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Anotacija 
Straipsnyje analizuojama kompiuterijos terminija norminamuoju aspektu. Aptariamos sąlygos, lemiančios svetimybių 
plitimą specialiojoje kalboje, kartu ir kompiuterijos terminijoje. Pateikiamos terminų grupės pagal klaidingumo laipsnį, 
aiškinamasi, kokie sunkumai gali kilti įdiegiant terminus dėl tam tikro pakaitų neadekvatumo. 
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Abstract 
The article deals with the informatics terms in aspect of standardization. The conditions determine spread of barbarism in 
special language, and in informatics terminology particularly are being analysed too. The groups of terms are given 
according to the levels of falsity.  
KEYWORDS: informatics terms, language standard, international words, equivalents. 

Įvadas 
Vertinant skolintos ir savosios leksikos santykį, taikomas vienas iš pagrindinių kalbos 

norminimo kriterijų kalbos grynumas, pastaruoju laikotarpiu tapęs gerokai aktualesnis (plg. 
Vaicekauskienė, 2000: 206). Tačiau svetimosios leksikos keitimas lietuviškais atitikmenimis yra 
gana sudėtingas procesas ir ne visada sėkmingas. Ypač daug atidumo reikia tvarkant kurios nors 
srities terminiją. Šio straipsnio tikslas yra aptarti kompiuterijos terminų tvarkybos situaciją, įvertinti 
naujausių keitimų ir norminimo principų atitiktį.  

Aptariamos medžiagos pagrindą sudaro Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje svarstytas ir 
aprobuotas, bet dar nepublikuotas svetimybių sąrašas. Aptariamieji terminai ir jų pakaitai atrinkti 
pagal nurodytą informatikos srities žymą. 

Svetimos ir savos leksikos santykis kalboje. 
Nė viena kalba neišsiverčia be kitų kalbų žodžių. Jie patenka į kalbą įvairiais būdais. Vieni 

ateina su daiktų, ypatybių, veiklos rūšių ar specialių veiksmų pavadinimais, tai yra su tais dalykais, 
kurių iki tol tam tikra kalba kalbančių žmonių aplinkumoje nebuvo. Tai ypač pasakytina apie 
kompiuterijos terminus. Kiti pereina iš kalbos į kalbą dėl artimų kontaktų, dėl dvikalbystės, tai yra 
kai žmogus gerai moka ir vartoja beveik ar visai kaip gimtąsias dvi kalbas. Pirmojo tipo svetimi 
žodžiai tik didina nelietuviškos leksikos dalį kalboje, gali būti kuo nors nepatogūs dėl to, kad 
nelietuviški, o antrieji paprastai būna konkurentai lietuviškiems žodžiams ir stumia juos lauk iš 
kalbos, todėl ir pavojingesni. Kompiuterijos terminai priklauso iš esmės pirmajai grupei.  

Pirmosios grupės svetimieji žodžiai neretai būna išplitę po įvairias kalbas ir tai reikštų juos 
esant tarptautiniais. O tarptautiniai žodžiai paprastai yra laikomi norminiais kalbos žodžiais, kad ir 
svetimais. Bet ir normintojų, ir vartotojų požiūris į tarptautinius ar tik pretenduojančius į tokį statusą 
svetimus žodžius tam tikroje kalboje gali priklausyti nuo papildomų veiksnių.  

Didelės tautos neretai tam tikru istoriniu laikotarpiu įsivyrauja regione ar net pasaulyje tam 
tikros veiklos srityje. Tarkim olandai kadaise buvo geri laivų statytojai ir jūrininkai, todėl didelė 
jūrinės terminijos dalis yra kilusi iš olandų kalbos, italai buvo garsūs meno, architektūros srityje, iš 
ten kilo daug tų sričių terminų. Šiuo metu technologijos srityje yra įsivyravusios angliškai 
kalbančios šalys, tad dovanoja kitiems tos srities terminus (plg. Rudaitienė, Vitkauskas, 1998: 12). 
Mažos tautos neturi galimybės vaidinti tokį vaidmenį bent kiek didesnėje pasaulio dalyje, todėl joms 
tenka priimti kitų kalbų žodžius. Tokia situacija joms visada aktualesnė ir pavojingesnė kalbos 
sistemai, nes su žodžiais ateina ir jų tarties sunkumai ar neįprastumai, keblumai įtraukiant juos į 
sakinį. Tai verčia normintojus priekabiau žiūrėti į ateinančius žodžius, kurti daugiau pakaitų jiems ir 
šitaip kiek įmanoma palaikyti grynesnę savos kalbos sistemą. 

Lietuvių kalbos norminimo procesą, bent jau leksikos srityje, lemia ir kultūrinė-istorinė kalbos 
ir tautos situacija. Ilgą laiką kalba ir valstybė nebuvo vientiso darinio dalys. Esant valstybei 
kunigaikščių laikais valstybinė kalba buvo senoji slavų, o ne lietuvių, vėliau nebuvo savarankiškos 



valstybės ir kalba negalėjo įsitvirtinti visose vartojimo srityse. Du tarpukario dešimtmečiai ir 
pastarieji penkiolika metų yra per mažas laikotarpis, kad ši vienovė įsitvirtintų kiekvieno kalbėtojo 
sąmonėje. Todėl mes lyg nepasitikime sava kalba ir skubame priimti svetimus žodžius laikydami 
juos reikšmingesniais, geresniais, net ir pasiūlytas geras savas žodis atrodo per prastas. Tokio 
požiūrio požymių yra įvairiose srityse. Tarkime, užsienio kalbų filologai kažkodėl mano, kad 
filologines problemas galima ar net reikia aptarinėti ta kalba, kuria jie dėsto, nors kalbos istorikai, 
analizuodami sanskrito, senąją graikų ar lotynų kalbą, nerašo tomis kalbomis. Ir dabartinės latvių 
kalbos tyrimai, atliekami lietuvių, spausdinami lietuvių kalba. Šitokia keistoką nuostatą palaiko 
valdžios struktūrose moksliškumo laipsnį imant sieti su tuo, kokia kalba parašyti mokslo darbai. Tai 
rodo galbūt ir nesąmoningą savos kalbos suprastinimą, kuria lietuvių kalbos kaip pagalbinės statusą. 
Visa tai savo ruožtu lemia griežtesnę normintojų nuostatą svetimų kalbų ir, atskirai imant, svetimų 
žodžių atžvilgiu, siekiant išsaugoti savos kalbos prestižą. Kitas klausimas, kaip šitą nuostatą 
pavyksta realizuoti, bet apskritai ji yra paaiškinama ir pateisinama. 

Pasikeitus politinei situacijai Lietuvoje sustiprėjo ryšiai su Vakarų Europos šalimis, taigi ir su 
kalbomis, ėmė sparčiai plisti naujos technologijos, ir į lietuvių kalbą plūstelėjo didelė svetimų žodžių 
banga. Anksčiau suminėtos priežastys negalėjo nesukelti aktyvios kalbos normintojų reakcijos, todėl 
imta aktyviai keisti svetimybes savais žodžiais, vienas vertinant griežčiau, kitoms tiks siūlant 
pakaitus ir leidžiant vartotojui pasirinkti. 

Klaidingumo lygiai ir jų taikymas kompiuterijos terminams 
Ėmus rengti ir leisti naują „Kalbos patarimų“ leidinį, suskaidytą į atskiras knygeles, yra 

nustatyti trys normos neatitikimo laipsniai, be lygiagretaus variantų vartojimo. Didžiausias 
klaidingumo laipsnis siejamas su neteiktinu variantu (ntk.), ne toks griežtas vertinimas vadinamas 
vengtinu (vngt.) ir šalutiniu variantu laikomas tas, kuris nežymiai ar tam tikroje srityje yra 
nepageidautinas (plg. Kalbos patarimai 1, 2002: 8–9). Svetimybių sąrašuose yra pateikiamas ir 
gretimas terminų vartojimas neteikiant kuriam nors pirmenybės. 

Kompiuterijos terminų norminimas yra tuo neįprastas, kad šios srities svetimi žodžiai plito 
labai greitai kartu su paties reiškinio staigiu plitimu, ir vartotojų sąmonėje įsitvirtino nesulietuvinta 
leksika. Bet metakalba, t. y. kalba, kuria aptarinėjami tos srities klausimai, kuriama informacinė 
medžiaga, negali būti svetima. Tad ji turėjo būti lietuvinama, taip pat svarbu turėti savą ir plataus 
vartojimo specialiąją kalbą. Šiek tiek pavėlavęs šios srities kalbos norminimas susidūrė su tam tikru 
pasipriešinimu, pirmiausia dėl vartojimo įpročių. Ne visada pavyksta sėkmingai surasti ir tinkamą 
pakaitą.  

Vietoje taisomo nenorminio kalbos vieneto  taisyklingas atitikmuo gali sėkmingai  įsitvirtinti, 
jei atitinka kelias sąlygas. Pirmiausia pakaitas turi būti adekvatus semantiškai. Nors terminai nemaža 
dalimi yra susitarimo dalykas, tačiau lietuviškas atitikmuo gali turėti papildomų reikšmių ir tuo 
trukdyti suprasti pavadinamą daiktą ar veiksmą. Tačiau apie tai geriausiai gali pasakyti specialistas. 
Pakaitas neturi būti sudėtingesnės sandaros, nepageidaujama, kad turėtų daugiau skiemenų, turi būti 
toks pat patogus ištarti (plg. Pupkis, 1980: 72; Gaivenis, 2002: 38–39). Terminams netinka stilistinis 
atspalvis (Gaivenis, 2002: 44–47). Reta, kad atitikmuo būtų atrastas ar sudarytas pagal visas sąlygas. 
Kiek jis jų neatitinka, tiek sunkiau įsitvirtins vartosenoje. 

Naujausiame svetimybių sąraše yra visų keturių grupių kompiuterijos terminų. Atrinkti iš visų 
svetimybių jie sudaro tokias, gerokai nelygias grupes: 

 
1) griežčiausiai taisomi (ntk.): 

 
atačmentas = nusiuntimas 
audio = garso   
blasteris = garso plokštė 
boldas = paryškintas šriftas  
brauzeris = naršyklė; žvalgylė  
čatas = pokalbio svetainė; pokalbis  
čersetas = koduotė  

koncentratorius = telktuvas 
kontroleris = valdyklė (programa)  
2 krekeris = įsilaužėlis (į svetimas sistemas) 
kursorius = žymiklis,šnek. rodyklėlė 
laptopas = skreitinis (nešiojamasis) kompiuteris 
linkas = 1.saitas; 2.ryšio linija 
meinfreimas = didysis kompiuteris 



čipas = lustas  
čipsetas = lustonas, lustų rinkinys 
daunlaudingas = at(si)siuntimas, par(si)siuntimas 
daunlaudinti = at(si)siųsti, par(si)siųsdnti 
desktopas = darbalaukis 
diagonalė = įstrižainė  
digitaizeris = skaitmenuoklis 
displėjus = ekranas 
draiveris = tvarkyklė  
editorius = rengyklė 
emeilas, imeilas = elektroninis paštas 
failmenedžeris = tvarkytuvė 
flopas = diskelis 
foldžeris, folderis = aplankas  
hakeris = programišius, programavimo aistruolis 
hard (diskas), hardas = standusis diskas 
helpas = žinūnas, pagalba  
hyderis = antraštė 
hiperlinkas, hyperlinkas = hiperteksto saitas, 
hipersaitas. 
hostkompiuteris =1. pagrindínis (tinklo) 
kompiuteris; 2. svetainė. 
hubas = šakotuvas, telktuvas. 
interfeisas = 1. sietuvas; 2. sąsaja. 
kešas = 1. priešatmintinė; 2. podėlis 

nikas = slapyvardis 
noutbukas = knyginis kompiuteris 
on-line =  1. prijungtis; 2. prijungtinis (veikimas); 
3. prisijungęs (vartotojas) 
opcija = parinktís 
palmas, palmtopas = delninis kompiuteris, šnek.     
delninukas 
printeris = spausdintuvas 
printinti = spausdinti. 
provaideris = interneto paslaugų teikėjas 
ryderis = skaitytuvas. 
saundblasteris = garso plokštė 
seivinti = įrašyti, išsaugoti 
skrynseiveris = ekrano užsklanda 
spelingas = 1.  rašybos tikrinimas; 2. tikryklė 
stekas = dėklas; rietuvė 
svičas = perjungiklis 
toneris = dažomieji milteliai, dažiklis  
trafikas = (informacijos) mainų saitas 
turbinti = spartinti 
utilitas = paslaugų  programa 
vebas = žiniatinklis 
vinčesteris = standusis diskas 
zipinti, zipuoti = pakuoti, (su)spausti 
 

 
2) vengtini (vngt.): 
failas – rinkmena  
skeneris, skaneris – 1. skaitytuvas; 2. žvalgytuvas  
skenuoti, skanuoti –1. nuskaityti; 2. žvalgyti 
 
3) šalutinė vartosena (׀׀): 
ekstranetas ׀׀ atvirasis vidinis tinklynas 
intranetas ׀׀ uždarasis vidinis tinklynas 
klasteris 5 ׀׀. (disko skaidymo) blokinys; 6. sankaupa 
multimedija ׀׀ daugialypė terpė  
serveris ׀׀ tarnybinė stotis  
 
4) tolygūs variantai (׀): 
adapteris ׀ siejiklis  
terminalas ׀ galinis įrenginys 

 
Kol terminų vartosena nusistovi, kai kurios svetimybės turi po kelis sinonimiškus pakaitus, 

nors apskritai sinonimiškumas terminologijoje nėra pageidaujamas, pvz.: dažiklis ir dažomieji 
milteliai (vietoje tonerio); pakuoti ir (su)spausti (vietoje zipinti), galėtų būti dar ir sutraukti; žinūnas 
ir pagalba (vietoje helpo); programišius ir  programavimo aistruolis (vietoje hakerio). 

Kai kurių svetimybių sinonimiški atitikmenys yra diferencijuoti stilistiškai, pvz.: žymiklis ir 
šnek. rodyklėlė (vietoje kursoriaus); delninis kompiuteris ir šnek. delninukas (vietoje palmas, 
palmtopas). 

Ekonomiškumo sąlygos nesilaikoma, kai vienažodis terminas taisomas junginiu ar kelių 
žodžių konstrukcija. Jei svetimybė yra sudurtinis žodis, tai taisymas dviejų tos pačios ar artimos 
reikšmės žodžių junginiu nelabai ir skiriasi, tik šiek tiek nepatogiau, pvz.: garso plokštė 
(saundblasteris), ekrano užsklanda (skrynseiveris). Tačiau jei tokio šaknų atitikimo nėra, kelių 
žodžių terminui vartosenoje konkuruoti su svetimybe sunku, pvz.: blasteris ir garso plokštė, boldas 
ir paryškintas šriftas, emeilas, imeilas ir elektroninis paštas, laptopas ir skreitinis (nešiojamasis) 



kompiuteris, palmas, palmtopas ir delninis kompiuteris, provaideris ir interneto paslaugų teikėjas, 
trafikas ir (informacijos) mainų saitas. Tuomet vartotoją gali paveikti tik skatinimas saugoti kalbos 
grynumą, lietuvinti specialiąją terminiją.  

Ne dėl visų terminų yra vienodos nuomonės ir kalbininkai. Svetimybes skeneris (skaneris) 
minėtame svetimybių saraše yra nurodyti kaip vengtini, o kitur su – žyma ntk. (Rudaitienė, 
Vitkauskas, 1998: 141) arba griežtai nurodant nevartoti (Kalbos konsultacijos, 2003: 191). 
Terminas serveris sąraše dar nelaikomas įsitvirtinusiu ir tolygiu pakaitui tarnybinė stotis, tačiau 
leidinyje „Kalbos konsultacijos“ svetimasis terminas pripažįstamas įsigalėjusiu (ten pat: 189). 
Matyt, įtakos nemažai turi ir neekonomiškas  pakaitalas – žodžių junginys. 

 Ne vienas iš pateiktųjų svetimybių yra tiesiog anglų kalbos žodžiai, tik aplietuvinti pagal 
tarimą ar tik su lietuvių kalbai būtinomis galūnėmis. Galbūt daugelis jų net ir šnekamojoje kalboje 
nevartojami, bet ne todėl, kad nereikėtų, o tiesiog sakomas anglų kalbos žodis. Todėl gali būti 
naudingas Valstybinės lietuvių kalbos internetiniame puslapyje pateiktas dviejų kalbų atitikmenų 
sąrašas: 

 
accept – sutinku (sutikti); priimti 
active – aktyvus 
animation order – animacijos vaizdų seka 
autotext – autotekstas  
batch file – komandų rinkmena 
bitmap – taškinė grafika 
blind copy – nematoma kopija 
break – lūžis  
bullets and numbering – ženklinimas ir 
numeravimas 
callout – paveikslo išnaša  
cell – langelis  
collapse – suskleisti  
combo box – jungtinis langelis 
command mode – komandinė veiksena  
contacts – asmeninė adresinė 
connector – jungiamoji linija 
crop – apkirpti 
delimiter – skirtukas 
dimension line – matmenų linija  
discard – neįrašyti  
draft – juodraštis 
drag and drop – nuvilkti  
drop caps – inicialas  
fade – stelbti  
fontwork – puošybinis tekstas  
glue point – jungiamasis taškas 
group box – langelių grupė 
hatching – brūkšniuotė 
hyphenation – skiemenavimas 
label – žymė 
layer – sluoksnis 
legend – legenda 
line spacing – eilučių intervalas 
list box – sąrašo langelis 
merge – sujungti  
navigator – žvalgiklis 
option button – akutė  
organize – tvarkyti 

outbox – siuntiniai, siuntinių aplankas 
outline – struktūra  
overwrite – pakeisti  
paper tray – popieriaus dėklas  
pixel – taškelis; pikselis  
placeholder – palikta vieta; paliktos vietos 
ženklas  
pop-up menu – išskleidžiamasis meniu  
presentation box – pateikties meniu 
print range – spausdinami puslapiai 
reload – įkelti iš naujo  
restart – paleisti iš naujo  
rotation – pasukimas  
scroll bar – slankjuostė  
search key – ieškinys 
select – pasirinkti;   
select – pažymėti 
share – paskirstymas; paskirsta; paskirstyti, leisti 
naudotis 
slide – 1. skaidrė; 2. lapas 
snap – pritraukti  
snap line – traukos linija  
snap point – traukos taškas  
snap to grid – pritraukti prie tinklelio 
tab – ąselė 
tab – tabuliavimo ženklas 
tab order – tabuliavimo eilė 
tab stop – tabuliavimo žingsnis 
tab stop – tabuliavimo pozicija 
text animation – teksto animacija  
text box – teksto langelis  
tip – paaiškinimas 
toolbar – mygtukų juosta 
trace error – aptikti klaidą  
unlink – atsieti 
watch – stebimoji reikšmė 
web – žiniatinklis 
wrap – laužymas; laužyti 



Išvados 
1. Kompiuterijos terminiją galima laikyti viena iš naujesnių specialiosios terminijos 

sluoksnių. Todėl nėra nusistovėjęs nei šių terminų norminimas, nei vartojimas.  
2. Dėl didelio kitų, ypač anglų kalbos žodžių srauto į daugelį kalbos sričių, o ypač į 

kompiuterijos sritį, svetimybės normintojų yra vertinamos gana griežtai – daugelis jų taisomos kaip 
didžiosios klaidos. 

3. Kadangi vienu metu reikia teikti daug pakaitų, o šaltinių pakaitams savoje kalboje nėra 
daug dėl veiklos naujumo, siūlomieji pakaitai ne visais atvejais atitinka jiems keliamus reikalavimus 
– yra sudėtingesnių, dėlto nepatogesnių už svetimybes. Jie įsitvirtinti gali tik jei vartotojai iš 
kultūrinio sąmoningumo sieks palaikyti kalbos grynumą. 

4. Naujiems terminams įsitvirtinti sunku dėl kiek pavėluoto jų diegimo. Naujosios 
technologijos plito taip greitai, kad specialiosios kalbos tvarkyba atsiliko. Įprotis vartoti menkai 
adaptuotus ar visai neadaptuotus anglų kalbos žodžius sudaro papildomas kliūtis plisti lietuviškai 
šios srities terminijai. 
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INFORMATICS TERMS: STANDARD AND USAGE 

S u m m a r y  

Language purity is the main principle. According to which the relation of own and foreign terms is definable. Use of 
new technologies in Lithuania determined the spread of foreign informatics terms. Many of these foreign terms are 
replaced by Lithuanian terms by using language purity principle. Many of replaced foreign terms are considered as big 
mistakes. 
Not all the terms fulfill the conditions in theory of language standardization. There are terms with more complex 
morphological structure or comprising of few words replacing simpler foreign terms. Such replacement of terms 
prevents from making a lodgment for new terms. Some foreign terms have few synonymous substitutes. Such 
phenomenon is not requested, but a user has possibility to choose. And it forms more favorable attitude for users. 
 


