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Naujai kuriamos Lietuvos integralios muziejø informaci-
nës sistemos (LIMIS) parengiamieji darbai jau ásibëgëjo.
2010 m. Lietuvos dailës muziejaus filialo Lietuvos muziejø
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau –
LM ISC LIMIS) ágyvendinamo projekto „Lietuvos integra-
lios muziejø informacinës sistemos (LIMIS) diegimas Lietu-
vos muziejuose“ administravimo, vykdymo grupiø nariai bei
Metodinio skyriaus specialistai bûsimai muziejø informaci-
nei sistemai tæsë 2009 m. pradëtà darbà – toliau kûrë
LIMIS sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus. Dalies
sukurtø klasifikatoriø ir tezaurø pirminës versijos 2010 m.
viduryje jau buvo iðsiøstos perþiûrëti ir ávertinti Lietuvos mu-
ziejø darbuotojams (ið jø LM ISC LIMIS specialistai nuolat
laukia pasiûlymø bei pastabø).

Klasifikatoriai ir tezaurai kuriami remiantis ávairiø uþsie-
nio ðaliø ir Lietuvos atminties institucijø sukaupta patirtimi
bei naudojantis jau sukurtomis klasifikavimo sistemomis, to-
kiomis kaip Getty Meno ir architektûros tezauras (Art & Ar-
chitecture Thesaurus), Britø muziejaus tezaurai, informacinë
sistema „Aruodai“, NBS/ISCC spalvø sistema ir kt. (jø sàra-
ðas pateikiamas LM ISC LIMIS administruojamame interne-
to informaciniame leidinyje „Muziejiniø vertybiø skaitmeni-
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nimas“ http://www.emuziejai.lt). Kuriant klasifikatorius, te-
zaurus, atsiþvelgiama ir á Lietuvos muziejuose sukauptø eks-
ponatø specifikà bei vadovaujamasi Tarptautinës standartiza-
cijos organizacijos iðleistais standartais.

Kuriant LIMIS klasifikatorius bei tezaurus, laikomasi ir
standartø, kurie nurodyti 2010 m. sausio 7 d. Lietuvos Res-
publikos kultûros ministro ásakymu „Dël skaitmeninio turi-
nio kûrimo, saugojimo ir prieigos standartø ir norminiø do-
kumentø sàraðo patvirtinimo“. Tarp ðiø standartø yra pami-
nëtas ir  LST ISO 2788 – „Dokumentavimas. Vienakalbiø
sisteminiø þodynø rengimo ir tvarkymo gairës“ (tapatus ISO
2788:1986) bei LST ISO 5964 – „Dokumentavimas. Dau-
giakalbiø sisteminiø þodynø rengimo ir tvarkymo gairës“ (ta-
patus ISO 5964:1985).

Lietuvos standartizacijos departamentas ðiuos du standar-
tus, kaip ir daugelá kitø Lietuvos perimamø tarptautiniø (ISO)
standartø, patvirtino vadinamuoju „virðelio principu“, t. y. jie
buvo patvirtinti kaip Lietuvos standartai, prieð tai viso jø teksto
ið anglø á lietuviø kalbà neiðvertus (buvo iðversti tik tarptauti-
niø standartø tituliniai puslapiai – „virðeliai“).

Rengiant bendros Lietuvos muziejø informacinës sistemos
klasifikatorius ir tezaurus, ðiais dviem standartais naudoja-
masi kasdien, todël LM ISC LIMIS ir kitiems Lietuvos mu-
ziejø darbuotojams reikalinga jø lietuviðka versija. Siekiant
palengvinti darbà, minëto projekto administravimo ir vykdy-
mo grupës nariai nutarë ISO 2788 standartà iðversti á lietu-
viø kalbà ir adaptuoti já lietuviø kalbai, o standarto ISO
2788, kuris daug kuo panaðus á anksèiau paminëtàjá, parengti
tik santraukà lietuviø kalba. Tai buvo padaryta. 2010 m.
vasaros pabaigoje su ðiais á lietuviø kalbà iðverstais tekstais
jau buvo galima susipaþinti LM ISC LIMIS.

Toliau aptariami svarbiausi ðiø standartø teiginiai ir juose
siûlomos aktualiausios rekomendacijos.

VIENAKALBIØ SISTEMINIØ ÞODYNØ
RENGIMO IR TVARKYMO GAIRËS
ISO 2788 standarte pateikiami klasifikavimo sistemoje tai-

kytini þodyno kontrolës metodai bei aptariami kai kurie ter-

3_metodinis_leidinys.pmd 10/29/2010, 2:16 PM25



 26

minø atrankos principai. Kita svarbi ðio standarto funkcija –
atskleisti tam tikras ryðiø tarp terminø rûðis.

Standarte nurodoma, kad sprendimà, kokius ryðius reikëtø
nurodyti, o kokiø ne, kiekvienu atveju priima konkreèios kla-
sifikatorius kurianèios institucijos ar darbo grupës specialistai.

Sudarant klasifikavimo sistemas, svarbi yra pagrindinio ter-
mino (deskriptoriaus) ir ðalutinio (ne deskriptoriaus) skirtis.
Kai kalboje yra du ar daugiau sinonimø tai paèiai sàvokai
ávardinti, pagrindinis terminas gali bûti tik vienas ið tø þo-
dþiø. Likæ sinonimai á þodynà átraukiami kaip ðalutiniai ter-
minai. Pasirinkimà, kuris yra pagrindinis þodis, o kuris ðalu-
tinis, lemia specifinëje kalbinëje terpëje susiformavusios tra-
dicijos, kultûros veiksniai, kalbos taisyklës bei þodþiø papli-
timas konkreèià kalbà vartojanèioje bendrijoje.

Patariama termino forma rinktis daiktavardá ar daiktavar-
dinæ frazæ. Iðskirtiniais atvejais tai gali bûti ir bûdvardþiai,
prieveiksmiai, veiksmaþodþiai, santrumpos bei akronimai. Vie-
naskaitos ir daugiskaitos formø pasirinkimà lemia konkreèio-
je kalboje nusistovëjusios tradicijos. Taigi grieþtø taisykliø,
kurià þodþio formà rinktis, standarte nepateikiama. Nëra
grieþtø nurodymø ir dël to, kokiu ðriftu turëtø bûti raðomi
terminai; standarte pateikiamuose pavyzdþiuose pagrindiniai
terminai raðomi didþiosiomis raidëmis, taèiau tai nëra grieþ-
ta taisyklë.

Standarte aptariama ir viena kebliausiø problemø, su ku-
ria susiduria kontroliuojamø þodynø kûrëjai, t. y. sudurti-
niai terminai ir jø skaidymas. Iðskiriamos dvi galimos termi-
nø jungimo sistemos (prepozicinë ir postpozicinë) bei patei-
kiama ávairiø jø pavyzdþiø, analizuojami atvejai, kada dûri-
nius vertëtø skaidyti ir kada to daryti nepatariama.

Daug vietos standarto tekste skiriama galimiems ryðiams
tarp terminø aptarti, t. y. kalbinio ekvivalentiðkumo, hierar-
chiniams ir asociatyviniams ryðiams.

Kalbinio ekvivalentiðkumo santykiai yra paprasèiausi. Jais
nusakomi sinonimø ir kvazisinonimø tarpusavio ryðiai. Kon-
troliuojamuose þodynuose ðio tipo ryðiai daþniausiai nurodo-
mi, nes tai tiesiogiai susijæ su pagrindinio ir ðalutinio termi-

3_metodinis_leidinys.pmd 10/29/2010, 2:16 PM26



27

no pasirinkimu (þr. aukðèiau). Hierarchiniais ryðiais gali bû-
ti nusakomi rûðiniai santykiai (sidabras yra viena metalø rû-
ðiø), visumos-dalies santykiai (þemesnës pakopos terminas
inkstai ir aukðtesnës pakopos terminas vidaus organai) bei vie-
netinio pavyzdþio atvejis (Alpës yra iðskirtinis aukðtesnës pa-
kopos termino kalnø masyvas atvejis). Svarbu tai, kad ðiais
ryðiais susieti terminai privalo priklausyti tai paèiai sàvokø
kategorijai (t. y. abu turi þymëti daiktà, procesà, ypatybæ ir
kt.). Terminai metalas ir metalurgija negali bûti susieti hie-
rarchiniais ryðiais, nes vienas þymi medþiagà, o kitas – pra-
monës sritá.

Sudëtingiausi terminus siejantys ryðiai yra asociatyviniai.
Tai ryðiai tarp tokiø terminø, kurie nesusijæ nei kalbinio ek-
vivalentiðkumo, nei hierarchiniais ryðiais, taèiau kalbos var-
totojai asociatyviai sieja juos vienà su kitu. Remiantis iðsa-
miais pavyzdþiais, standarte pateikiami principai, kuriais va-
dovaujantis lengviau iðvengti subjektyvumo, kai priimamas
sprendimas, kuriuos terminus vertëtø sieti ðio tipo ryðiais.

Kita svarbi standarto dalis skiriama iðaiðkinti, kaip termi-
nus reikia pateikti tezauruose. Nesiekiama iðvardinti visø ga-
limø bûdø. Standarte aptariami trys daþniausiai vartojami ter-
minø ir juos siejanèiø ryðiø pateikimo bûdai: abëcëlinis, sis-
teminis ir grafinis. Visi ðie pavyzdþiai LM ISC LIMIS iðvers-
ti ir adaptuoti lietuviø kalbai.

Remdamiesi ISO 2788 tarptautiniu standartu, LM ISC LIMIS
dirbantys projekto „Lietuvos integralios muziejø informaci-
nës sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ darbuo-
tojai kartu su kitais ðio centro Metodinio skyriaus specialis-
tais parengë „Klasifikatoriø ir tezaurø, skirtø LIMIS siste-
mai, rengimo atmintinæ“, kuria vadovaujamasi toliau kuriant
LIMIS sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus.

DAUGIAKALBIØ SISTEMINIØ ÞODYNØ
RENGIMO IR TVARKYMO GAIRËS
LIMIS sistema bus daugiakalbë (antrinë sistemos kalba nu-

matyta anglø kalba, kai kuriais atvejais terminai bus patei-
kiami dar ir lotynø, rusø, lenkø bei kitomis kalbomis), to-
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dël, pradëjus ágyvendinti projektà, svarbu buvo parengti ir
ISO 5964 standarto „Dokumentavimas. Daugiakalbiø siste-
miniø þodynø rengimo ir tvarkymo gairës“ santraukà.

Ðiame standarte nurodoma, su kokiomis problemomis su-
siduriama kuriant daugiakalbius sisteminius þodynus. Patei-
kiami pavyzdþiai ið lietuviø, anglø, prancûzø ir vokieèiø kal-
bø. Remiantis ðiais pavyzdþiais aptariami skirtingi ekvivalen-
tiðkumo tarp kalbø lygmenys, naujadarø ir skoliniø átrauki-
mo á tikslinæ kalbà prielaidos, vienaskaitos ir daugiskaitos for-
mø pasirinkimas skirtingose kalbose, homonimø daugiakal-
biuose tezauruose problema, tikriniø institucijø pavadinimø
ir asmenvardþiø vartojimas.

Daugiakalbiuose sisteminiuose þodynuose pagrindiniai ter-
minai turi bûti pateikti visomis þodyno kalbomis, o ðaluti-
niø terminø skaièius skirtingose kalbose gali ir skirtis (skir-
tingose kalbose yra nevienodas ir tà paèià sàvokà ávardijanèiø
sinonimø skaièius).

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Publikacijoje aptarti tarptautiniai standartai – tai klasifi-

katoriø ir tezaurø sudarytojams skirtø taisykliø ir rekomen-
dacijø rinkiniai, kuriais, kuriant vienakalbius ir daugiakal-
bius þodynus, siekiama suderinamumo ðalies ir tarptautiniu
mastu. Tai vienas ið daugelio ðaltiniø, dokumentø, kuriais
pirmiausia reikia remtis pradedant kurti naujà informacinæ
sistemà. Jame yra sukaupta vertinga, per ilgà laikà skirtingo-
se kalbinëse terpëse surinkta patirtis.

Pasaulio kalbos daug kuo skiriasi, todël ir grieþtø univer-
saliø taisykliø tokiuose standartuose bûti negali, taèiau mû-
sø aptartuose standartuose nurodytos bendro pobûdþio, o daþ-
nai ir specifinës rekomendacijos jau dabar LIMIS sistemos
klasifikatoriø ir tezaurø kûrëjams yra kaip turtingos atsaky-
mø á daugelá aktualiø klausimø skrynios.
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