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Uurimisküsimused
Eesti doktorandide arvamused ja kogemus keelekasutusest
akadeemilises suhtluses
➢ Millisena kogevad Eesti doktorandid keelevaliku
probleemi oma töös?
➢ Kui sageli ja milliseid raskusi tunnevad nad teadusteksti
kirjutades nii eesti kui inglise keeles?
➢

Milliseks hinnatakse võimalust leida sobivaid eestikeelseid
termineid?
Kui asjakohasena tajutakse oma uurimistöös kasutatavaid
termineid?

Teoreetiline raamistik
John Berry mudel (1997) – kultuuridevahelised strateegiad
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Andmed: doktorandide küsitlus
”Eesti keel kõrghariduse ja teaduse keelena” 2012 ja 2022
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Doktorandide vaateid
➢ Erialakirjandus ja -suhtlus sageli võõrkeelne
„Pea kogu erialane teaduskirjandus on inglise keeles, seega on ka selles nii
mugava lugeda kui end väljendada ..“

➢ Inglise keeles olemas välja kujunenud erialane sõnavara
„Kuna valdav osa kogu kirjandusest on inglise keeles, on ka vastav sõnavara
välja kujunenud ja kõigile üheselt arusaadav.“

➢ Eestikeelne terminivara puudulik, raskesti leitav, puudub ühtsus
„.. eesti keeles on kirjutamine veel raskem, sest terminoloogia puudub või
seda on keeruline leida ..“
„.. kogu terminoloogia on inglise keelne, puudub kogemus ja oskus eesti k
kirjutada.“
„Eesti keeles on .. igal teadlasel sama asja kohta oma mõiste."

Doktorandide vaateid:
valdkonna mõju
Eesti terminite piisavus ja tarvitus oleneb valdkonnast
➢ Mõnel erialal, eriti Eestiga seotud uurimisvaldkondades, on
piisav ja ajakohane sõnavara
„Minu teema on eestispetsiifiline. Osad terminid on võõrkeelde
halvasti tõlgitavad.“
„.. minu erialaks on ajalugu, .. kinnistunud eestikeelseid termineid on
palju ning mõnes valdkonnas (nt Nõukogude ajalugu) on neid .. isegi
rohkem kui inglise keeles.“

Doktorandide vaateid:
valdkonna mõju
➢ Eestikeelne terminitöö ei jõua valdkonna kiirele arengule järele
„.. rahvusvaheline teaduskeel saab uusi mõisteid kiiremini juurde, kui
idaeuroopa väikeriigi teadlased suudavad neid oma keelde tõlkida ja
tõlkele veel mingisugust tunnustust ja käivet saada.“

➢ eriti n-ö kitsastel erialadel
„Minu valdkond nii kitsas, et eestikeelne erialastiil ja -terminoloogia on
veel lõpuni välja arendamata.“
„Mõistete süstematiseeritud tõlkimine ei oleks ka väga mõttekas, sest
Eestis leidub alla 5 konkreetse valdkonna spetsialisti.“

Doktorandide vaateid: tõlkeprobleem
➢ Raske leida olemasolevat õiget eestikeelset terminit
„.. paljudele erialastele terminitele raske eestikeelseid vasteid leida ja väga
paljudel juhtudel neid polegi.“
„Eestikeelsete vastete leidmine võib olla raske või aeganõudev.“

➢ Raske ja aeganõudev termineid ise tõlkida
„Terminoloogia puudus, kipun sageli tõlkima“
„.. paljusid termineid (mitte alati erialaseid; vahel ka omadussõnu)
ei suuda kuidagi eesti keelde sama sisuga tõlkida. Samas vahel toimub ka
vastupidi (eestikeelseid sõnu on keeruline ingliskeelde tõlkida).“
„Osa terminoloogiat on tulnud endal leiutada, mis võib olla üsna
aeganõudev.“

Doktorandide vaateid: murekohad
➢ Kas omatõlked on korrektsed: sisu ei ole sama või piisavalt täpne
„Ma ei oska eesti keeles sageli väljendada või edasi anda mõisteid,
kontseptsioone.“

➢ Toortõlked
„.. otse tõlkides tuleb ka mingeid värdsõnu.“
„.. kipub üldiselt olema probleemiks toorlaenude rohke kasutus ..“

➢ Väljastpoolt valdkonda tulev mõju
„.. eestistatud [terminid] tähendavad sageli hoopis midagi muud, eriti kui
tõlge ja eestindus on tulnud valdkonnavälise keeletoimetaja poolt“
„Olen vastu eriala ekspertide poolt juba juurutatud terminite
muutmisele. .. Keele uutmine uutmise pärast on ärritav .. nt mõned
kõrgkooli õpikud .. on justkui vananenud, kuna keeleteadlased on
otsustanud asjatute uuendustega lagedale tulla.“

Doktorandide vaateid: võõrterminid
➢ Eelistus mugandada ingliskeelseid erialatermineid
„.. niimoodi väldime segadusi ja teksti mõte jääb lugejale arusaadavaks.“

➢ Võõrterminite kriitika
„Kohati on võõrterminitega liiale mindud .. “
„Kiputakse kasutama .. võõrkeelseid sõnu ja mõisteid. Eriti siis, kui
eestikeelsed vasted on täiesti olemas.“
„Sageli on eestikeelne terminoloogia olemas, kuid kirjutaja või tõlkija
pole sellest teadlik ja kasutab inglise keele toortõlkeid.“
„.. palju anglitsisme eestikeelsemate korrektsete terminite asemel“

➢ Ettepanek
„.. eestikeelseid termineid võiks just vastava doktoritööga käibesse tuua.“

Vaja eesti teaduskeele
ja terminoloogia õpet
▪
▪
▪
▪

igas kõrgkoolis
igal erialal
igal õppeastmel
juhendajate, õppejõudude täiendkoolitusel
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