Vällagrat!
1 timme om termbanker & Rikstermbankens födelsedag

Många saker blir bättre av lagring, t.ex. ost och vin.
Men det måste göras på rätt sätt. Med terminologi är
det lite på samma sätt. Man måste lagra den, på rätt
sätt. Och det görs bäst i en termbank.
Terminologi lagras bäst i post och bank brukar vi säga: termbanker innehåller
olika terminologiska ingredienser som lagras i termposter. Under det här
seminariet fokuserar vi på termbanken som fenomen och berättar om några
grundläggande principer för hur man lagrar terminologi i en termbank. Struktur
är ledordet och med en grund i standarder kan lagringen bli hållbar och
återanvändning av innehållet enkelt. Vi ger några smakprov ur Rikstermbanken
och andra existerande termbanker men också på några av de mest använda
terminologihanteringssystemen. Och vi avslutar förstås med något vällagrat!
I Rikstermbanken har TNC lagrat terminologi från ett stort antal leverantörer
sedan 2009. I år fyller alltså Rikstermbanken 8 år och vad passar då bättre än
att vi över ost och vin avslutar med att berätta lite mer om det nuvarande
innehållet och våra utvecklingsplaner.
Program
15.45
16.00
17.00
17.30

Registrering
1 timme om terminologi; termbanker
Om Rikstermbanken: nyheter, planer
Mingel, ost, kex och vin

Tid: Måndagen den 20 mars 2017, kl. 15.45–19.00
Plats: TNC, Västra vägen 7 B, Terrassen, Stockholm
Anmälan: tnc@tnc.se eller 08-446 66 00 senast den 17 mars
Kostnad: Ingen
”1 timme om”-seminariet om termbanker är det sjunde i en serie.
Seminarierna är i första hand tänkta som repetition för dig som redan gått
terminologikurser eller som aptitretare för dig som ännu inte gjort det. Under
en timme efter jobbet belyser vi de olika ämnena, övar och diskuterar
tillsammans.
Under hösten 2017 har vi tänkt fortsätta med nya ”1 timme om”-seminarier.
Håll utkik efter datum på TNCs webbplats. Och hör gärna av dig om du har
idéer om vad du vill att vi ska ta upp.
Välkommen att fira Rikstermbanken med oss!

www.rikstermbanken. se

