ESA kaastöö võtmesõnad


ESA võtmesõnade loendi aluseks on LLBA Classification Scheme Vt http://www.csa.com/csa/factsheets/llbaclass.shtml.. Täiendatud Elsevieri kirjastuse lingvistikaentsüklopeedia (ELL2) aineloendi http://www1.elsevier.com/homepage/about/mrwd/ell2/ELL2%20Classified%20Index.pdf. ja Hollandi bibliograafilise liigituse Vt http://www.kb.nl/blb/classif-en.html#2. järgi.
Autorile: võtmesõnade loendit tuleks alustada laiemate teemanimetustega (võimalusel teha valik siinsest loendist), vajadusel võib neile omal valikul lisada kitsamaid täpsustusi. Rahvusvaheliste kataloogide peale mõeldes tuleks lisada ka hoopis üldisi võtmesõnu (eesti keel, lingvistika jts). Võtmesõnadeks tuleks valida sõnad, mis ei esine kaastöö pealkirjas.
foneetika, fonoloogia (phonetics, phonology)
foneetika (phonetics)
kõnesüntees, kõnetuvastus (speech synthesis/recognition)
fonoloogia (phonology)
morfofonoloogia (morphophonology)
morfoloogia, sõnamoodustus (morphology, word formation)
morfoloogia (morphology)
sõnamoodustus (word formation)
liitmine (compounding, composition)
tuletus (derivation)
süntaks (syntax)
morfosüntaks, morfosüntaktiline tasand (syntax-morphology interaction)
süntaks ja fonoloogia (syntax-phonology interaction)
sõnaliigid, verbikategooriad jms (parts-of-speech, verb categories, etc.)
semantika, pragmaatika (semantics, pragmatics)
leksikaalne semantika, sõnatähendusõpetus, sõnatähendus (lexical semantics)
grammatiline semantika (grammatical semantics, syntax-semantics interaction)
konstruktsioonitähendus (constructional meaning)
pragmaatika (pragmatics)
diskursusanalüüs, tekstianalüüs (discourse analysis, text linguistics)
diskursusanalüüs (discourse analysis)
tekstilingvistika, tekstianalüüs (text linguistics, text analysis)
stilistika (stylistics)
vestlusanalüüs (conversation analysis)
korpuslingvistika (corpus linguistics)
teoreetiline keeleteadus, keeleteooria, üldkeeleteadus (theory of linguistics, linguistics philosophy, general linguistics)
generatiivne lingvistika (generative linguistics)
kognitiivne lingvistika (cognitive linguistics)
võrdlev keeleteadus (comparative linguistics)
deskriptiivne keeleteadus (descriptive linguistics)
diakrooniline keeleuurimine (diachronic linguistics)
keeleajalugu, keeleteke, keele tekkimine (language history, language origins)
keeleteaduse ajalugu (history of linguistics)
ortograafia, kirjasüsteemid (orthography, writing systems)
meetodid ja vahendid, statistika (methods and tools, statistics)
keelefilosoofia (philosophy of language)
keel ja loogika (logic of language)
keeleuniversaalid (language universals)
keeleala uurimine (language area studies)
murdeuurimine (dialectology)
rahvusvahelised keeled (international languages)
kreoolkeeled, pidžinkeeled (creole/pidgin studies)
käsikirjateadus (paleolinguistics/ paleography)
tüpoloogiline klassifikatsioon (typological classification)
genealoogiline klassifikatsioon (genetic classification)
areaalne klassifikatsioon (areal classification)
arvutilingvistika, keeletehnoloogia (computational linguistics, language technology)
arvutilingvistika (computational linguistics)
keeletehnoloogia, kõnetehnoloogia (language technology, speech technology)
keeleressursid (keelevarad) (language resources)
korpuslingvistika, tekstikorpused (corpus linguistics, linguistic corpora)
arvutileksikoloogia, arvutisõnastikud, tesaurus (computational lexicology, computational dictionaries, WordNet(s))
formaalsed grammatikad (formal grammars)
märgendus, süntaktiline (semantiline) märgendus, XML, formaliseerimine (mark-up, syntactic (semantic) mark-up), encoding, annotation, XML mark-up, formalisation)
matemaatiline lingvistika (mathematical linguistics)
formaalsed keeled (formal languages)
automaatne morfoloogia, morfoloogiline ühestamine (automatic morphology, morphologic disambiguation)
keeletöötlus (natural language processing)
süntaktiline töötlus, süntaktiline ühestamine (parsing, syntactic disambiguation)
semantiline töötlus, sõnatähenduste ühestamine (semantic processing, semantic disambiguation)
masintõlge (machine translation)
leksikoloogia, leksikograafia (lexicography, lexicology)
ükskeelne leksikograafia (monolingual lexicography)
kakskeelne leksikograafia, tõlkesõnastikud (bilingual lexicography, translation dictionaries)
mitmekeelne leksikograafia (multilingual lexicography)
etümoloogia, etümoloogilised sõnaraamatud (etymology, etymological dictionaries)
terminoloogia, oskussõnastikud, terminisõnastikud (terminology, terminological dictionaries)
fraseoloogia, fraseoloogiasõnastikud, parömioloogiasõnastikud (phraseology, phraseological and paroemiological dictionaries)
nimeteadus, nimekorraldus (onomastics)
tõlkimine (translation)
tõlketeooria (translation theory)
performatiivne lingvistika (performative linguistics)
tõlkekoolitus, tõlke hindamine, tõlkevead (learning translation, translation evaluation, translation mistakes)
tõlkimise abivahendid (tools for translators, translation software, translation services)
lokaliseerimine (localisation)
tehniline tõlge, õigustõlge (technical translation, legal translation)
terminoloogia, oskussõnastikud, terminisõnastikud, tõlkesõnastikud (terminology, terminological dictionaries, translation dictionaries)
keeleõpe, keeleomandamine (language learning and teaching, language acquisition)
emakeele didaktika (native language pedagogy)
võõrkeele õpetamise metoodika ja didaktika (non-native language pedagogy)
teine keel, teise keele omandamine, teise keele sõnavara (second language linguistics (Elsevier))
kolmas keel, kolmanda keele omandamine (third language acquisition (Elsevier))
eesti keel teise keelena, eesti keel võõrkeelena (Estonian as a second/foreign language pedagogy)
keeletestid, keelevead (language testing, language mistakes)
lugemine, lugemisoskuse omandamine, arendamine ja kontroll (reading processes, reading acquisition, reading testing)
kirjutamine, kirjutamisoskuse arendamine ja kontroll (writing: pedagogy, processes, and testing)
täiskasvanute keeleõpe (adult language development/literacy studies)
kakskeelsus, kakskeelne haridus (bilingualism, bilingual education)
Internet ja keeleõpe (the Internet and language education (Elsevier))
lapsekeel, lapse keele omandamine (child language, child language acquisition)
võõrkeele omandamine (non-native language acquisition)
kohtulingvistika (forensic linguistics)
plagiaat (plagiarism)
keeleekspertiis (linguistic expertise)
suhtlus, semiootika (interpersonal behavior, relationships, and communication, semiotics, semiotics and communication)
suhtlus, rühmasuhtlus (interpersonal behavior, relationships, and communication, communication in groups)
semiootika ja suhtlus (semiotics and communication)
kultuuridevaheline suhtlus (cross-cultural communication)
meedia, reklaam (mass media / advertising)
mittesõnaline keel, mittesõnaline eneseväljendus (human nonverbal language)
loomade kommunikatsioon, liikidevaheline kommunikatsioon (animal/interspecies communication)
kehakeel (body language)
viipekeel (sign language)
kunstikeel (art as language)
sotsiolingvistika, antropoloogiline keeleteadus (sociolinguistics, anthropological linguistics)
sotsiolingvistika (sociolinguistics)
viisakusstrateegiad (politeness strategies)
keele varieerumine (language variation)
koodivahetus (code switching)
kontaktkeeled, keelekontaktid (languages in contact, language contact)
keel ja sugu (language and gender)
antropoloogiline keeleteadus (anthropological linguistics)
keel ja kultuur (language and culture)
religioon ja keel (religion and language)
keelepoliitika, keelekorraldus (language policy, language planning)
keelepoliitika (language policy)
hariduspoliitika (education policy)
ohustatud keeled (endangered languages)
keelekorraldus (language planning)
keel ja kognitsioon (language and cognition)
psühholingvistika (psycholinguistics)
fonoloogilised (morfoloogilised, süntaktilised, leksikaalsed, semantilised) teadmised/oskused (phonological (morphological, syntactic, lexical, semantic) processing)
sõnaline õpetus: protsesside mõistmine, kodeerimine, mälu, saagis, tuvastus, meelespidamine (verbal learning: processes comprehension, encoding, memory, recall, recognition, retention)
psühhoakustika, kõnetaju (psychoacoustics/speech perception)
neurolingvistika (neurolinguistics)
kakskeelsus (bilingual language processing)
keelevõimekus (verbaalne intelligentsus) (language aptitude (verbal IQ))
kõneloome (speech production)
eripedagoogika (special education)
eripedagoogika, erivajaduste pedagoogika (special education)
lingvistika ja psühhiaatria (linguistics and psychiatry)
keele ja kõne arengu patoloogia, kõnekahjustused (language and speech pathology)
õppimishäired, õpiraskused (learning disabilities)
lugemis- ja kirjutamishäired (reading and writing disabilities)
vaimne alaareng (mental retardation)
afaasia, kõnehalvatus (aphasia)
kuulmine, normaalne kuulmine, kuulmishäired, kuulmisravi (hearing: pathological and normal, hearing therapy)
keele- ja kõneravi, keele- ja kõneteraapia (language and speech therapy)
augmentatiivne suhtlus, alternatiivne suhtlus (augmentative and alternative communication)


