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ТЭЗАЎРУС “AGROVOC”: ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ 

Анатацыя. У артыкуле разглядаецца шматмоўны тэзаўрус па сельскай 

гаспадарцы і харчаванні AGROVOC у рамках працы па стварэнні яго 

беларускамоўнай версіі. Нададзена ўвага праблеме падбору эквівалентаў на 

беларускай мове канцэптам, прысвечаным жывёльнаму свету. Адзначаецца, 

што пры распрацоўцы канцэптаў і напаўненні структуры тэзаўруса 

беларускамоўнымі тэрмінамі неабходна ўлічваць адаптацыю да нацыянальных 

умоў выкарыстання навуковага паняцця і выкарыстоўваць усе існуючыя 

крыніцы, як друкаваныя, так і электронныя. 
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Тэзаўрус AGROVOC (www.agrovoc.fao.org) – асноўная 

інфармацыйна-пошукавая мова Міжнароднай інфармацыйнай 

сістэмы па сельскагаспадарчай навуцы і тэхналогіях AGRIS, 

распрацаваная спецыяльна для індэксавання дакументаў у базу 

даных і наступнага пошуку ў ёй інфармацыі. Гэта кантралюемы 

слоўнік лексічных адзінак дэскрыптарнай мовы, які заснаваны на 

лексіцы натуральнай мовы. У ім сістэматызаваны канцэпцыі, 

звязаныя з такімі сферамі інтарэсаў FAO, як сельская гаспадарка 

(у асноўным), харчаванне, рыбалоўства, лясная гаспадарка ці 

навакольнае асяроддзе.  

Пры распрацоўцы тэзаўруса неабходна ўлічваць яго 

адаптацыю да нацыянальных умоў выкарыстання навуковага 

паняцця. Гэта азначае падбор раўназначнага эквівалента 

існуючаму паняццю, стварэнне структуры адносін паміж 

паняццямі, пераадольванне моўных бар’ераў.  

Лексічныя адзінкі AGROVOC прадстаўлены словамі, 

словазлучэннямі, акронімамі. Падтрыманне сістэм паняццяў і 

тэрміналагічнага кантролю забяспечваецца структураваннем 

паняццяў і спісам сінонімаў, якія могуць уяўляць сабой і іншыя 

тэрміны, што з рознай ступенню дакладнасці супадаюць па 

значэнні з дэскрыптарам. Тэрміналагічны кантроль заключаецца 

ў зборы і звядзенні сінонімаў у класы ўмоўнай эквівалентнасці. 

У AGROVOC забеспячваецца адназначнае прадстаўленне 

паняццяў, якія ўтрымліваюцца ў дакументах пры індэксаванні, 

што дазваляе вырашыць праблему інфармацыйнага пошуку, якая 

звязана з неадназначнасцю выражэння сэнсу сродкамі 

натуральнай мовы, рэлевантнага эфектыўнага тэматычнага 

пошуку, стандартызацыі тэрміналогіі ў галіне АПК. Лексічны 

склад AGROVOC у структурных адносінах адпавядае мове галін 

ведаў з тэматычных катэгорый “сельская гаспадарка” і 

“харчаванне”. Падзяленне на катэгорыі дазваляе найбольш 

дакладна апісаць яе склад у колькасных і моўных адносінах.  

Каля 80% канцэптаў тэзаўруса – назвы раслін і жывёл. Яны 

могуць быць знойдзены пад галоўным канцэптам “арганізмы”. 

Гэты канцэпт утрымлівае спіс, які складаецца з многіх паняццяў, 

у тым ліку аўтахтонныя арганізмы, водныя арганізмы, генетычна 

мадыфікаваныя арганізмы, жывёлы і г.д. У склад канцэпта 
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“жывёлы” ўваходзяць: беспазваночныя, байцовыя жывёлы, 

водныя жывёлы, шкодныя жывёлы, гіперпладавітыя жывёлы, 

гамаятэрмы, дзікія жывёлы, жывёлы з аднакамерным страўнікам, 

маладняк жывёл, насякомаедныя жывёлы, пазваночныя, 

пайкілатэрмы, карысныя жывёлы, самкі жывёл, самцы жывёл. 

Канцэпт “байцовыя жывёлы” складаецца з бугаёў, пеўняў і сабак. 

У рускай версіі тэзаўруса лексема “бык” ужываецца для 

абазначэння як племянной, так і кастрыраванай жывёлы. У 

беларускай мове выкарыстоўваюцца адпаведна словы бугай і 

бык. Каб патрапіць на паняцце “бычкі-кастраты”, трэба прайсці 

шлях: арганізмы – жывёлы – карысныя жывёлы – свойскія 

жывёлы – сельскагаспадарчыя жывёлы – буйны рагаты скот – 

бык (для беларускамоўнай версіі тэзаўруса). Гэта яскрава 

паказвае, колькі паняццяў утрымлівае галоўны канцэпт 

“арганізмы”. 

Пры стварэнні беларускамоўнай версіі тэзаўруса неабходна 

абапірацца на ўсе крыніцы, як друкаваныя, так і электронныя, у 

якіх так ці інакш адлюстравана сельскагаспадарчая тэрміналогія, 

у прыватнасці найменні жывёльнага, расліннага свету і інш. 

“Руска-беларускі слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі” 

(1994) уключае больш за 70 000 тэрмінаў, якія адносяцца да 

розных галін сельскагаспадарчай вытворчасці, а таксама да 

іншых сфер, звязаных з сельскай гаспадаркай. У якасці крыніц 

слоўніка выкарыстоўваліся манаграфіі і слоўнікі тэрмінаў, якія 

выходзілі ў 1924–1930 гг.: “Беларуская навуковая тэрміналогія” 

(вып. 6. Батаніка агульная і спецыяльная (1924); вып. 16. Слоўнік 

глебазнаўчай тэрміналогіі (1927); вып. 19. Слоўнік 

сельскагаспадарчай тэрміналогіі (1928); вып. 24. Слоўнік 

тэрміналогіі агульнай раслінагадоўлі (1930)); “Слоўнік 

сельскагаспадарчай тэрміналогіі ў ліку 1674 тэрмінаў” (1929). 

На працягу 1960–1970 гг. у тагачаснай савецкай моўнай 

прасторы ўбачылі свет руска-іншамоўныя і спецыяльныя 

слоўнікі: «Восьмиязычный сельскохозяйственный словарь» 

(1970), «Русско-английский сельскохозяйственный словарь» 

(1960), «Русско-японский сельскохозяйственный словарь» 

(1967), «Русско-немецкий сельскохозяйственный словарь» 

(1968), «Сельскохозяйственная энциклопедия» (т. 1–6, 1969–
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1976). Трэба адзначыць і пяцітомнае выданне «Энцыклапедыя 

прыроды Беларусі» (1983–1986), у якім ахарактарызаваны ўвесь 

жывёльны свет Беларусі.  

На сайце Міністэрства лясной гаспадаркі 

(http://www.mlh.gov.by/) прыведзены спіс наземных пазваночных 

жывёл, насельнікаў лясных экасістэм на тэрыторыі Беларусі. 

Назвы класіфікаваны па прыналежнасці жывёлы да таго ці іншага 

класу, прыводзяцца іх лацінскія адпаведнікі. Клас 

“млекакормячыя” ўключае спіс агульнапрынятых у навуковых 

тэрмінасістэмах паняційных адзінак, колькасць якіх складае 48, 

клас “птушкі” – 112 паняццяў, “паўзуны” – 4, “земнаводныя” – 4. 

У Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа створана шэраг 

тэматычных слоўнікаў, у якіх абагульнены звесткі розных 

дыялектных інфармацыйных крыніц: лексікаграфічных, 

лінгвагеаграфічных, архіўных матэрыялаў і інш. Сярод іх і 

тэматычны слоўнік “Жывёльны свет” (1999), які зараз даступны 

на сайце www.slounik.org/zyvioly/. Раздзел “жывёльны свет” 

складаецца з падраздзелаў: дзікія і свойскія жывёлы; дзікія і 

свойскія птушкі; паўзуны і земнаводныя; рыбы і рак; насякомыя 

і ніжэйшыя. Раздзел “агульныя назвы і характарыстыкі” змяшчае 

падраздзелы: агульныя назвы (дзічына, драпежнік і інш.); групы 

(вывадак, гайня і інш.); месцы вырошчвання малых; покрывы 

цела; часткі цела і органы; з’явы ў жывёльным свеце; падача 

голасу або іншыя гукі; стан узбуджэння; прывядзенне патомства; 

здабыванне ежы, харчаванне і кармленне; нападзенне або 

абарона; некаторыя дзеянні (адзічэць, здохнуць і інш.); прыкметы 

па адносінах або прыналежнасці; прыкметы паводле стану; 

прыкметы паводле колеру; якасныя прыкметы.  

У 1995 г. убачыла свет манаграфія “Лексічныя ландшафты 

Беларусі: Жывёльны свет”, у якой аналізуецца пашырэнне назваў 

такіх тэматычных груп лексікі, як: свойскія і дзікія жывёлы; 

свойскія і дзікія птушкі; рыбы, земнаводныя і паўзуны; 

пчалярства; насякомыя. Разглядаецца ўзаемнае размяшчэнне 

суадносных назваў, іх структура, узаемадзеянне, паходжанне. 

Падаюцца таксама паўднёва-заходнія, паўночна-ўсходнія і 

сярэднебеларускія ізаглосы пашырэння адпаведных назваў 

прадстаўнікоў жывёльнага свету.  

http://www.mlh.gov.by/
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Падсумоўваючы вышэйсказанае, адзначым: 1. традыцыйная 

сістэматыка прадстаўнікоў жывёльнага свету, прынятая ў 

энцыклапедычных і іншых навуковых крыніцах у Беларусі, 

цалкам адпавядае міжнароднай сістэматыцы і іерархізацыі і ў 

прынцыпе суадносіцца з канцэптнай сістэматыкай, характэрнай 

для AGROVOC. 2. у Беларусі існуе дастатковая інфармацыйная, 

у тым ліку і дыялектная, база навуковых звестак для яе 

паспяховага ўвядзення ў Міжнародную інфармацыйную сістэму 

па сельскагаспадарчай навуцы і тэхналогіях AGRIS. 

Стварэнне беларускамоўных канцэптаў дасць магчымасць 

выкарыстоўваць AGROVOC на ўласнай мове ў рамках сваёй 

нацыянальнай сістэмы і павялічыць бачнасць даследаванняў на 

беларускай мове для сусветнай аўдыторыі.  
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