
JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE 
A TEORIA I PRAKTYKA TERMINOLOGII 
LOGOPEDYCZNEJ

Terminologia jest to zbiór terminów danej dziedziny lub teoria terminologii. 
Terminologia, w obu znaczeniach, dotyczy każdej dziedziny wiedzy, nauki 
i techniki i dlatego zawsze w obrębie metodologii poszczególnych dyscyplin 
nauki pojawia się refleksja terminologiczna. Jej przejawem są zwykle prace po
święcone terminologii specjalistycznej danej dziedziny.

Porządkowanie zbiorów terminów przeważnie ujawnia niejednorodność za
sobów terminologicznych poszczególnych dziedzin. Często jej przyczyną jest 
zróżnicowanie historyczne oraz mikrosystemy terminologiczne różnych szkół 
i kierunków w ramach danej dziedziny. „W rezultacie nie można mówić o jednym 
spójnym systemie terminologicznym danej dziedziny a raczej o terminologii 
(zbiorze terminów), o cechach konfiguracji elementów z różnych kontekstów”1 
(s. 16). W związku z tym istnieje konieczność uwarunkowanej historycznie se
mantycznej interpretacji takiego zbioru terminów na gruncie określonej teorii. Za
sygnalizowane tu problemy ogólnej teorii terminologii zostały omówione w od
niesieniu do terminologii logopedycznej w książce Jana Ożdżyńskiego i Józefa 
Surowańca pt. „Teoria i praktyka terminologii logopedycznej”. Zdaniem E. Łu
czyńskiego -  jednego z recenzentów tej pracy -  monografia ta .stanowi istotne 
novum metodologiczne na gruncie polskiego terminoznawstwa w odniesieniu 
do terminologii logopedycznej” (informacja na okładce).

Omawiana praca składa się z wprowadzenia, dwunastu rozdziałów, podsu
mowania analiz dotychczasowych badań nad terminologią logopedyczną, wy
kazu skrótów, bibliografii załącznikowej oraz słowniczka terminologicznego. 
Część rozdziałów (1,3,7) została poświęcona omówieniu zagadnień teorii ter
minologii, w tym definicji terminologii i rodzajów terminów (rozdz. 1), perspek
tywy kognitywnej w badaniach terminologicznych (rozdz. 3) oraz rodzajów de
finicji (rozdz. 7). Przedmiotem większości rozdziałów jest, słusznie, terminolo
gia logopedyczna (2,4,5,6,8,11,12). Stąd omówienie takich zagadnień, jak dys
kurs logopedyczny (rozdz. 2), zjawiska synonimii w terminologii logopedycz
nej (rozdz. 4), charakterystyka leksykologiczna polskiej terminologii logope
dycznej (rozdz. 5), skupienia terminologiczne w słownikach logopedycznych 
(rozdz. 6), relacje między terminami logopedycznymi (rozdz. 8), tezauryzacja 
polskiej terminologii logopedycznej (rozdz. 11) oraz praktyka terminologiczna 
w logopedii (rozdz. 12). Pozostałe rozdziały, 9 i 10, w tym częściowo rozdziały 
8 i 11 traktują o terminologii wykorzystywanej w systemach leksykalnych języ
ków informacyjno-wyszukiwawczych, tj. języków sztucznych stosowanych do 
wyszukiwania informacji w systemach informacji logopedycznej. W dalszej 
części omówienia zajmiemy się wyłącznie tymi rozdziałami.

Na tym, nie swoim i dość niepewnym, gruncie autorzy słusznie próbują po
siłkować się fachową literaturą dotyczącą teorii terminologii powołując się 
m.in. na O.S. Achmanową, G.N. Agapową, W. L. Nalepina, S. Gajdę, W. Nowic

1 J. Ożdżyński, J. Surowaniec: Teoria i praktyka terminologii logopedycznej. Kraków: Wy
dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000, 310 s. (Prace Monoqraficzne AP w Krako
wie Nr 289).
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kiego, E. Wustera, T. Wójcika, z dziedziny językoznawstwa m.in. J.D. Apresjana,
A. Awdiejewa, J. Bartmińskiego, A. Bogusławskiego, D. Buttler, S. Grabiasa, 
F. Gruczę, R. Grzegorczykową, H. Kardelę, W. Miodunkę, A. Wierzbicką, oraz 
obficie cytując prace specjalistów z zakresu języków informacyjno-wyszu- 
kiwawczych, m.in. L.A. Bielickiej, E. Chmielewskiej-Gorczycy, M. Poletyfy,
B. Sosińskiej-Kalaty, J. Robowskiego, E. Ścibora, J. Tomasik-Beck i O. Ungu- 
riana, a także prace zagraniczne z tego zakresu: J. Aitchinson, A.I. Czernego, 
D. Soergela, B.C. Vickery'ego oraz dwa istniejące w tej dziedzinie słowniki ter
minologiczne, a mianowicie „Słownik terminologiczny informacji naukowej”, 
pod red. M. Dembowskiej (Ossolineum 1979) oraz „Słownik encyklopedyczny 
języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych” pod red. B. Bojar (War
szawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1993).

Konkretne zagadnienia z tego zakresu są egzemplifikowane materiałem le
ksykalnym logopedii. Autorzy wydają się jednak nie zauważać, że w gruncie 
rzeczy mamy tu do czynienia z dwoma typami języków: językiem naturalnym 
w jego wersjach specjalistycznych (terminologie) oraz językiem sztucznym (ję
zyki informacyjno-wyszukiwawcze), jakkolwiek o słownictwie paranaturalnym, 
ale nie naturalnym. Świadczyć może o tym chociażby tytuł podrozdziału 11.1 
„Język deskryptorowy w tezaurusie dziedzinowym” (s. 202), czy określenie 
„synonimy hierarchiczne” (s. 248). IMa podstawie takiego sformułowania moż
na by sądzić, że w tezaurusie dziedzinowym jest jakiś język opisu zwany języ
kiem deskryptorowym. Tymczasem w przyjętym przez Autorów rozumieniu ter
minu tezaurus (jako tezaurus dokumentacyjny) jest to słownik języka deskryp- 
torowego.

Tezaurus dokumentacyjny nie polega na redukcji terminologicznej, jak 
chcieliby Autorzy, o czym piszą na s. 248 -  jest to typ słownika kontrolowane
go języków informacyjno-wyszukiwawczych, prezentujący w sobie we właściwy 
sposób leksykę danego języka.

Trzeba przyznać Autorom rację, że tezaurus „może być uważany za pe
wien model strukturalny [słownika -  WB] języka informacyjnego przyszłości, 
istotny nie tylko z punktu widzenia wyszukiwania i selekcji informacji, ale także 
jako podstawa szeroko zakrojonych prac nad terminologią określonej dziedzi
ny życia, opracowywania słowników, encyklopedii fachowych itp.” (s. 222).

Trudno też uznać za właściwe powołanie się na s. 183 omawianej pracy na 
Słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. W. Doroszewskiego w celu uza
sadnienia, że S.R. Ranganathan jest jednym z czołowych teoretyków bibliote
karstwa, właściwie już dziś klasykiem na polu informacji naukowej.

Na pewno (nawet przy powołaniu się na pracę S. Gajdy pt. „Wprowadze
nie do teorii terminu”. Opole 1990) nie można uznać za poprawny zaprezento
wany w podrozdziale 10.8 „Relacje tematyczne w tezaurusie” podział relacji 
tematycznych w tezaurusie na:

1) relacje uniwersalne (np. rodzaj -  gatunek), ogólnonaukowe (dziedzina -  
obiekt), konkretnonaukowe (np. zaburzenie, błąd i wada w logopedii);

2) paradygmatyczne (synonimia, korelacja), syntagmatyczne (np. czyn
ność -  narzędzie);

3) pojęciowe (część -  całość), językowe (synonimia);
4) hierarchiczne (rodzaj -  gatunek), niehierarchiczne (cecha -  nosiciel) 

(s.201).
Można też uważać, że nie ma takiego czegoś, co Autorzy na s. 202 nazy

wają za „Słownikiem encyklopedycznym języków i systemów informacyjno-
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-wyszukiwawczych” odpowiednikiem słownym deskryptora (askryptory), chy
ba, że mają na myśli odpowiedniki deskryptorów w języku naturalnym, są na
tomiast odpowiedniki słowne symboli klasyfikacyjnych. Tezaurus dokumenta
cyjny nie zawiera też żadnych odsyłaczy -  co znajdujemy na s. 209 -  lecz (we
dług PN-92/N-09018. Tezaurus jednojęzyczny. Zasady tworzenia, forma i struk
tura) akronimy typu DEF, U, NU, GD, SD, SD1, SD2, SDG, SDM, WD, WD1, 
WD2, WDG, WDM, KD, nazywane wskaźnikami.

Nie można też przyjąć za wystarczający zamieszczony na s. 195 sześcioli- 
nijkowy tekst podrozdziału 10.4 „Rodzaje tezaurusów”, nawet biorąc pod uwagę, 
że problematyka ta była również omawiana we wspomnianym już podrozdzia
le 11.1 „Język deskryptorowy w tezaurusie dziedzinowym" (s. 202). Na zasy
gnalizowany tu temat istnieją już przecież obszerne opracowania.

Wydaje się, że podstawową przyczyną zasygnalizowanych tu nieporozu
mień jest brak jasnego i wyraźnego rozróżnienia wspomnianych języków, gdyż 
ta sama terminologia odnosi się do dwóch, ale różnych, języków, a w związku 
z tym znaczenie poszczególnych terminów trzeba relatywizować w stosunku 
do konkretnego języka.

Niezależnie od poczynionych przeze mnie uwag monografia ta stanowi 
cenny materiał dotyczący terminologii, a w części także teorii jiw. Wydaje się, 
że w trakcie przygotowywania następnego wydania tej książki dobrze byłoby 
zapoznać się co najmniej z zamieszczonym na tamach tego czasopisma arty
kułem E. Artowicz i E. Chmielewskiej-Gorczycy pt. „Wykorzystanie aparatu de
finicyjnego języków informacyjno-wyszukiwawczych w słownikach terminolo
gicznych”.

Wiesław Babik
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