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У апошнiя дзесяцiгоддзi Беларусь усë актыуней наладжвае кан-
такты з краiнамi Еуропы, уступае у дзелавыя адносiны, гандлюе. Спе-
цыялiсты з розных галiн павышаюць адукацыю за мяжой, адчыняецца
парк высокiх тэхналогiй, што пазiтыуна уплывае на пашырэнне дзе-
лавых кантактау. Не абысцiся тут без запазычаных слоу, а менавiта,
абрэвiятур, якiя пранiкаюць у беларускую спецыяльную мову напры-
канцы 90-х гадоу непасрэдна з англiйскай мовы. Трэба узгадаць, што
у 80–90-я гады запазычваннi адбывалiся выключна праз пасрэднiцтва
рускай мовы.

Запазычванне iншамоунай лексiкi з’яуляецца натуральным i зака-
намерным працэсам у гiсторыi кожнай мовы. Гэты працэс эканомiць
моуныя намаганнi, запауняючы намiнатыуныя “прабелы” гатовымi
адзiнкамi чужой мовы. Звычайна запазычваюцца iншамоуныя словы
для абазначэння прадмета або паняцця, а не толькi тэрмiналагiчныя
назвы, атрымлiваючы пры гэтым больш дакладнае i пэунае значэнне,
чым у мове-крынiцы. Аднак, па меркаваннi навукоуца Л.А. Несцер-
скай1, у носьбiтау мовы па прычыне адсутнасцi асацыятыуных апор

1 Л. А. Нестерская, О некоторых культурных тенденциях в развитии словар-
ного состава современного русского языка: социокультурный и лингвистический
аспекты, “Вестник Московского государственного университета”. Серия 9. Филоло-
гия, № 4, Москва 1997, с. 42; З. А. Харитончик, Заимствования в системе языка,
[в:] Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Материалы
IV республиканской научной конференции, Гродно 1992, с. 12.
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могуць узнiкнуць цяжкасцi пры распазнаваннi сэнсу запазычанага сло-
ва i яго успрымання, а таксама незразуменне сувязей з уласнымi лексiч-
нымi сродкамi гэтай мовы.

Атрымоуваецца, што запазычванне, згодна з даследаваннямi
З.А. Харытончык2, як працэс выкарыстання элементау адной мовы
у другой, набывае своеасаблiвую прыроду моунага знака: з аднаго бо-
ку запазычванне дазваляецца, а з другога – перашкаджае разуменню
сэнсу выказвання. Гэтым, вiдаць, i можна растлумачыць тыя абставi-
ны,што “чыстых” запазычанняу з блiзкароднасных моу вельмi i вельмi
мала.

Працэс запазычвання адбываецца пастаянна, i даследчыкi выдзя-
ляюць розныя экстра- i iнтралiнгвiстычныя прычыны запазычвання
iншамоунай лексiкi, але у сучаснай беларускай мове, на думку даслед-
чыка С.У. Грынëва3, ëн набывае некаторыя спецыфiчныя рысы. У наш
час назiраецца значнае павелiчэнне запазычанай лексiкi. Гэта непа-
срэдна звязана са зменамi у жыццi краiны на працягу апошнiх двух
дзесяцiгоддзяу. Па назiраннях А.М. Булыкi4, перш за усë запазычан-
нi становяцца адзiнкамi дзелавой мовы, потым гэтыя адзiнкi шы-
рока адлюстроуваюцца у перыядычным друку, часопiсах, найбольш
хутка рэагуючы на новыя з’явы ва усiх сферах дзейнасцi чалавека.
I зараз запазычаннi, з аднаго боку, дапамагаюць мове ператварыц-
ца у больш гнуткi дасканалы сродак дзелавых адносiн, а з другога
– абслугоуваюць самыя разнастайныя функцыянальныя сферы, пры
гэтым выводзячы мову на мiжнародную арэну. Так, лексiчны пласт
мовы узбагачаецца, становiцца больш ëмiстым i дакладным, нават дас-
каналым, але, не усялякае iншамоунае слова павiнна шырока выкары-
стоувацца у сучаснай беларускай мове як яе лексiчная норма. Таму
навукоуцы Л.I. Бурак i А.М. Булыка5 лiчыць, што кожнае канкрэтнае
запазычанне з’яуляецца толькi тады заканамерным i абгрунтаваным,
калi у беларускай мове для абазначэння пэуных прадметау i паняццяу

2 З. А. Харитончик, Лексикология английского языка, Минск 1992, с. 189.
3 С. В. Грин ëв, Терминологические заимствования (краткий обзор современного
состояния вопроса, [в:] Д. С. Лотте, Вопросы и заимствования и упорядочения
иноязычных терминов и терминоэлементов, Москва 1982, с. 108.
4 А.М. Булыка, Лексiчныя запазычаннi у беларускай мове XIV–VIII стст.,Мiнск

1980, с. 220.
5 Л. I. Бурак, Сучасная беларуская мова,Мiнск 1974, с. 31; А.М. Булыка, Склада-
ныя тэрмiны са связанымi апорнымi кампанентамi iнтэрнацыянальнага паходжан-
ня, [у:] Беларуская мова i мовазнауства, Зборнiк навуковых артыкулау (Да 75-годдзя
акад. М.В. Бiрулi), Мiнск 2000, с. 228.



ДА ПЫТАННЯ ВЫВУЧЭННЯ АБРЭВIЯТУР У БЕЛАРУСКАЙ... 469

няма дакладных слоу. “Чыстыя” запазычаннi у складзе абрэвiятур
займаюць па колькасцi перадапошняе месца, саступаюць паукалькам,
калькам, а на апошнiм месцы знаходзяцца уласнабеларускiя скарачэн-
нi, але яны, як удакладняе даследчык Л.П. Крысiн6, нiколi не перава-
жаюць над такiмi спосабамi, як словаутварэнне i семантычная дэры-
вацыя. Асноунай крынiцай iх папаунення застаецца руская мова, якая
у сваю чаргу калькуе з iншых моу. Гэта абумоулена, па-першае, пры-
ярытэтам рускай мовы i адноснай зразумеласцю гэтых адзiнак для
беларускага насельнiцтва, якое у асноунай сваëй масе дасканала ведае
блiзкую мову, што дае магчымасць проста транслiтарыраваць iсную-
чыя абрэвiятуры у рускай мове на беларускую мову.

Па-другое, немагчымасцю у асобных выпадках калькiраваць, “да-
лучаць” часткi слоу без парушэння мiлагучнасцi i структуры ска-
рачэння. Так, на месцы руск. Белросбанк (Белорусско-российский
банк) павiнна была б узнiкнуць форма Белрасбанк (Беларуска-Расiй-
скi банк), аднак спалучэнне атрымоуваецца немiлагучнае, i таму абы-
ходзяцца прастой транслiтарацыяй рускай абрэвiятуры на беларускую
мову у форме Белросбанк (ЭА 2012, 10), яшчэ прыклад: руск. Белсвис-
банк (Белорусско-Швейцарский банк) у вынiку транслiтарацыi з рус-
кай мовы, якая у сваю чаргу транслiтарыравала са шведскай мовы
атрымоуваем Белсвiсбанк (ЭА 2013, 19), а не Белшвейцбанк; цi: бел.
у.е. (з руск. условные единицы) (ЭБ), а не у.а. (умоуныя адзiнкi) (ЭБ);
цi яшчэ прыклад: ОГНIтэрм (кампанiя па вырабу вогнеахоунага па-
крыцця) (ДПД, 89) i пад.

Такiм чынам, запазычанымi лiчым абрэвiятурныя акронiмы усiх
тыпау (iнiцыяльныя, складовыя, змешаныя, частковаскарочаныя) наз-
вау устаноу, прадпрыемствау, арганiзацый, праграм, аперацый, часо-
пiсау, таварыствау, асацыяцый, кампанiй, сiстэм, канцэрнау, камiсiй,
бюро, агенцтвау, груп i г.д. Паводле пазiцыi, якую займае даследчык
С. Шадыка7, лëгкасць з якой запазычваюцца абрэвiятуры з блiзкарод-
насных моу (граматычны лад, слоунiкавы склад i тыпы словаутва-
рэння такiх моу даволi блiзкiя) ускладняе справу вызначэння такiх
слоу у слоунiкавым складзе беларускай мовы. Таму не усе запазычаннi

6 Л. П. Крысин, Иноязычные слова в современном русском языке, Москва 1968,
с. 75.
7 С. Шадыко, Акронимы в современном русском языке делового общения (в сфе-
ре финансов, биржи, банковского дела), [в:] Новое в теории и практике описания
и преподавания русского языка. Материалы Международной научной конференции
15–17 мая 2003 г., Warszawa 2003, с. 298.
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могуць быць выяулены, бо пры iх вызначэннi нельга кiравацца толь-
кi супадзеннем каранëу. З прычыны усë той жа генетычнай i струк-
турнай блiзкасцi моу могуць быць запазычаны i такiя словы, якiя па
сваëй марфалагiчнай форме не супярэчаць адпаведным заканамерна-
сцям беларускай мовы. Таму, працягвае С. Шадыка8, у вынiку можа
атрымацца, што калi марфалагiчная, фанетычная формы i значэнне
слова адпавядаюць заканамернасцям беларускай мовы, тады яго мож-
на лiчыць спрадвечнабеларускiм, а у сапрауднасцi, яно можа аказац-
ца запазычаннем, цi наадварот. Акрамя таго, выяуленню запазычання
перашкаджае тое, што для блiзкароднасных моу, пачынаючы з перы-
яду iх фармiравання як самастойных i да сучаснага стану, характэрна
паралельнасць працэсау на усiх моуных узроунях: Белросбанк (Бела-
руска-расiйскi банк) (ЭА 2012, 3), НТВ (Новае тэлебачанне) (Р, 4),

СпутнiкТВ (спутнiкавае тэлебачанне) (Р, 4), iнкасо (банк, якi пра-
водзiць iнкасацыю) (РКА), РОМIР (Расiйская грамадская думка i вы-
вучэнне рынка) (КФП), Экарэм (будаунiчая арганiзацыя “Экалагiчны
рамонт”) (рэкламны плакат) i пад.

Зусiм iншая справа, калi акронiмы асвоены беларускай мовай у чу-
жым для яе фанетычным комплексе, зн. дадзены фанетычны ком-
плекс не суадносiцца з якой-небудзь лексiчнай цi сiнтаксiчнай адзiн-
кай беларускай мовы, таму што складанаскарочаныя словы утвораны
на iншым моуным матэрыяле. На першы погляд, гэта група абрэ-
вiятур наблiжаецца да iнтэрнацыяналiзмау, а па-другое, носьбiт мо-
вы успрымае iх не як скарачэннi, а звычайныя каранëвая словы, якiя
прыйшлi з iншых моу: РЭПА (англ. REPO, repurchase agreement, re-
po – сделка пакупкi/продажу каштоуных паперау) (СДА, 18), АГ

(ням. AG, Aktiegengesellsschaft – акцыянернае таварыства) (СДА, 2),
АМА (англ. AMA, Amerycan Marketing Association – Амерыканская
асацыяцыя па маркетынгу) (СДА, 2), ГАТТ (англ. GATT, General
Agrement on Tariffs and Trade – Генеральнае пагадненне па мытным
тарыфам i гандлю) (СДА, 4), ЮНЕСКА (UNESKO) (СДА, 20), ЮНI-
ДАК (UNIDAK) (СДА, 33), ОАПЭК (OAPEK) (СДА, 16), КОФО (CO-
FO) (СДА, 12), БелСел (англ. Belcel, Belarussian Cellular – Беларус-
кая сотавая) (IТС, 150), СIАКРЭС (англ. SIAKRES, Пастаянны ка-
мiтэт па даследаваннях i статыстыцы) (СДА, 24), IНДЗIС (англ. IN-
DIS, Сiстэма апрацоукi прамысловай iнфармацыi) (СДА, 10), IНТЭЛ-

8 С. Шадыко, Роль и место аббревиатур в современных специальных языках (на
примере русского языка делового общения), [в:] Wschód-Zachód w dialogu między-
kulturowym, Słupsk 2010, с. 121.
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САТ (СДА, 11), IНТЭРСПУТНIК (СДА, 11), ПАНАПФТЭЛ (СДА, 17),
СIЕКА (СДА, 24), а таксама: ФIАТ (СДА, 30), БМВ (СДА, 4), ла-

зер (БПСС) i г.д.
Па-другое, для канца ХХ i першых дзесяцiгоддзяу ХХI стагоддзя,

з яго тэхнiчным i навуковым прагрэсам, якi абумоулiвае з’яуленне
i хуткае развiццë дзелавых адносiн, гэта актуальна:ЮНIСТРАЛ (Ка-
мiсiя ААН па праву мiжнароднага гандлю) – UNISTRAL (United Na-
tions Commission on International Trade Law) (СДА, 24), ЮНЕСОБ

(Эканамiчнае i сацыяльнае бюро ААН у Бейруце) – UNESOB (Uni-
ted Nations Economic and Social Office In Beirut) (СДА, 22), КЛАДI

(Лацiнаамерыканскi цэнтр па iнфармацыйных тэхналогiях) (СДА, 16),
МАГАТЭ (мiжнароднае агенцтва па атамнай энэргii) (СДА, 17) i iнш.

Пры перадачы акронiмау пiсьмовым запазычаннем выкарыстоуваюць
транскрыпцыю, заснаваную на вымауленнi слова у мове-крынiцы,
або транслiтарацыю, г.зн. арыентацыю на напiсанне слова: КАРЫС
(Сiстэма iнфармацыi аб бягучых даследаваннях у галiне сельскай гас-
падаркi) – CARIS (Current Research Ingormation Sys-tem) (СДА, 16),
ЭЛДО (Еурапейская арганiзацыя па распрацоуцы ракет-носьбiтау)
– ELDO (European Space Vehicle Launcher Development Organization)
(СДА, 32), ЮНДАТ (Шматнацыянальная комплексная кансультацый-
ная група АНН па пытаннях развiцця) – UNDAT (United Nations
Multi-National Inter-Disciplinary Development Advisory Team) (СДА, 32)
i iнш.

Гэтыя i падобныя акронiмы узнiклi у iншых мовах, на матэрыя-
ле тых моу (англiйскай, нямецкай, iспанскай i г.д.) i у гатовым вы-
глядзе перайшлi у рускую, беларускую i, таксама, польскую мовы.
У разуменнi значэння гэтых абрэвiятур у спажыуцоу мовы адсутнiча-
юць якiя-небудзь асацыяцыi з першакрынiцай. Толькi спецыялiст ска-
жа, што лазер (англ. laser – ligcht amplification by stymulated emission
radiation), АПЕК (англ. OPEC, Organization of Petrolium Exporting
Countries (Vienna) – Арганiзацыя краiн-экспарцëрау нафты (Вена)
(СДА, 2), СIФ (англ. CIF, cost, insurance, freight – кошт, страхаванне,
фрахт) (СДА, 18) i iншыя адзiнкi з’яуляюцца скарачэннем чаго-не-
будзь. Часамi чытач цi размоуца прымае такое скарачэнне за лексiчную
адзiнку, таму што недаступная iнфармацыя аб разгорнутым наймен-
нi. Найбольш актыуны характар гэтай групы акронiмау праяуляецца
у афiцыйных дакументах, прэзэнтуючых дзелавыя адносiны высокiх
бакоу, i мове СМI, але слоунiкi i граматыкi абыходзяць iх сваëй увагай.
Зауважым, што граматыкi ахвотна апiсваюць складанаскарочаныя
словы, утвораныя са скарачэнняу беларускiх словазлучэнняу. I усë ж
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такi, пры аналiзе дадзенай з’явы мы не можам да канца згадзiцца з ты-
мi, хто бачыць у запазычаных словах усяго толькi каранëвыя назоунiкi
i лiчымся з меркаваннем тых, хто дакладна ведае, што у наяунасцi
факт скарачэння.

Iснуюць некаторыя запазычаннi, якiя яшчэ не падверглiся працэ-
су перадачы iншамоунага слова фанемнымi сродкамi мовы-рэцэптара,
а таму падаюцца у тэксце на мове арыгiнала (англiйскай), i лiчацца
украпiнамi, што не дастаткова, каб прызнаць слова запазычаным: BBS
(БелАГРА), BIOS (БелАГРА), Cache (БП), CD-drive (IТ, 12), CD-R
(IТ, 14), CD-ROM (IТ, 15), DOS (IТ, 15), Hardware (IТ, 16), Lap-top
(IТ, 16), MS-DOS (IТ, 17), Pentium (IТ, 11), e-mail (англ. electronic mail
– электронная пошта) – сiстэма захавання i перасылкi паведамленняу
(IТ, 13), напрыклад, Калi у Вас ëсць электронная пошта: члены

журы накiруюць па e-mail на Ваш адрас шэраг пытанняу аутарам
па тэматыцы прадстауленага артыкулу (рэкламны лiсток). За скла-
данымi скарочанымi словамi у такiм выпадках замацавана напiсанне
праз злучок.

Вельмi важным з’яуляецца тое, што чужы моуны матэрыял лi-
чыцца прыстасаваным да заканамернасцей мовы-рэцэптара толькi пры
умове яго фармальнага (фанетычнага, марфалагiчнага) i семантыч-
нага асваення. Даследчыкi С. В. Грынëу i Г.А. Арцямëнак9 сцвяр-
джаюць, што працэс засваення новых iншамоуных слоу у беларускай
мове яшчэ толькi iдзе i запазычаннi знаходзяцца на этапе так званага
“уваходжання” (або “пранiкнення”) у мову-рэцэптар. Яны пачынаюць
выкарыстоувацца для называння рэалiй, уключаюцца у сiнанiмiчныя
рады, атрымлiваюць пэунае распаусюджанне i iх права на далейшае
iснаванне павiнна быць пацверджана сталым ужываннем у тэкстах дзе-
лавога дыскурсу. Таму часта адзначаецца разнастайнае вар’iраванне
матэрыяльнага выражэння запазычвання, што праяуляецца у патраба-
ваннях да вымаулення, напiсання i акцэнтуацыi. Прычынамi iснавання
варыянтау у напiсаннi даследчык Т.А.Коць10 лiчыць: павышаную кан-
тактнасць (г.зн. запазычванне непасрэдна з мовы-крынiцы без пасрэд-
нiцтва iншых моу), уплыу графiчнага афармлення iншамоунага слова

9 С. В. Грин ëв, Терминологические..., с. 108; Г. А. Арцям ëнак, Лексiчныя iна-
вацыi польскага паходжання у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове, [у:] Бела-
руска-польскае-супастауляльнае мовазнауства i лiтаратуразнауства, Матэрыялы
III Мiжнароднай навуковай канферэнцыi, пад. рэд. Г.М. Мезенка, т. 1, Вiцебск 1994,
с. 15.
10 Т. А. Коць, Функцiоновання лексичнiх варiантiв у засобах масовӧıiнформац̈ıi (на
матерiалi газет 80-х рокiв, [в:] Мовознавство, Кӥıв 1997, с. 57.
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(з дапамогай транскрыпцыi цi транлiтарацыi), недастатковае засваен-
не новых слоу.

Праiлюструем сiтуацыю, якая склалася з запазычаннем слова
iнтэрнэт (IТ, 2). Развiццë iнфармацыйных тэхналогiй, так званая
“камп’ютэрызацыя” грамадства, пауплывала на тое, што гэта сло-
ва даволi часта выкарыстоуваецца у мове амаль усiх носьбiтау мовы
у розным аблiччы: Iнтэрнэт/iнтэрнэт/Iнтэрнет/iнтэрнет/internet
(англ. internet – inter- памiж-, узаема- i net – сетка) – iнфармацый-
ная сетка сусветнага маштабу: “На Беларусi пачауся масавы пра-

рыу у Iнтэрнэт...” (IТС, 10), iншы прыклад: “Цi хочаце зазiрнуць

у Iнтэрнет?...” (БiР), яшчэ: “Прамая трансляцыя перамоу адбудзец-
ца праз сетку internet...” (КIП); “Вiдавочна, што сëння сiмвалам, ат-
рыбутам камунiкатыунага адкрытага грамадства выступае iнтэр-

нэт...” (КН); “Усë болей дакладна урываецца у наша жыццë знакамi-

ты iнтэрнет...” (ПЦ); “Днëм нараджэння Interneta лiчыцца студзень
1969 г., калi у адным з падраздзяленняу Мiнабароны ЗША пачала-

ся работа над праектам камп’ютэрнай сувязi, у вынiку якой была

створана сетка ARPANET (Advanced Research Projects Agency Net),
пабудаваная на тых жа прынцыпах, якiя пазней ляглi у аснову Inter-
net” (Belnet 1).

Пачалi шырока выкарыстоувацца у беларускай мове i вытвор-
ныя ад гэтага слова: Iнтэрнэт-класс (ЭГ, 8), iнтэрнэт-лабараторыя
(МнД), iнтэрнэт-кавярня (IАБ), iнтэрнет-гадзiны (IАБ), iнтэрнет-
клуб (Belnet 2) i г.д.: “Iнфармацыйныя прыярытэты iнтэрнэт-кавярнi

Саб@ка: мiжнародная палiтыка i мiравая эканомiка, гандаль, забес-

пячэнне, спорт, высокiя тэхналогii, культура” (IАБ); яшчэ прыклад:
Iнтэрнэт-лабараторыя TEXAS 43: распрацоука i прасоуванне сайтау
i iнтэрнеце, iнтэрнет-рэклама, банерная i кантэкстная рэклама, вы-

пауненне заказау фрылансцерамi (МнД); цi: Усе паслугi iнтернет-кла-
са платныя. Кожны карыстальнiк можа атрымоуваць кансультацыi

па выкарыстаннi IТ, сеткi Iнтернет, ip-адраса (ЭГ, 8); або: У рэ-
гiстрацыйнай форме заявак-удзелу у iнтернет-кафе “Экамэнэдж-

мент як элемент устойлiвага развiцця арганiзацыi” на базе Рэс-

публiканскай навукова-тэхнiчнай бiблiятэкi (РНТБ) неабходна ука-

заць e-mail, ip-адрас” (Belnet 2); наступны прыклад: Адным з пунктау
банкаускай умовы Беларгапрамбанка з’яуляецца: абслугоуванне сiстэ-

мы iнтернет-банкiнга, якая працуе толькi па тэхналогiях дыстан-

цыйнага банкаускага абслугоування, пры якiм доступ да рахункау

i аперацый прадстауляецца у любы час i з любога камп’ютера з до-

ступам у iнтернет. Рэгiстрацыя клiентау праводзiцца па сiстэме
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iнтернет-банкiнга. Выдача карткi кодау у сiстэме iнтернет-бан-

кiнга (IАБ) i пад.
У носьбiтау мовы могуць узнiкаць цяжкасцi пры распазнаваннi сэн-

су запазычанага слова, тады, па назiраннях С. Шадыкi11, новая адзiн-
ка “суправаджаецца” паясняльным перакладам або сiнонiмам, часамi
запазычанне пiшацца у двукоссi i пад., напрыклад, мас-медыя (РЛ)
i мас-медыа (англ. mass – маса, мноства i media – сродкi, спосабы) (СА)
у беларускiх тэхналектах вельмi часта замяняюць на СМI (сродкi
масавай iнфармацыi) (СНС, 20): (...)Беларускiя СМI (мас-медыа) пе-

ражываюць “другое нараджэнне”. Адкрытасць, прауда, свабода вы-

бару знайшлi свайго чытача... (IТ 2012, 2); iншы прыклад, запа-
зычанне кампакт-дыск (англ. kompact – кампактны, сцiслы i disk –

дыск, CD) (СНС, 31) у тэксце бягучага рэкламнага радка у сталiч-
ным метро: Калi вы прывыклi рэальна лiчыць Вашы грошы. Калi Вы
хочаце набываць CD i DVD-дыскi па вельмi прыемнаму дылерскаму
кошту. Калi вы прадпрымальнiк i пачалi сваю дзейнасць з продажу

кампакт-дыскау. Калi вы шукаеце надзейнага партнëра пастаянных

закупак. Тады вiншуем Вас! Вы знайшлi нас! Мы з’яуляемся афiцы-

яльнымi прадстаунiкамi кампанii Мультыдыск, якая прапануе поуны

асартымент буйных беларускiх вытворцау мультымедыйнай прадук-

цыi; цi сiдзiром (англ. CD-ROM compakt disk + real only memory –

пастаянная памяць на кампакт-дыску) (СНС, 33) – дыск для паста-
яннага захоування дадзеных: “CD-ROM (сiдзiром) самы просты вiд

cd-прывада, прызначаны толькi для прачытання cd-дыскау...” (тэкст
iнструкцыi абслугоування аптычнага прывада); оп-арт (англ. opti-
cal art. – антычнае мастацтва) (СНС, 19): РСА “Экарэм” праводзiць

эканамiчны, недарагi рамонт кватэр, комнат, кухань, дамоу. Поуны

спектр паслуг па рамонту у стылi оп-арт дызайн. Опарт – улiчвае

зрокавыя iлюзii на плоскай паверхнi. Задача опарта падмануць вока,

правацыраваць яго на хлуслiвую прауду, выклiкаць вобраз, якi не iс-

нуе... (рэкламны лiсток); або поп-арт (агульнадаступнае мастацтва)
(СНС, 22): Галерэя поп-арт “ У” – актыуная арт-пляцоука Беларусi,

праводзiць арэнду творау мастацтва. Гэта паслуга не абцяжарвае нi

умовамi захавання, нi пытаннямi змены перавагi або змены экспазi-

цыi. Пры рэалiзацыi дамовы на арэнду, можна падпiсаць новую дамову

11 С.Шадыко, Сфера употребления аббревиатур в современных специальных язы-
ках, [в:] W kręgu teorii i praktyki lingwistycznej. Księga jubileuszowa poświęcona Profe-
sorowi Jerzemu Lukszynowi z okazji 70. Rocznicy urodzin, pod red. naukową S. Gruczy,
Warszawa 2007, s. 321.
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на прыватнасць на максiмальна выгадных умовах двух бакоу. Пакуп-

нiк у гэтым выпадку становiцца уладальнiкам твора. Аб’ëм работ,

якiя прадстаулены у лiзiнг, змяшчаюць не толькi працы айчынных

мастакоу, але i замежных, цi мастакоу Галерыi “ У”. Для атрыман-

ня больш поунай iнфармацыi... (НiБ).
Запазычванню тэрмiнау таксама садзейнiчае i тое, што у некато-

рых сферах дзелавых адносiн асноуную частку тэрмiнау складаюць
iнтэрнацыяналiзмы.

Складанаскарочаныя словы, якiя належаць да усходнеславянскай
лексiкi, адпавядаюць словаутваральным працэсам у беларускай мове,
а таму пры пэуных умовах маглi быць утвораны i на беларускiм ма-
тэрыяле. Такiя запазычаннi могуць уключацца у сiстэму сiнхроннага
словаутварэння. Гэта дае падставы, сцвярджае даследчык Г.А. Арця-
мëнак12, разглядаць адны i тыя ж словы як запазычаннi, або як уласна-
беларускiя утварэннi.

Такiм чынам, лëгкасць, з якой засвойваюцца словы з рускай мовы
у беларускую, адносiцца не толькi да усходнеславянскай лексiкi, такiх
адзiнак вельмi i вельмi мала, але i да лексiкi iншамоунага паходжання.
Таму, калi запазычанае слова засвойваецца блiзкароднаснай мовай, яно
праз некаторы час iснуе i у кантактуючай мове.

I яшчэ, каб мова магла функцыянiраваць на мiжнароднай арэне,
яна вымушана хаця б нейкi час карыстацца новымi iншамоунымi лексе-
мамi, а для спецыяльных моу – гэта асноунае патрабаванне. На далей-
шых этапах эвалюцыi слова пазбавiцца непатрэбных элементау, а тыя
запазычаннi, якiя могуць фанетычна, марфалагiчна i семантычна адап-
тавацца у мове, уключыцца у сiстэмныя адносiны, стаць базай для
утварэння новых слоу, будуць садзейнiчаць развiццю i узбагачэнню
слоу у беларускай мове.
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12 Г. А. Арцям ëнак, Лексiчныя..., с. 13.



476 LUDMIŁA SIEGIEŃ

БПСС, S. Szadyko, Беларуска-польскi слоунiк абрэвiятур i графiчных скара-
чэнняу, Warszawa 2012, 249 s.

ДПД, Даведнiк прадпарыемствау Беларусi, укл.Ю. Кiслоу,Мiнск 2006, 184 с.

IАБ, Iнфармацыйна-аналiтычны бюлетэнь. Конкурсны гандаль у Беларусi i за
мяжой, № 31, Мiнск 2011, с. 23.

IТ, Часопiс IТ Бел, № 11 (42), лiстапад 2012, с. 2; № 13 (43), снежань 2012,
с. 12.

IТС, Iнфармацыйныя тэхналогii i сiстэмы. Матэрыялы мiжнароднага форуму
“Iнавацыйныя тэхналогii” БелIСА, пад. рэд. М. Яшукова, Мiнск 2006,
156 с.

КIП, В. С. Буракоу, Каталаг iнавацыйных праектау i распрацовак, вып. 3,
Мiнск 2013, с. 41.

КН, Газета Камп’ютарныя навiны. Беларусi софт /fdd5-25.net/ dos livecd/
[доступ 9.09.2014].

КФП, Кiраванне фiнансавымi патокамi. Праграма ФiнIспектар /merchntcon-
sulting.by/ [доступ 12.05.2014]

МнД,Мiнск на далонях. Бясплатная штотыднëвая газета,№ 12 (798),Мiнск
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син Л. П., Иноязычные слова в современном русском языке, Москва
1968].
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nik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta”. Seriâ 9. Filologiâ, 1997,
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S UMMARY

THE ANALYSIS OF BORROWINGS IN CONTEMPORARY BELARUSIAN
AND ITS TECHNOLECTS

In the article, the author discusses the reasons and processes of adaptation of
borrowings, paying special attention to the last decade of the 20th century and the
beginnings of the 21st century which are characterized by a significant amount of
borrowings from Western languages and this process is often carried out through
the Russian language. The analysis has showed that the abbreviations, though
unexplored and unstructured, name new phenomena of reality and function actively
in Belarusian technolects.

Key words: Belarusian language for specific purposes, technolects, abbreviation,
acronyms, borrowings, business communication, transliteration.
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S T R E S Z C Z E N I E

ANALIZA ZAPOŻYCZEŃ WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU BIAŁORUSKIM
I JEGO TECHNOLEKTACH

W artykule autorka omawia przyczyny oraz procesy przyswajania zapożyczeń,
kierując szczególną uwagę na ostatnie dziesięciolecie XX wieku i pierwsze dekady
XXI wieku, które charakteryzują się znaczną ilością zapożyczeń z języków zachod-
nich i nierzadko proces ten odbywa się za pośrednictwem języka rosyjskiego. Ana-
liza pokazała, że skrótowce, mimo że niezbadane i nieusystematyzowane, nazywają
nowe zjawiska rzeczywistości i aktywnie funkcjonują w białoruskich technolektach.

Słowa kluczowe: białoruski język specjalistyczny, technolekty, skrótowce, akroni-
my, zapożyczenia, komunikacja biznesowa, transliteracja.


