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∆ιακήρυξη των Βρυξελών
για τη ∆ιεθνή Συνεργασία στην Ορολογία1
Οι αντιπρόσωποι των εθνικών και διεθνών ορολογικών ενώσεων, δικτύων και
κέντρων τεκµηρίωσης,
– θεωρώντας ότι η Ορολογία είναι «πανταχού παρούσα» σε όλες τις ανθρώπινες
δραστηριότητες,
– έχοντας επίγνωση ότι η ορολογία είναι κλειδιακό µέσο µεταφοράς πληροφορίας στην
εξειδικευµένη επικοινωνία, αλλά και ότι παίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση και προαγωγή
της πολιτισµικής και γλωσσικής διαφορετικότητας,
– αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνειδητοποιηθεί από τους ειδικούς και τους λαµβάνοντες
αποφάσεις η εξέχουσα αξία της ορολογίας ως εργαλείου επικοινωνίας και µεταφοράς
γνώσης,
– υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα για τους ειδικούς της Ορολογίας να ενσωµατώσουν
στις µεθόδους εργασίας τους τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών,
– αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνεργάζονται όλοι οι δραστηριοποιούµενοι και
ενδιαφερόµενοι σε παγκόσµια κλίµακα και, ιδιαίτερα, να µοιράζονται µε συντονισµένο
τρόπο τους ορολογικούς πόρους,
– επιθυµώντας να ενισχύσουν τις υποδοµές ανάπτυξης και διάδοσης ορολογίας,
καλούν τα κράτη και τις κυβερνήσεις, τα διακρατικά όργανα και τις διεθνείς
οργανώσεις, καθώς και τα όργανα που είναι αρµόδια για τις γλωσσικές πολιτικές:
•

να υποστηρίξουν τη δηµιουργία ορολογικών υποδοµών στις µείζονες οικονοµικές
οµαδοποιήσεις κρατών όπως είναι η Ευρώπη και η µελλοντική FTAA2 και να ενισχύσουν
τις ήδη υπάρχουσες ορολογικές υποδοµές·

•

να ενθαρρύνουν την καθιέρωση ορολογικών πολιτικών στο πλαίσιο των προγραµµάτων
κατάρτισης και πληροφόρησης, κ.ά.

•

να προωθήσουν την εισαγωγή µεθόδων συνεργασίας που λαµβάνουν υπόψη τη γνώση
που έχει αποκτηθεί από τα ως τώρα επιτεύγµατα, πρωτοβουλίες και προγράµµατα·

•

να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της βιοµηχανίας και των
δηµόσιων αρχών σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή στην ορολογική εργασία·

•

να προωθήσουν την καθιέρωση ειδικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης για την
ορολογική εργασία και, ιδιαίτερα, για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό ορολογιών·

•

να ενθαρρύνουν τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης να συµµετέχουν ενεργά στα
κανονιστικά όργανα (όπως π.χ. στην Τεχνική Επιτροπή 37 «Ορολογία και άλλοι
γλωσσικοί πόροι» του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης – ISO), στα όργανα που
εναρµονίζουν ορολογικά ζητήµατα σε παγκόσµια στάθµη και εκείνα που ρυθµίζουν το
Ίντερνετ ώστε να υπάρχουν σ’ αυτό όλα τα ειδικά πολιτισµικά και γλωσσικά
χαρακτηριστικά·

•

να προωθήσουν πρωτοβουλίες για τη σωστή χρήση της ορολογίας, ιδιαίτερα σε όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, τόσο της ακαδηµαϊκής όσο και της µη
ακαδηµαϊκής,
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•

να καταστήσουν υποχρεωτικό το µάθηµα της Ορολογίας και της Γλώσσας για ειδικούς
σκοπούς σε όλα τα προγράµµατα εκπαίδευσης στη Μετάφραση και να ενθαρρύνουν την
εισαγωγή του σε όλους τους κλάδους, ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι φύσης
επιστηµονικής ή τεχνικής·

•

να ενθαρρύνουν το διάλογο µεταξύ χωρών που έχουν ίδια γλώσσα αλλά διαφορετικά
γλωσσικά πρότυπα (norms) για να εναρµονίσουν τη δηµιουργία νέων λέξεων και την
ορολογική τυποποίηση, που λαµβάνει υπόψη τις διαφορετικές ποικιλίες της γλώσσας, µε
το να εφαρµόζουν τις αρχές της τοπικότητας χωρίς να ξεχνούν την ανάγκη
αλληλοκατανόησης·

•

να ενθαρρύνουν την πολυγλωσσία τόσο ως προς την εκπαίδευση όσο και τη διοικητική
και δηµόσια χρήση·

•

να προωθήσουν τη διάδοση και δωρεάν προσβασιµότητα των ορολογιών, και ιδιαίτερα
εκείνων που περιέχονται σε επίσηµα έγγραφα των κρατών και των διεθνών ιδρυµάτων·

•

να µελετήσουν τη χρήση και το ρόλο της ορολογίας σήµερα, σε διάφορα είδη στρατηγικών
και πολιτικών µέτρων των κρατών και των διεθνών ιδρυµάτων·

•

µε δεδοµένο τον αυξανόµενο αριθµό των αναδυόµενων χωρών που προσπαθούν να
υλοποιήσουν γλωσσικές πολιτικές, να εξασφαλίσουν την κατάρτιση των ειδικών των
χωρών αυτών στις αρχές και µεθόδους της Ορολογίας στο πλαίσιο της διατηρήσιµης
(αειφόρου) ανάπτυξης και να παράσχουν, όσο είναι δυνατό, υποστήριξη στους ειδικούς
από αυτές τις χώρες ώστε να µπορέσουν αυτοί να συµµετάσχουν ενεργά στις διεθνείς
ορολογικές δραστηριότητες.
Βρυξέλες 23 Νοεµβρίου 2001
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