol. chłodziarka 
fluidalna. Nie zmienia to jednak faktu, że polszczyzna ma największe nasycenie 
formami rodzimymi.

Taką samą tendencję można zaobserwować również w słownictwie naturalnym 
badanych języków. Przygotowane w Katedrze Slawistyki Południowej UŁ prace 
magisterskie pod kierunkiem Małgorzaty Korytkowskiej, np. praca Klaudii Oci-
mek Najnowsze neologizmy angielskiego pochodzenia na bułgarskich i polskich 
forach internetowych, potwierdzają dużo większą skłonność współczesnego języka 
bułgarskiego do zapożyczania leksemów angielskich. 

4.4. Zebrany materiał został zbadany pod kątem liczby członów wchodzących 
w skład jednostki terminologicznej. Wyniki badań przedstawia zestawienie:

liczba członów rosyjski (243) polski (231) bułgarski (234)
1 63 77 60
2 164 141 159
3 9 6 9
4 6 6 6
5 1 1 0
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Wynika z niego wyraźnie, że zdecydowaną większość terminów (powyżej po-
łowy całego zbioru) we wszystkich językach stanowią jednostki terminologiczne 
składające się z dwóch członów. Drugą pod względem liczebności grupę tworzą 
jednostki jednowyrazowe. 

4.5. Wszystkie terminy jednowyrazowe są rzeczownikami. W celu prześledzenia 
różnic w zakresie budowy terminów składających się z kilku członów dokonano 
analizy powierzchniowej struktury wieloczłonowych jednostek terminologicznych, 
wyrażających poszczególne pojęcia techniczne. W trakcie analizy wyodrębniono 
następujące składniki:

N – rzeczownik w mianowniku,
NGen  – rzeczownik w poszczególnych przypadkach zależnych,
Adj – przymiotnik lub imiesłów przymiotnikowy,
praep – fraza przyimkowa,
на N – w języku bułgarskim fraza z przyimkiem на dopuszczająca substytucję 

w postaci zaimków z serii ми, ти, му, й, ни, ви, им. Wyodrębnienie to jest spo-
wodowane faktem, że w tego typu frazach obecność przyimka wynika z zaniku 
fleksji, por.: 

bułgarski polski rosyjski
Тази книга е на Иван. To jest książka Iwana. Это книга Ивана.
Книгата се намира на масата. Książka znajduje się na stole. Книга находится на столе.

4.5.1. Wśród terminów dwuczłonowych wyodrębniono następujące klasy:
rosyjski

Adj N – 146 jednostek (картриджный пылеуловитель), 
N NGen..– 12 jednostek (система аспирации), 
N-N – 6 jednostek (фильтр-картридж); 

polski
N Adj – 132 jednostki (napęd sprzęgłowy),
N NGen  – 9 jednostek (system odciągów);

bułgarski
Adj N – 144 jednostek (реверсивен конвейер), 
N на N – 6 jednostek (повърхност на търкаляне),  
N N – 6 jednostek (вакуум апарат),
N praep N – 3 jednostki (съд за избистряне).

Z materiału wynika, że terminy typu NN (N-N) są właściwe językom rosyj-
skiemu i bułgarskiemu, natomiast polszczyzna zamiast NN używa konstrukcji 
rzeczownik + przymiotnik:

ros. фильтр-картридж, вакуум-аппарат, 
błg. картридж филтър,  вакуум апарат, 
pol. filtr patronowy,  automat próżniowy. 
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Sytuacja ta potwierdza fakt, że słownictwo konwencjonalne podlega tym sa-
mym procesom rozwojowym co  słownictwo naturalne, gdyż analogiczną sytuację 
obserwujemy w terminologii nietechnicznej i w słownictwie naturalnym badanych 
języków, por.:

ros. вагон-ресторан; błg. вагон-ресторант; pol. wagon restauracyjny, 
ros. рок-звезда; błg. рок-звезда; pol. gwiazda rocka.
Szczególnie język bułgarski jest bogaty w tego typu konstrukcje, por. шкем-

бе-чорба, супа домати. Zjawisko to dla języka bułgarskiego było opisane przez 
M. Korytkowską w Polsko-bułgarskiej gramatyce konfrontatywnej Warszawa [2007]. 

4.5.2. Terminy trójczłonowe:
rosyjski
Adj Adj N – 6 (фильтрирующий  картриджный вкладыш), 
N praep Adj NInstr – 3 (охладитель с псевдоожиженным слоем); 
polski
N Adj Adj – 6 (wkład patronowy filtracyjny); 
bułgarski
Adj Adj N – 6 (картриджен филтриращ елемент), 
Adj N praep N – 3 (пресявна машина за захар). 

4.5.3. Terminy czteroczłonowe:
rosyjski
Adj Adj N paep NInstr  – 3 (предварительная обогревательная станция 

с фильтрацией), 
Adj N Adj NGen – 3 (циркуляционный насос первичного контура); 
polski
N Adj Adj praep NInstr  – 3 (centrala grzejna wstępna z filtracją), 
N Adj NGen Adj –3 (pompa cyrkulacyjna obiegu pierwotnego); 
bułgarski
Adj Adj N praep N – 3 (предварителна отоплителна централа с филтрация),
Adj N на Adj N – 3 (циркуляционна помпа на първичния контур). 

4.5.4. Terminy pięcioczłonowe:
rosyjski
Adj N NGen Adj NGen  – 1 (компрессорная система охлаждения циркулиру-

ющей жидкости – чиллер);
polski
Adj N NGen  NGen Adj – 1 (sprężarkowy układ chłodzenia cieczy obiegowej – 

chiller). 
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5. Z przedstawionych badań wynika, że słowiańskie terminy techniczne to 
zazwyczaj jednostki dwuwyrazowe składające się z rzeczownika oraz przymiot-
nika w języku polskim i z przymiotnika i rzeczownika w bułgarskim i rosyjskim. 
Specyficzną grupę tworzą bułgarskie i rosyjskie jednostki typu NN. Analiza zbioru 
pokazała, że w zakresie konwencjonalnego słownictwa technicznego obserwuje 
się tendencje właściwe słownictwu naturalnemu badanych języków zarówno 
w zakresie wstrzemięźliwości bądź łatwości w zapożyczaniu leksyki obcej, jak 
i w produktywności poszczególnych form (np. NN). 

W niniejszym artykule pominięto tak ważne zjawiska terminologiczne, jak 
sposoby tworzenia nowych terminów w omawianych językach, a także zjawiska 
antonimii, hiperonimii, hiponimii i wiele innych problemów terminologicznych. 
Wynika to z faktu, że są to zjawiska wyjątkowo obszerne i potrzebują odrębnych 
szczegółowych opracowań. 
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Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓŁCZESNEJ TERMINOLOGII TECHNICZNEJ  
W JĘZYKU POLSKIM, ROSYJSKIM I BUŁGARSKIM  

(NA PRZYKŁADZIE TERMINÓW Z BRANŻY CUKROWNICZEJ)

Streszczenie

W artykule autorka zaprezentowała stan badań nad współczesną terminologią techniczną w ję-
zykach słowiańskich, a następnie omówiła terminologię branży cukrowniczej w trzech językach 
słowiańskich, należących do odrębnych wspólnot językowych – polskim (z grupy zachodniosłowiań-
skiej), rosyjskim (ze wschodniosłowiańskiej) i bułgarskim (z południowosłowiańskiej). 

Z przedstawionych badań wynika, że słowiańskie terminy techniczne to zazwyczaj jednostki 
dwuwyrazowe składające się z rzeczownika i przymiotnika w języku polskim i z przymiotnika 
i rzeczownika w bułgarskim i rosyjskim. Analiza zbioru pokazała, że w zakresie konwencjonalnego 
słownictwa technicznego obserwuje się tendencje właściwe słownictwu naturalnemu badanych 
języków zarówno w zakresie wstrzemięźliwości bądź łatwości w zapożyczaniu leksyki obcej, jak 
i w roduktywności poszczególnych form (np. NN).



 UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓŁCZESNEJ TERMINOLOGII TECHNICZNEJ...  133

COMMENTS ON THE MODERN TECHNICAL TERMINOLOGY  
IN POLISH, RUSSIAN AND BULGARIAN  

(BASED ON TERMS OF SUGAR INDUSTRY)

Summary

The author of the paper has presented the state of research on contemporary technical termi-
nology in Slavic languages and has discussed the terminology of the sugar industry in three Slavic 
languages belonging to separate linguistic communities – Polish (Western Slavic), Russian (Eastern 
Slavic) and Bulgarian (Southern Slavic).

Presented research shows that the Slavic technical terms usually consist of two words: noun and 
adjective in Polish and adjective and noun in Bulgarian and Russian. Analysis of harvest showed 
that in the sphere of conventional technical vocabulary, trends are adequate to natural vocabulary 
in these languages, both in terms of limitation or ease in linguistic borrowings of foreign lexis, as 
well as the productivity of individual forms (eg NN).


