9A molekuláris biológia angol nyelve
9A molekuláris biológia japán, francia….nyelve (megnéztem a google-ban)

リアルタイムPCR／RT-PCR解析をサポートします。
Point mutation Mutation ponctuelle
Splicing Épissage

Retrovirus Rétrovirus
Transgenic Transgénique

Screening Criblage
Angol-francia genetikai szótár:
•12%- teljesen új kifejezések
•78%- „franciásított”
•10%- ugyanaz a kifejezés
Kb. hasonló arány a német nyelv esetében
„Mi az a klónozás?” (Hölgyvilág)

Miért nem írtam eddig
magyar nyelvű tudományos cikket?

Köszönetnyilvánítás
Dr. Faragó Anna, Dr. Schlammadinger József,
Dr. Szabad János, Dr. Szeberényi József

„A legtöbbet azért nem szabad magyarra fordítani, mert teljesen
megváltozik az értelme.
Bele kell nyugodni, hogy egy új tudományterület megismerése
nagyon sok új szóval gazdagítja a magyar nyelvet
és 20 év múlva ezek teljesen integráns szavak lesznek”
(Dr. Faragó Anna)
„Anyanyelvünket gyarapítjuk, ha az új fogalmakat az azokat megnevező szavakkal
együtt honosítjuk, és nem akarunk egy alkalmas, szabatos,
alkalmasint négy szótagból álló kifejezést négy suta magyar szóval körülírni.
Minden ilyenre (és a bonyolultabbakra) vonatkozóan (is) úgy vélem,
legfeljebb annyival tartozhat a szöveg írója a kevésbé tájékozott
magyar olvasónak, hogy az első megjelenés helyén fűz magyarázatot a kifejezéshez,
értelmezi azt.”
(Dr. Schlammadinger József)
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