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Parengti žodynai

Žodyno pavadinimas Apimtis

Aiškinamasis kompiuterijos terminų 
žodynas

5 000 leksinių 
vienetų

Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos 
žodynas

15 000 leksinių 
vienetų

Enciklopedinis kompiuterijos 
žodynas

4 500 straipsnių

Kompiuterių vartotojų teminis
žodynėlis

1 000 straipsnių

Kompiuterijos frazynas 500 frazių



• Aiškinamasis kompiuterijos terminų 
žodynas

• Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

• Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas

• Kompiuterių vartotojų teminis žodynėlis

• Kompiuterijos frazynas



Aiškinamasis kompiuterijos terminų 

žodynas

Naujas žodynas, į kurį įtraukti:

• Lietuvoje jau vartojami kompiuterijos terminai, 

matomi kompiuterio ekrane, vartojami mokymo 

priemonėse, pateikiami bendruose žodynuose.

• Nauji lietuviški terminai, atsiradę dėl IKT pažangos.

• Lokalizavimo procesų raidos terminai.



Aiškinamasis kompiuterijos terminų 

žodynas

• Rengiamas remiantis bendraisiais terminologijos 

principais ir terminų norminimo kriterijais, 

vadovaujantis bendraisiais terminų žodynų sudarymo 

reikalavimais.

• Siekiama, kad galutiniame žodyno variante būtų 

specialistų pripažinti ir kalbininkų terminologų

teigiamai įvertinti terminai.



Aiškinamojo kompiuterijos terminų 

žodyno sandara (1)

Termino straipsnį sudaro trys pagrindinės dalys:

• Terminas (žodis ar kelių žodžių junginys).

• Glausta ir tiksli apibrėžtis.

• Atitikmenys anglų kalba.



Aiškinamojo kompiuterijos terminų 

žodyno sandara (2)

Taip pat...

• Nurodomas termino pagrindinis žodis.

• Paprastai pateikiami tik daiktavardžiai.

• Pateikiami ryšiai su kitais terminais.

• Įtraukiami neteiktini terminai su nuorodomis 

į norminius terminus.
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Enciklopedinio kompiuterijos žodyno 

sandara ir turinys

• Terminų ir žodžių junginių, dažniausiai matomų 

kompiuterio ekrane, apibrėžtys, išsamesni paaiškinimai.

• Vartosenos pavyzdžiai.

• Nemažai iliustracijų.

• Ryšiai su kitais terminais ir žodžių junginiais.

• Kiekvienam terminui ar žodžių junginiui skiriamas 

atskiras straipsnis.



Enciklopedinio kompiuterijos žodyno 

darbinės versijos fragmentas



Enciklopedinis kompiuterijos žodynas 

iki projekto

Pirmasis leidimas – 2005 m., 
apie 2000 straipsnių

Antrasis leidimas – 2008 m., 
apie 4000 straipsnių



Enciklopedinio kompiuterijos žodyno 

papildymas ir pertvarkymas

• Po žodyno išleidimo informacinėse technologijose 
atsirado nemažai naujovių. 

• Atsirado naujų terminų, kurie angliškose programų 
versijose būna nepakankamai susisteminti, nėra 
suvienodinti skirtingų gamintojų programose.

• Kai kurie nebeaktualūs straipsniai pašalinami ar 
sujungiami su kitais.

• Koreguojami ir papildomi kai kurių esamų terminų 
aprašai, priimant dėmesin Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos nutarimus dėl kai kurių terminų patikslinimo 
ir atsižvelgiant į vartoseną.

• Nauji terminai su esamais sudaro darnią sistemą.



Enciklopedinis kompiuterijos žodynas: 

kam galėtų būti naudingas?

• Programinės įrangos gamintojams. 

• Programinės įrangos lokalizuotojams.

• Vertėjams.

• Ugdymo proceso dalyviams.

• Visiems kompiuterių naudotojams, norintiems geriau 

suprasti ar pasitikslinti ekrane matomas programos 

komandas ir pranešimus.
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Anglų—lietuvių kalbų 

kompiuterijos žodynas

• Žodyne pateikiami kompiuterijos ir informatikos terminai 

ir leksiniai vienetai, kuriuos dažniausiai galima išvysti 

kompiuterio ekrane ir įvairiose programose (programų 

meniu elementų bei mygtukų pavadinimai, įrankių ir 

veiksmų pavadinimai, vartojami dialogo langų 

pranešimuose, programų žinynuose ir kitur).

• Čia rasime ir žodžių, kurių reikšmė ir vertimas 

kompiuterijoje gali skirtis nuo įprastų bendrinėje kalboje.

• Žodynas skiriamas darbo kompiuteriu tekstų vertėjams iš 

anglų kalbos ir programinės įrangos lokalizuotojams.



Anglų—lietuvių kalbų 

kompiuterijos žodyno ištakos

ALKŽ pradžia laikytinas prieš du 

dešimtmečius V. Dagio, 

A. Klupšaitės ir A. Žandario

parengtas aiškinamasis 700 

dažniausiai vartojamų terminų 

žodynėlis (Vilnius, 1995, 100 p.).

Dabar parengto žodyno pagrindą 

sudaro kartu su Enciklopedinio 

kompiuterijos žodyno pirmuoju 

ir antruoju leidimais publikuotas 

Anglų–lietuvių kalbų terminų 

žodynas.



Anglų—lietuvių kalbų 

kompiuterijos žodyno šaltiniai

• Žodyno duomenys renkami ir iš jau išleistų (ir kalbininkų 

teigiamai įvertintų) žodynų, ir iš įvairių lokalizuotų 

(sulietuvintų) programinės įrangos paketų, taip pat ir iš 

bendrovės „Microsoft“ terminų bazių.

• Į žodyną dedami ir nauji lietuviški terminai, kuriuos kurti 

skatina sparti programinės įrangos lokalizavimo plėtra.

• Pateikiama santrumpų, nes neretai programos 

lokalizuotojas ar vartotojas gali nežinoti, ką reiškia viena 

ar kita santrumpa, kad ir kaip gerai ji būtų žinoma 

kompiuterijos specialistams.



Anglų—lietuvių kalbų žodyno 

fragmentas (1)



Anglų—lietuvių kalbų žodyno 

fragmentas (2)
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Kompiuterių vartotojų teminis 

žodynėlis

• Pateikiami darbo kompiuteriu pradžiamokslio sąvokų 

aprašai – kompiuterijos terminai. 

• Sąvokos grupuojamos pagal temas, pateikiami išsamesni 

aiškinimai, orientuojamasi į mažiau įgudusį vartotoją.

• Sujungus žodyno ir žinyno funkcijas skaitytojui 

sudaromos sąlygos greičiau susipažinti su pagrindinėmis 

kompiuterijos sąvokomis, geriau perprasti kompiuterio 

darbą.



Žodynėlio temos (1)

• Bedrosios sąvokos ir aparatinė įranga:

– informacija ir bendrosios sąvokos;

– aparatinė įranga;

– programinė įranga ir informacijos sauga.

• Programinė įranga ir operacinė sistema: 

– taikomosios programos ir  priemonės;

– darbo aplinka ir darbalaukis:

– failų tvarkymas, spausdinimas.



Žodynėlio temos (2)

• Internetas ir elektroninis paštas:

– interneto samprata ir paslaugos;

– naršymas ir paieška;

– elektroninis paštas;

– pokalbiai ir socialiniai tinklai;

– saugumas internete.

• Dokumentų rengimas:

– teksto rengimas;

– skaičiuoklės;

– pateikčių rengimas.

• Grafinės priemonės.
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Kompiuterijos frazynas

• Savitos angliškos frazės, kurių vertimas į lietuvių kalbą 

(dažnai ir į kitas kalbas) neįprastas, neatitinkantis to, 

kas pasakyta bendruosiuose žodynuose. 

Tokių frazių nėra daug, bet jas verčiant padaroma 

daugiausia klaidų.

• Šio žodyno straipsnį sudaro su tuo pačiu antraštiniu 

žodžiu arba žodžių junginiu sudarytos angliškos frazės 

ir jų vertimai į lietuvių kalbą. 

• Viename straipsnyje – nuo 1 iki 20 frazių 

(dažniausiai 3 frazės). 



Kompiuterijos frazyno straipsniai

• Anglų kalbos žodžiai, kurių atitikmenų neturėtų būti 

lietuviškame vertime, pvz., įvardžiai (my, your), 

pagalbiniai veiksmažodžiai (is, was), 

technikos tekstams nebūdingi mandagumo žodžiai 

(sorry, please).

• Daugiareikšmiai anglų kalbos žodžiai, kurie dažnai 

klaidingai verčiami, pvz., tab.

• Žodžiai arba santrumpos, kurios vadinamos 

klaidinančiu žargonu, pvz., FM, AM, ASCII.



Kompiuterijos frazyno pavyzdžiai



Apibendrinimas: 

žodynų tarpusavio santykis

• Aiškinamasis žodynas – terminija, glaustos apibrėžtys.

• Enciklopedinis žodynas – terminija ir leksika, apibrėžtys, 

išsamesnė informacija, iliustracijos, pavyzdžiai.

• Anglų–lietuvių kalbų žodynas – terminija ir leksika, 

tik verčiamasis, didesnis leksinių vienetų kiekis.

• Teminis žodynėlis – primena svarbiausių kompiuterijos 

temų žinyną.

• Frazynas – tipinės lokalizavimo frazės, padėsiančios 

išvengti dažnų lokalizavimo klaidų.



Kur rasti žodynus?

Svetainė www.raštija.lt (skyrius „Lokalizavimas → Žodynai“).



Ačiū!

Labai prašome rašyti atsiliepimus apie 

kompiuterijos žodynus: 

https://www.raštija.lt/lokalizavimas/apklausa


