
Gintautas Grigas 

 

Ar tekstų rengyklės „Word“ lietuviška versija tikrai lietuviška?  
 

 

Prieš dešimt metų bendrovė „Microsoft“ pradėjo lietuvinti programas. Pirmoji 

kregždė – 2001 m. sulietuvinta „Word XP“. Toliau – „Word 2003“, „Word 2007“, o nuo 

2010 m. spalio mėnesio jau turime lietuvišką „Word 2010“. Tekstus dažniausiai rengiame šia 

programa. Todėl natūralus pageidavimas, kad jos pačios tekstai būtų sklandūs ir taisyklingi: 

komandų pavadinimai, paaiškinimai, patarimai ir visa kita. 

Lokalizuotos programinės įrangos kokybei apibūdinti sklando posakis, jau tapęs 

lokalizuotojų folkloru: lokalizuotos programos forma ir turinys turi būti tokie, lyg ta programa būtų 

sukurta tos kalbos ir kultūros terpei, į kurią ji lokalizuojama. Ar jau galima pasakyti, kad 

sulietuvintos programos „Word 2010“ forma ir turinys tokie, kad ja naudodamiesi jaustumės esą 

lietuviškoje aplinkoje? Panagrinėsime, kaip bendrovei „Microsoft“ sekėsi įgyvendinti šį siekį ir 

ko dar trūksta iki jo. 

Pirmiausia apžvelgsime numatytąsias nuostatas, nes su jomis žmogus susiduria pirmą 

kartą paleidęs programą – ar jos tinkamos lietuvių kalbai, o jei ne, kas negerai. Paskui – pačios 

programos kalbą, kuria ji „kalbasi“ su žmogumi, terminiją, taisyklingumą ir sklandumą, žinyno 

kalbos aiškumą ir taisyklingumą. 

Numatytosios nuostatos ir dokumentų rengimo automatizavimas 

Lietuviškoje programos versijoje numatytoji dokumentų rengimo kalba yra lietuvių su 

visais iš to išplaukiančiais padariniais: rašyba tikrinama naudojantis lietuvių kalbos žodynu, jei 

reikia skaidyti žodį keliant į kitą eilutę, skiemenuojama pagal lietuvių kalbos taisykles ir t. t. 

Tačiau yra vietų, kurias reikia aptarti, kai kuo pasidžiaugti, kai ką pakritikuoti. 

Šriftai. Vos pradėję rinkti tekstą matome, kokiu šriftu jis vaizduojamas. Daugelis 

įpratę naudotis šriftu Times New Roman. Galbūt dėl to, kad jis ankstesnėse šios programos 

laidose buvo numatytasis. Nuo 2007 m. laidos numatytasis yra Calibri. Sakytume, kad tai geras 

pakeitimas, nes šrifte Times New Roman kai kurios nosinės raidės (ą, į, ų) sukimba su po jų 

einančia raide j (1 pav.), o tokių raidžių junginių lietuvių kalboje pasitaiko dažnai (gerąjį, didįjį, 

gražųjį...). Minėtos raidės nesukimba ir antraščių numatytajame šrifte Cambria. Abu šriftai 

panašūs.  Šios šriftų poros iškėlimas į sąrašo pradžią sveikintinas – visada po ranka reikalingiausi 

šriftai. Žinoma, jeigu žmogus nuspręs jais naudotis. 
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1 pav. Šriftų pavyzdžiai 

 

Netikslus yra prierašas po šrifto pavadinimo – Pranešimo tekstas. Šia programa gal 

kartais ir rašome pranešimus, bet dažniausiai – tekstinius dokumentus, kuriuos galima pavadinti 

rašiniais. Taigi galėtų būti Rašinio tekstas, Dokumento tekstas. 

Dviejų šriftų iškėlimas į sąrašo pradžią perša mintį, kad mūsų patogumui galima būtų į 

atskirą grupę sudėti šriftus, turinčius visas lietuvių kalbos abėcėlės raides. Tokių šriftų nėra daug 

ir jų ieškoti ilgame sąraše tarp pustrečio šimto kitų šriftų nėra patogu.  

Ir dar. Yra sukurtas spaudai skirtas lituanistinis šriftas „Palemonas“ (jį galima parsisiųsti 

iš VLKK interneto svetainės). Nors šriftas vadinamas lituanistiniu, bet jame yra ir kitoms kalbos 

reikalingų ženklų. Šį šriftą derėtų įtraukti į lietuvišką operacinės sistemos versiją, o gal ir į 

originalią sistemą.  

Koduotės. Programos viduje tekstai koduojami unikodu, todėl vartojant kitų kalbų 

rašmenis ar specialiuosius ženklus keblumų nebūna. Nesklandumų gali atsirasti tiktai tada, kai 

dokumentas įrašomas kitu formatu, pavyzdžiui, hipertekstu (HTML) arba grynuoju tekstu 

(TXT), arba kai į programą „Word 2010“ įkeliamas kito formato dokumentas. 

Ankstesnėje programos laidoje į HTML formatą tekstas buvo koduojamas praktiškai 

nebenaudojama koduote ISO 8859-4. Laimei, koduotės pavadinimas užrašomas tinklalapio 

antraštėje ir iš jo dauguma interneto naršyklių gali nustatyti, kaip teisingai tekstą parodyti. 

Matyt, dėl to ši seniena liko nepastebėta. Šioje 2010 m. laidoje įrašomi tinklalapiai koduojami 

„Windows 1257“ koduote, visuotinai vartojama operacinėse sistemose „Windows“ ir 

atitinkančia Lietuvos Respublikos standartą LST 1590-3. 

Ankstesnėje programos laidoje grynasis tekstas buvo įrašomas pasenusia ISO 8859-4 

koduote. Tokio teksto negalėjo teisingai parodyti nė toje pačioje operacinėje sistemoje veikianti 

„Užrašinė“. Dabar klaida ištaisyta – numatytoji įrašomo grynojo teksto koduotė „Windows 

1257“. Papildoma galimybė – pasirinkti ir kitokią. Bet pasirinkus „Baltų (ISO)“ koduojama 

senąja ISO 8859-4. Tačiau įdėta nauja koduotė, pavadinta „Lietuvių (ISO)“, atitinkanti 
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standartą LST ISO/IEC 8859-13. Mums pasisekė: ne kiekviena kalba paminėta koduočių 

sąraše!  

Analogiškai sutvarkytas grynojo teksto failo atvėrimas. Numatytoji koduotė „Windows-

1257“. Jeigu grynasis tekstas koduotas ISO-8859-13 koduote, tai reikia pasirinkti „Lietuvių 

(ISO)“, bet ne „Baltų (ISO)“. Suklydus galima iš karto pasitaisyti, nes čia pat parodoma, koks 

tekstas bus matomas programos „Word“ dokumente. 

Viskas lyg ir gerai. Tik ne kiekvienam ateis mintis ieškoti dar vienos koduotės – 

„Lietuvių (ISO)“, kuri pagal abėcėlę išdėstytame sąraše yra gerokai toliau. Juolab kad ir žinyne 

apie tai nieko nepasakyta. Nėra ir patarimo nesirinkti koduotės „Baltų (ISO)“. 

Data ir laikas. Programoje pateikta net 17 formatų, iš kurių galima pasirinkti 

tarptautiniame ir Lietuvos standarte LST ISO 8601 nustatytą datos rašymo būdą: ilgąjį, 

pavyzdžiui, 2011 m. sausio 17 d., ir trumpąjį, kuriame datos komponentai skiriami brūkšneliais, 

pavyzdžiui, 2011-01-17. Deja, tarp siūlomų yra net penki, kurių nelaikytume rekomenduotinais 

(11-Sau-17, 2011/01/17, 11 m. Sau. 17 d., 11/01/17, Sau-11). Jeigu jau pateikiami tokie 

formatai, tai kodėl nėra trumpojo datos formato, leidžiamo pagal VLKK 2001 m. gegužNs 3 d. 

nutarimą Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“, datos komponentus skirti tarpais (2011 01 07). Taip 

pat nėra įprasto laiko formato, kuriame minutės nuo valandų skiriamos tašku (20.30) (Lietuvių 

kalbos rašyba ir skyryba, 1992, p. 81).  

Dienų pavadinimus rašyti didžiosiomis raidėmis (Tikrinimas → Automatinės 

taisos parinktys). Nelabai aiški parinktis. Pabandžius pasirodė, kad ji galioja angliškiems savaitės 

dienų pavadinimams. Be to, pažymėjus šią nuostatą dienų pavadinimai rašomi ne didžiosiomis 

raidėmis, kaip skelbia antraštė, o tik iš didžiosios raidės. Gerai, kad bent lietuviškiems savaitės 

dienų pavadinimams ši nuostata negalioja. Vis dėlto kyla klausimas, kam tada lietuviškoje 

programos versijoje ši nuostata išvis reikalinga ir dar lange, kurio viršuje matome užrašą 

Automatinė taisa: Lietuvių. Beje, ir šio užrašo nepavyko parašyti be klaidų – kalbų pavadinimai 

lietuviškai turi būti rašomi iš mažosios raidės.  

Kabutės. Galima nurodyti, kad tiesiosios kabutės " būtų automatiškai keičiamos 

tikromis (lenktosiomis) kabutėmis. Keičiama teisingai, bet šios parinkties užrašas, kuris lyg ir 

turėtų vaizdžiai pademonstruoti kabutes, įdėtas į netinkamas lenktąsias kabutes (2 pav.), – 

turėtų būti „lenktosiomis kabutėmis“.  

 

2 pav. Keisti "Tiesiąsias kabutes" „lenktosiomis kabutėmis“ 
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Brūkšnelių ir brūkšnių keitimas. Skirtingose kortelėse yra dvi panašios, bet 

skirtingai vadinamos keitimo parinktys (3 pav.). Pirmoji (a) – apie dviejų brūkšnelių keitimą 

brūkšniu. Antroji (b) neaiški ir prieštaringa: parašyta Kėlimas, o skliaustuose du brūkšneliai, 

parašyta brūkšneliu, o skliaustuose brūkšnys.  

 

 

3 pav. Parinktys automatinio formatavimo (a) ir automatinio renkamo teksto 

formatavimo kortelėse (b) 

 

Angliški kelintiniai skaitvardžiai. Nuostata automatiškai keisti „Kelintinius (1st) 

viršutiniu indeksu“ tinka tik anglų kalbai. Lietuviškoje programos versijoje ji atrodo 

nenatūraliai, nebent būtų prierašas, kad taikytina anglų kalba renkamiems tekstams (plg. ten pat 

pažymėtas nuostatas, kurios taikytinos rusų ir vokiečių kalbų tekstams). 

Automatinis paveikslų ir lentelių numeravimas nustatomas kortelėje Nuorodinė 

antraštė (Nuorodos → Įterpti antraštę). Čia pateikti trys numatytieji įterpiamų objektų 

pavadinimai: Figūra, Lentelė, Lygtis. Šiame trumpame sąraše nėra daugiausia reikalingo pav., bet 

yra nežinia kam reikalinga Figūra. Be to, visi pradedami didžiąja raide, o turi būti mažąja (pvz., 

15 lentelė), nes pradžioje turi būti rašomas objekto numeris. Yra galimybė įtraukti naujų 

pavadinimų. Tačiau ir tai negelbsti, nes numeris bus įterpiamas po pavadinimo (pvz., 

lentelė 15 – turėtų būti 15 lentelė).  

Dokumentų šablonai pateikti internete (http://office.microsoft.com/lt-lt/templates). 

Išversti, bet nelokalizuoti, t. y. viskas parengta amerikiniu pavyzdžiu, nepritaikyta lietuviškai 

terpei: dokumentų apipavidalinimas neatitinka raštvedybos taisyklių, gausu netinkamų rekvizitų 

pavyzdžių, datos formatų ir kitokių lietuviškai aplinkai netinkamų dalykų. Juos analizuoti dar 

nėra prasmės.  

Ar viskas išversta? 

Neišverstų žodžių programos paviršiuje, t. y. dažniausiai matomų, nedaug. Dialogo 

languose pastebėta keletas: SmartArt, WordArt, Unicode, Backstage, The Office Document Cache, 

ir žinyne: big endian, little endian, ppi, click-to-run, Venn ir pan.  

Tokie žodžiai dažniausiai yra prekių ženklai ar šiaip firminiai ženklai, todėl  

neverčiami. Bet jų ir nereikia versti, o daiktus įvardyti bendrinės kalbos žodžiais. Pavyzdžiui, 
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mygtuko „WordArt“ paaiškinime rašoma: „Į dokumentą įterpti puošybinį tekstą“. Jeigu ant 

mygtuko būtų užrašyta „Puošybinis tekstas“, tai nereikėtų ir paaiškinimo. 

Neišversti ir pažymimieji žodžiai prie programų pavadinimų, pavyzdžiui, Microsoft 

Office Home and Student 2010. Galima pasinaudoti pačios bendrovės „Microsoft“ teikiamu 

užrašu ant paketo pakuotės: Microsoft Office 2010 studentams ir namų vartotojams.  

Keistai atrodo angliškas rodinio pavadinimas sakinyje: „„Backstage“ rodinys“ rodinyje 

galite valdyti dokumentus ir su jais susijusius duomenis (Žinynas. „Backstage“ rodinio 

pristatymas). 

Anglišku žodžiu Unicode įvardijami du skirtingi dalykai: koduotė ir ją kuriantis 

konsorciumas „Unicode“. Konsorciumo ir kitų įstaigų simbolinius pavadinimus rašome 

originalo forma su kabutėmis. Programoje visur šiuo žodžiu įvardijama koduotė, todėl jos 

pavadinimą reikėtų adaptuoti ir rašyti mažąja raide – unikodas. 

Neišversti klaviatūros klavišų pavadinimai. Rašoma: paspauskite Backspace, paspauskite 

Enter, naudoti klavišą Insert, laikydami nuspaustą Ctrl klavišą..., paspauskite HOME arba END. 

Turėtų būti: paspauskite naikinimo klavišą, naudoti įterpimo klavišą, paspauskite įvedimo klavišą, 

laikydami paspaustą valdymo klavišą... (arba laikydami paspaustą klavišą Vald...), paspauskite 

Prad arba Pab (arba pradžios arba pabaigos) klavišą.   

Klavišų pavadinimai nepriklauso programos „Word 2010“ leksikai. Tai bendras visos 

programinės įrangos ir net aparatinės įrangos (jie arba jų santrumpos užrašyti ant klaviatūros 

klavišų) dalykas. Klavišų pavadinimai dažnai vartojami dialogo languose, žmogus nuolat juos 

mato užrašytus ant klavišų. Todėl jų kalba labai svarbi ir lietuviški jų pavadinimai pateikiami ne 

tik žodynuose, bet ir klaviatūros standarte LST 1582. Jie jau vartojami informatikos 

vadovėliuose ir kai kuriose sulietuvintose programose, yra pagaminta klaviatūrų su lietuviškais 

klavišų pavadinimais (žr. http://ims.mii.lt/klav). Bendrovė „Microsoft“, vartodama lietuviškus 

klavišų pavadinimus, galėtų tapti geru pavyzdžiu visiems programinės ir aparatinės įrangos 

gamintojams. 

Gilesniuose programos sluoksniuose yra neišverstų ištisų žodžių grupių. Matematinės 

automatinės taisos lange (Failas → Parinktys → Tikrinimas) neišversta net apie 380 

matematikos ženklų pavadinimų (above  ┴, approx ≈ ir kt.). Nenormalu, kad žmogus, 

norėdamas į dokumentą įterpti matematikos ženklą, turi žinoti anglišką jo pavadinimą.  

Neišversti įterpiamų laukų (apie 80) pavadinimai (Įterpimas → Sparčiosios dalys → 

Laukas), įterptinų ženklų pavadinimai (Įterpimas → Simbolis → Daugiau simbolių). Keistai 



 

 

6 

 

atrodo, kad net lietuvių kalbos abėcėlės raidžių pavadinimai palikti angliški, pavyzdžiui, raidė Š 

vadinama Latin Capital Letter S With Caron. 

Ženklų apie du tūkstančius. Tai nemažai. Bet juk yra patikimų šaltinių, kuriuose 

galima rasti daugelio ženklų lietuviškus pavadinimus. Tai koduočių standartai (LST ISO 8859-

13, LST 1590) ir „Palemono“ šriftas (O. Aleknavičienė, L. Grumadienė ir kt. Lituanistinis šriftas 

Palemonas, 2005). 

Parinktyje Čikagos stilius vadinamas Chicago stiliumi, o jos paaiškinime jau rašoma 

lietuviškai: Čikagos stilius.  

Neišverstas anglų kalboje matavimo vienetams būdingo formato simbolis ppi (Žinynas. 

Paveikslėlio failo dydžio sumažinimas), reiškiantis pikselių skaičių colyje. Pagal Tarptautinių 

vienetų taisykles reikėtų rašyti piks./coliui. 

Yra keletas neišverstų angliškų santrumpų: IRM – informacijos téisių valdymas 

(Žinynas. IRM naudojimo el. laiškams įvadas), DEP – duomenų apdorojimo prevencija 

(Žinynas. Kodėl kyla mano papildinio triktis), CA – sertifikavimo institucija (Žinynas. 

Skaitmeniniai parašai ir sertifikatai). Lietuviškame tekste tokios santrumpos neprasmingos, nes 

neatitinka pirmųjų sąvokos termino (pavadinimo) raidžių. Tokiais atvejais reikia vartoti visą 

lietuvišką terminą arba pateikti lietuvišką santrumpą, jeigu ji plačiai paplitusi. Terminų ir kitų 

stabilių bendrinės kalbos žodžių junginių santrumpų nereikia painioti su simboliniais tikrinių 

žodžių vardais, pavyzdžiui, HTML, PDF, kurie neverčiami.  

Terminija  

Kalbėdami apie terminus dažniausiai turime omenyje mokslinę terminiją. 

Kompiuteriais naudojasi visi, ne tik mokslininkai ar specialistai. Čia mokslinė terminija suartėja 

su bendrinės kalbos žodžiais. Jau turime keletą kompiuterijos žodynų, atspindinčių kompiuterio 

ir žmogaus dialogo leksiką, aprobuotų VLKK. Tai „Enciklopedinis kompiuterijos žodynas“ 

(toliau EKŽ, 2008), „Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas“ (toliau ŠKPTŽ, 

2003) ir „Biuro programų žodynėlis“ (toliau BPŽ, 2005). EKŽ įkeltas į Lietuvos Respublikos 

terminų banką (http://terminai.vlkk.lt). Ženklų pavadinimai (jungiamasis tarpas, paragrafo 

ženklas) teikiami koduočių standartuose LST ISO/IEC 8859-13, LST 1590-1. Dauguma 

programoje „Word 2010“ vartojamų terminų tokie patys kaip minėtuose žodynuose ir kitų 

bendrovių sukurtų programų lietuviškose versijose. Apžvelgsime svarbesnes neatitiktis ir jų 

priežastis pasvarstydami, kas geriau: keisti žodį naujoje programos laidoje ar naujuose žodynų 

leidimuose (1 lentelė). 
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1 lentelė. Dažniau vartojamų terminų ir kitų žodžių ar jų junginių skirtumai 

programoje ir žodynuose 

 

„Word 2010“ 

lietuviškai 

 

„Word 2010“ 

angliškai 

 

EKŽ  

 

ŠKPTŽ 

 

BPŽ 

 

abonementas 

 

account 

 

paskyra 

 

paskyra 

 

– 

 

asistentas 

 

assistant 

 

pagelbiklis 

 

– 

 

– 

 

eilučių perkėlimas 

(CR) 

 

carriage return 

(CR) 

 

grįžimo į eilutės 

pradžią ženklas 

 

– 

 

– 

 

eilučių postūmis 

(LF) 

 

line feed (LF) 

 

eilutės patraukimo 

ženklas 

 

– 

 

– 

 

įklijuoti 

 

paste 

 

įdėti 

 

įdėti, įklijuoti 

 

įdėti, įklijuoti 

 

indeksas 

 

index 

 

rodyklė 

 

rodyklė 

 

(rodyklė) 

 

internetinis die-

noraštis 

 

blog 

 

tinklaraštis 

 

– 

 

– 

 

ypatybė 

 

property 

 

savybė 

 

savybė 

 

savybė 

 

įrašomas kompak-

tinis diskas 

 

CD-R 

 

vienkartinio rašymo 

kompaktinis diskas 

 

– 

 

– 

 

„Word 2010“ 

lietuviškai 

 

„Word 2010“ 

angliškai 

 

EKŽ 

 

ŠKPTŽ 

 

BPŽ 

 

įspaudas 

 

engraved 

 

įdubus 

 

įduba (angl. 

engrave) 

 

 

iškilimas 

 

embossed 

 

iškilus 

 

iškyla 

(angl. emboss) 

 

 

kontaktas 

 

contact 

 

adresatas 

 

adresatas 

 

adresatas 
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lentelė 

 

table of contents 

 

turinys 

 

turinys 

 

turinys 

 

mainų sritis  

 

clipboard 

 

iškarpinė 

 

iškarpinė 

 

iškarpinė 

 

neskiriantysis tarpas 

 

nobreak space 

 

jungiamasis tarpas 

 

betrūkis tarpas, 

jungiamasis tarpas 

 

betrūkis tarpas, 

jungiamasis tarpas 

 

pagrindinis 

 

home 

 

pradžia 

 

– 

 

– 

 

pasvirasis 

 

italic 

 

kursyvas 

 

pasviras 

 

– 

 

paryškintasis 

 

bold 

 

pusjuodis 

 

pastorintas 

 

– 

 

padėtis (puslapio) 

 

orientation 

 

orientacija 

 

orientacija, padėtis 

 

 

– 

 

paveikslėlis 

 

picture, image 

 

paveikslas 

 

paveikslas 

 

(paveikslas) 

 

perrašomas kom-

paktinis diskas 

 

CD-RW 

 

daugkartinio rašymo 

kompaktinis diskas 

 

– 

 

– 

 

radaro principo 

diagrama 

 

radar chart 

 

spindulinė diagrama 

 

spindulinė 

diagrama 

 

spindulinė diagrama 

 

redagavimas 

 

edit 

 

taisa; taisyti 

 

taisa; taisyti 

 

taisa; taisyti 

 

režimas 

 

mode 

 

veiksena 

 

veiksena 

 

veiksena 

 

rūšiuoti 

 

sort 

 

rikiuoti 

 

rikiuoti 

 

rikiuoti 

 

sąranka 

 

set up  

 

įdiegti; nustatyti; 

surinkti  

 

  

sąranka 

 

setup 

 

diegimo programa; 

sąranka, 

konfigūracija 

 

įrengti; sąranka 

 

įrengti; sąranka 

 

sekcija 

 

section sign 

 

paragrafo ženklas 

 

– 

 

– 
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sekti keitimus 

 

trace changes 

 

žymėtasis taisinys 

(angl. traced change)  

 

žymėtieji keitiniai 

(traced changes) 

 

keitinių žymėjimas 

(track changes) 

 

sertifikatas 

 

certificate  

 

liudijimas 

 

liudijimas 

 

– 

 

„Word 2010“ 

lietuviškai 

 

„Word 2010“ 

angliškai 

 

EKŽ 

 

ŠKPTŽ 

 

BPŽ 

 

sertifikavimo 

institucija (CA) 

 

certification 

authority (CA) 

 

liudijimų įstaiga (LĮ) 

 

– 

 

– 

 

simbolis 

 

character 

 

ženklas 

 

rašmuo, ženklas 

 

(rašmuo) 

 

skaičius 

 

number 

 

skaitmuo 

 

– 

 

– 

 

skirtukas 

 

tab 

 

kortelė; ąselė 

 

šaknelė 

 

šaknelė 

 

tarpas tarp eilučių 

 

line spacing 

 

eilučių intervalas 

 

eilučių protarpiai 

 

eilučių protarpiai 

 

tema 

 

theme 

 

apipavidalinimas 

 

– 

 

– 

 

vartotojas 

 

user 

 

naudotojas 

 

vartotojas 

 

vartotojas 

 

vedlys 

 

wizard 

 

vediklis 

 

vediklis 

 

vediklis 

 

žymės langelis 

 

check box 

 

žymimasis langelis  

 

žymimasis langelis, 

varnelės langelis 

 

(varnelės langelis) 

 

 
 

PASTABOS: 

1. Žodžiai, kurie tiesiogiai į žodynus atskirai neįtraukti, o sudaro keliažodžius terminus, 

pateikti skliaustuose. 

2. Jeigu angliškas žodis turi kelias réikšmes, žodynų stulpeliuose nurodomas tik ta réikšme, 

kuri atitinka pirmajame stulpelyje įvardytą programos „Word 2010“ sąvoką (veiksmą). 

3. Greta užrašyti keli terminai skiriami kableliais, jeigu jie vartojami sinonimiškai, 

kabliataškiais – jeigu žymi skirtingas sąvokas (veiksmus). 
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Panagrinėkime svarbesnius terminijos netikslumus, kurie gali klaidinti programos 

naudotojus. 

Asistentas ar pagelbiklis. Asistentas yra asmuo. Programoje kalbama apie darbo 

priemonę, todėl ją derėtų vadinti pagelbikliu arba tiesiog priemone.  

Indeksas ar rodyklė. Knygos ar kitokio dokumento pabaigoje dažnai įdedama 

rodyklė – abėcėlinė, dalykinė. Nedera jos vadinti indeksu vien dėl to, kad angliškai ji vadinama 

žodžiu index.  

Įspaudas ar įduba. Įspaudui priešingą sąvoką (ir priešingą šrifto ypatybę) programoje 

nusakantis terminas – iškilimas. Analogiškos žodžių poros žodynuose: įdubus – iškilus (EKŽ), 

įduba – iškyla (ŠKPTŽ). Gražiau būtų, jeigu ir programoje šios poros žodžiai derėtų vienas su 

kitu ir būtų įduba – iškyla arba įdubimas – iškilimas. 

Įklijuoti ar įdėti. Tai angliško žodžio paste vertimas. Kompiuterijos žodynuose (EKŽ, 

ŠKPTŽ), taip pat kitose tekstų rengyklėse („OpenOffice.org“, „AbiWord“) šis veiksmas 

vadinamas įdėti. Įdedamas tekstas, kuris prieš tai buvo nukopijuotas arba iškirptas. Iškirpimas 

dar žymimas žirklių piktograma, o sparčiajame klaviše – žirkles primenančia raide X. Ranka 

rašytuose tekstuose įterpimą žymime varnele, o sparčiajame klaviše – varnelę primenančia raide 

V. Žodis įdėti čia būtų tinkamesnis negu įklijuoti, gal reikėtų pakeisti dar taiklesniu – įterpti. 

Kitose programose ir žodynuose žodis įdėti buvo pasirinktas dėl to, kad žodžiu įterpti verčiamas 

kitas angliškas žodis insert. Bet veiksmas tas pats. Tik vienu atveju (paste) įterpiamasis objektas 

imamas iš iškarpinės, kitu (insert) – įterpiamas visas failas (pvz., paveikslas). Taigi galima vadinti 

vienodai.  

Kontaktas ar adresatas (asmuo). Su asmeniu galima užmegzti kontaktą, bet asmens 

vadinti kontaktu nedera.  

Lentelė ar turinys. Išskleidę meniu punktą Nuorodos matome mygtuką Naujinti lentelę, 

o paaiškinime parašyta: Naujinti turinį, kad visi įrašai nurodytų teisingą puslapį. Gal čia tik 

korektūros klaida? Bet paspaudę mygtuką toliau matome turinio schemas automatinė lentelė ir 

turinio lentelė. Kas jos? Išsiaiškinti pavyko tik pažiūrėjus į anglišką programos versiją. Ten 

parašyta Table of Contents. Taip anglai vadina turinį. Lietuviai turinio nevadina lentele.  

Mainų sritis ar iškarpinė. Žodynuose ir daugelyje kitų programų šis dalykas 

vadinamas iškarpine, nes čia dedami iškirpti arba nukopijuoti dokumentų fragmentai – iškarpos. 

Jas galima panaudoti ir mainams, bet mainams būdingo abipusio apsikeitimo duomenimis čia 

nėra. Tai tik laikina vieta iškarpoms laikyti. Mainų sritimi vadinama disko sritis, per kurią 

vyksta abipusis pasikeitimas duomenimis tarp operatyviosios atminties ir disko. Vartojant 
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žodžius iškarpa, iškarpinė sutrumpėtų kai kurie tekstai, pavyzdžiui, vietoj mainų srities elementas 

būtų galima sakyti iškarpa. 

Pagrindinis. Tai taikliai parinktas svarbiausios valdymo juostos pavadinimas. Lietuviui 

jis turėtų būti suprantamesnis negu anglui angliškas home. Jį reikėtų įtraukti ir į žodynus.  

Pasvirasis ir kursyvas. Čia šitaip vadinamas kursyvo šriftas. Pakreipę įprastą šriftą 

kursyvo negausime. Tai tipografijos terminas ir ten kursyvas skiriamas nuo pasvirojo šrifto. 

Beje, ir kompiuterijos žodynuose kursyvas vadinamas kursyvu, o vien pasviręs šriftas – 

pasviruoju. 

Redagavimas ar taisa, taisymas. Tai angliško žodžio editing vertimas dažniausiai 

vartojama prasme. Bet šis angliškas žodis turi daugiau reikšmių negu lietuvių kalboje vartojamas 

tarptautinis žodis redaguoti. Šiuo atveju tai paprasčiausias teksto taisymas, pasitelkiamas ne tik 

redaguojant, bet ir kitaip modifikuojant tekstą, taip pat jį rašant nuo pačios pradžios. Sakome: 

rašau ir taisau, bet ne rašau ir redaguoju. Neįprastai skamba redaguoti figūrą, redaguoti taškus 

(Failas → Parinktys → Tinkinti juostelę → Pagrindiniai skirtukai). Šį veiksmą žodynuose 

siūloma vadinti taisymu (trumpiau – taisa). Beje, šio angliško žodžio daugiareikšmiškumas kelia 

sunkumų ir kitoms kalboms, pavyzdžiui, rusiškose programose žodis editing verčiamas dvejopai: 

GHIJKLMGNвJPMH ir пGJвKJ. 

Kalba – redagavimo ar rašymo. Kalba, kuria rašomas dokumentas, vadinama 

redagavimo kalba, pavyzdžiui, nustatyti redagavimo kalbą (Peržiūra → Kalba). Tiksliau ją būtų 

vadinti rašymo kalba, nes redaguoja tik redaktorius, o rašo visi (ir redaktorius). Terminas 

redagavimo kalba dar gali būti suprastas ir kaip redaktoriaus vartojamų žymenų kalba. 

Rikiavimas ar rūšiavimas. Rikiavimas (išdėstymas į eilę pagal kurį nors parametrą) 

painiojamas su rūšiavimu (suskirstymu į grupes (rūšis) pagal tam tikrą požymį). Šioje 

programoje minimas rūšiavimas (pvz., rūšiavimas abėcėlės tvarka, rūšiuoti), bet iš tikrųjų tai 

rikiuojama. 

Sekti keitimus ar žymėti keitimus. Keitimai žymimi. Netiksliai skamba posakis Susekti 

pakeitimai (Žinynas. Pakeitimų sekimas ir komentarai) – jie aiškiai pažymėti ir matomi be 

detektyvo pagalbos. Vien apie žymėjimą kalbama ir programos lange „Keitimo sekimo 

parinktys“ (Peržiūra → Keitimų sekimas).  

Sertifikatas ar liudijimas. Angliškas žodis certificate turi keletą reikšmių, kurios 

lietuvių kalboje įvardijamos skirtingais žodžiais: liudijimas, pažymėjimas, sertifikatas. Kadangi 

programoje kalbama apie paliudijimą (paliudijamas parašas, tapatybė ir pan.), tai vartotinas 

liudijimas. 
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Simbolis ar ženklas bendrinėje kalboje vartojami sinonimiškai. Kol kompiuteriais 

naudojosi tik matematikai, rašto ženklai buvo vadinami simboliais, kad nesipainiotų su skaičiaus 

ženklu (pliusu ir minusu). Kai atsirado asmeniniai kompiuteriai ir jais imta dažniau apdoroti 

tekstus, pereita prie ženklo (plg. rašto ženklas, spaudos ženklas). Terminas ženklas vartojamas ir 

2000 m. patvirtintuose Lietuvos Respublikos koduočių standartuose.  

Skaičius ar skaitmuo. Vietoj skaitmens vartojama skaičius, pvz.: Nepaisyti žodžių, 

kuriuose yra skaičių (=skaitmenų) (Failas → Parinktys → Tikrinimas). Žodyje tarp raidžių gali 

būti įdėta tik skaitmenų, bet ne skaičių. Ši klaida atsiranda dėl to, kad anglų kalboje tuo pačiu 

žodžiu number populiariojoje literatūroje vadinamas ir skaičius, ir skaitmuo.  

Skirtukas, skyriklis, kortelė, meniu. Dėl šių terminų 2010-ųjų „Worde“ ir kitose 

„Microsofto“ bendrovės programose daugiausia painiavos. Todėl apie tai reikia pakalbėti 

išsamiau. 

Skyriklis ir skirtukas artimi žodžiai, tačiau jų vartosenos sritys skiriasi. Štai kaip jie 

aprašyti „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“: skyriklis techn. „įrankis ar prietaisas kam skirti“; 

skirtukas 1. „skiriamasis įtaisas ar detalė“, 2. lingv. „skyrybos ženklas“. 

Grafinė sąsaja sudaryta iš grafikos ir tekstų, todėl čia vartotinas skirtukas – „ženklas 

arba ženklų grupė, skirianti duomenų arba programos elementus“ (EKŽ). EKŽ taip pat 

apibrėžta 13 sudėtinių terminų su žodžiu skirtukas: argumentų skirtukas, datos skirtukas, eilučių 

skirtukas ir t. t. Programoje „Word 2010“ dažniau vartojamas skyriklis. Tai netikslumas, 

prilygstantis ką tik aprašytiems.  

Dar didesnė painiava dėl daugiareikšmio angliško žodžio tab vertimo į lietuvių kalbą. 

Anglai žodžiu tab nuo seno vadina tabuliavimo ženklą (jo kodas 09) Jis gaunamas paspaudus 

tuo pačiu žodžiu pavadintą klaviatūros klavišą. Tabuliavimo ženklas atlieka skirtuko funkciją. 

Juo skiriami ištisiniu tekstu užrašytų lentelių stulpeliai, duomenų bazių įrašų laukai. Čia tinka ir 

kuris nors kitas skirtukas, pavyzdžiui, kablelis. Taigi tabuliavimo ženklas yra tik vienas iš 

skirtukų. Todėl sakinį Įterpkite skyriklio simbolius, pavyzdžiui, kablelius arba skirtukus (Žinynas. 

Lentelės įtraukimas arba naikinimas) reikia suprasti taip: Įterpkite skirtukus, pavyzdžiui, kablelius 

arba tabuliavimo ženklus. 

Dar vienas pavyzdys, kuriame susiduria tinkamas ir netinkamas žodžio skirtukas 

vartojimas. Jei norite, kad informacija būtų rodoma centre, spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką 

skirtuko Dizainas grupėje Vieta... (Žinynas. Pasirinktinės antraštės arba poraštės įtraukimas). 

Jame lygiuotės skirtukas tikrai yra skirtukas (konkrečiau – tabuliavimo ženklas), bet junginyje 

skirtuko Dizainas skirtuku pavadintas dialogo langas.  
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Žodžiu tab anglai vadina ir bibliotekų kataloguose esančias popierines korteles, ant 

kurių išsikišusių dalių užrašyti katalogo skyrių pavadinimai. Šios kortelės atlieka dar ir kitą 

funkciją – vieną nuo kitos skiria į stalčių sudėtų bibliografinių kortelių grupes. Todėl jas tinka 

vadinti ir skirtukais.  

Grafinėje sąsajoje vaizduojami nedideli langai, primenantys popierines bibliotekų 

korteles – turi išsikišusią dalį, kurią spustelėjus matomas visas langas, panašiai kaip bibliotekos 

kataloge traukiama už išsikišusios kortelės dalies norint pamatyti visą turinį. Lietuviai tokį langą 

pavadino kortele, o jos išsikišusią dalį – ąsele (EKŽ) arba šaknele (ŠKPTŽ, BPŽ). Kadangi ji 

būna lango viršuje, tai linkstama prie ąselės. Angliškai tokia kortelė ir jos ąselė vadinama vienu 

žodžiu tab. Lietuviškame programų pakete „MS Office“ šis langas vadinamas skirtuku. Tiek 

angliškas tab, tiek lietuviškas skirtukas turi ir daugiau reikšmių. Daugiareikšmiškumas nėra 

gerai. Tačiau angliškas žodis tab neutralus – neturi klaidinančios asociacijos su kuriuo nors 

bendrinės kalbos žodžiu. Lietuviškai skirtukas intuityviai suprantamas kaip ką nors skiriantis, 

tad jo vartojimas įvardyti nieko neskiriančiam objektui yra klaidinantis.  

Tai dar ne viskas. Lietuviškoje programos „Word 2010“ versijoje skirtukais vadinami ir 

meniu elementai, pavyzdžiui, rašoma: Spustelkite skirtuką Failas (čia Failas yra pagrindinio 

meniu juostos elementas, šiame kontekste tiktų sakyti Spustelkite kortelės Failas pavadinimą, nes 

spustelėjus atsivers kortelė Failas); Skirtuke Failas spustelėkite Įrašyti (čia Failas yra kortelės 

(dialogo lango) pavadinimas).  

Tarpas tarp eilučių ar eilučių intervalas. Tai skirtingi dalykai. Rašoma Tarpai tarp 

eilučių ir nurodoma tarpo numatytoji reikšmė 1,15 (Pagrindinis → Pastraipa). Iš tikrųjų tai 

intervalas – atstumas nuo vienos eilutės bazinės linijos iki kitos eilutės bazinės linijos, kurį 

sudaro eilutės aukštis (1,0) ir tarpas tarp eilučių – 0,15 (ne 1,15!). Kitur atvirkščiai – tarpas 

vadinamas intervalu (Puslapio maketas). 

Beje, ir žodynuose su tarpu ir intervalu nesusitvarkyta. „Enciklopediniame žodyne“ 

(EKŽ) žodžio tarpas apraše nepaminėtas angliškas atitikmuo spacing, o kituose dviejuose 

(ŠKPTŽ, BPŽ) netikslus line spacing vertimas. 

Tema ar apipavidalinimas. Kas yra apipavidalinimas, suprantame ir be žodynų, kas 

tema – taip pat. Bet kai apipavidalinimas pavadinamas tema, pasidaro nebeaišku. Keistai atrodo 

ir temos spalva. 

Vartotojas ar naudotojas. Žodžius (taip pat kalbą, maistą, vaistus) vartojame, 

programomis (taip pat automobiliais, žeme) naudojamės. Todėl kalbant apie programas geriau 

vartoti žodį naudotojas. 
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Čia apžvelgėme sistemingai vartojamus terminus, t. y. tokius, kurie vienodi vartojami 

visoje arba beveik visoje programoje. Pasitaiko netikslumų ir atskirose vietose. Pavyzdžiui, 

linijos storis kai kur vadinamas linijos svoriu (Failas → Parinktys → Tinkinti juostelę → 

Pagrindiniai skirtukai → Šriftas → Teksto efektai), žinyne pasitaiko vietų, kur pastraipa 

vadinama paragrafu. 

 

Gramatinių formų derinimas 

Informacijos apie dokumentą lango antraštė pateikta tokiu pavidalu – 

„Informacija apie Dokumentas“ (Failas → Informacija). Vietoj žodžio dokumentas rodomas 

dokumento pavadinimas (jo failo vardas), kuris paprastai rašomas vardininko linksniu, o čia 

reikia galininko – Informacija apie dokumentą. Suprantama, linksniavimas gali kelti sunkumų, 

nes failai kartais įvardijami santrumpomis, numeriais ar dar kitaip. Linksnio neprireiks langą 

pavadinus, pavyzdžiui, taip: Informacija apie dokumentą „dokumentas“. Čia vietoj kabutėse 

parašyto žodžio tiktų pavadinimas vardininko linksniu. 

Anuliuoti Iškirpti. Kai norime atšaukti (anuliuoti) ką tik atliktą veiksmą, pavyzdžiui, 

iškirpimą, piktogramos paaiškinime matome užrašą: Anuliuoti Iškirpti. Dvi bendratys šiuo atveju 

greta niekaip nedera. Reikėtų rašyti Anuliuoti iškirpimą. Nedera ir vardininkas: ne Anuliuoti 

Teksto rinkimas, o Anuliuoti teksto rinkimą. Kai persigalvoję norime grąžinti tai, ką anuliavome, 

skaitome Perdaryti Iškirpti arba Perdaryti Teksto rinkimas, o turėtų būti Perdaryti iškirpimą arba 

Perdaryti teksto rinkimą. Be to, nelabai tinka ir žodis perdaryti, nes čia ne koks nors blogai 

padarytas darbas perdaromas, o tiksliai atkuriama tai, kas buvo anuliuota. Geriau tiktų atkurti 

arba (pa)kartoti.  

Analogiška dviejų bendračių klaida pasitaiko ir kitose MS programose. Matyt, tai ne 

programos lokalizavimo, o jos internacionalizavimo klaida. Vadinasi, ją ištaisyti gali tik 

programos autoriai.  

Daiktavardžių, įvardijančių skaičiuojamus daiktus, linksniai turi būti derinami 

prie skaičių, pavyzdžiui, 1 daiktas, 2 daiktai, 10 daiktų. Popieriniame, iš anksto parengtame 

dokumento blanke nebuvo galimybės pakeisti jau išspausdinto žodžio gramatinę formą ir 

tekdavo ne visai natūraliai išvardyti visas žodžio formas: ... daiktas (-ai, -ų). Kas kita 

kompiuteryje. Tačiau dar pasitaiko nesuderintų formų, pavyzdžiui, Šriftų tankinimas: ... Punktai 

ir daugiau (Pagrindinis → Šriftas → Plačiau). Prie parinkto punktų skaičiaus turėtų būti 

derinamas žodžio punktas linksnis. Tik neaišku, kieno čia klaida: lokalizuotojo, pamiršusio 

nurodyti visas žodžio formas, kad kompiuteris pagal skaičių parinktų reikiamą linksnio galūnę, 
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ar programos autoriaus, pamiršusio žodžio formos parinkimą iškelti į lokalizuojamus išteklius. 

Beje, sakinio viduryje esantį žodį punktas reikėtų rašyti mažąja raide. 

Dialogo languose daug kur pasitaiko, kad parinkčių grupės pavadinimas, kurį galima 

laikyti nedidele antraštėle, nesudaro rišlaus sakinio su parinktimis, pateikiamomis po jo 

atskiromis eilutėmis (4 pav.).  

 

 
4 pav. Parinktis lange „Puslapio parametrai“ 

 

Taikyti: nuo šio taško pirmyn skamba sklandžiai, bet Taikyti: visas dokumentas nėra 

taisyklingas sakinys, jį reikėtų taisyti: visam dokumentui.  

Gramatinių formų nederėjimo atvejų yra nemažai. Pacituosime tik keletą. 

1) Lūžiai 

Puslapių lūžiai 

Sekcijos lūžiai (Puslapio maketas) – vienaskaita nedera prie daugiskaitos. Be to, 

nereikėtų kartoti antraštinio žodžio lūžiai. 

2) Eilučių numeriai 

Ištisinis (Puslapio maketas) 

3) Kelti tekstą 

Eilutinis 

Kvadratas 

Iš šonų 

Per tekstą... (Paveikslėlio įrankiai → Formatas). Tai įvairūs paveikslo apgaubimo tekstu 

būdai. Didelę jų pavadinimų formų įvairovę būtų galima sumažinti pakeitus antraštėlės Kelti 

tekstą pavadinimą, pavyzdžiui, Paveikslo apgaubimas tekstu.  

4) Maketas 

Standartinis 

Abi 

Atvirkštinė kairėje 

Atvirkštinė dešinėje (Failas → Parinktys → Tinkinti juostelę → SmartArt įrankiai → 

Dizainas) 
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5) Atskirti laukus ties 

Tabuliacijos žymės 

Kabliataškiai 

Kita (Pagrindinis → A... Z → Rūšiavimo parinktys) 

Suprantama, kad vertėjui gramatiškai suderinti visas tokias vietas kartais nelengva, nes 

lokalizuojamuose ištekliuose teksto eilutės pateikiamos atskirai, nenurodant ryšio tarp jų, 

atsirandančio, kai jos matomos ekrane. Bet vertimas yra tik lokalizavimo dalis. Tokios klaidos 

turėtų būti nustatytos testuojant programą ir ištaisytos prieš pateikiant visuomenei. 

Stilius 

Pasitaiko vietų, kuriose pavartoti ne visai tinkami žodžiai ar jų gramatinės formos, 

pavyzdžiui: Žymeklio padėtyje (=vietoje) įterpti naują tuščią puslapį (Įterpimas → Tuščias 

puslapis); Šiuo metu ši komanda uždrausta (=neveiksni) (Puslapio maketas, pirmoji piktograma); 

„Office“ failų makrokomandų įgalinimas ir išjungimas (Žinyno skyrelio pavadinimas) – vietoj 

įgalinimas geriau tiktų įjungimas – derėtų su išjungimu; tam tikrai koncepcijai (=sąvokai) 

iliustruoti (Įterpimas → Iliustracija) – netinkamai parinktas tarptautinis žodis. 

Pasitaiko perteklinių žodžių – juos išbraukus tekstas būtų trumpesnis, sklandesnis, 

lengviau suprantamas. Anglų kalbos pavyzdžiu be reikalo vartojami įvardžiai jūsų, savo, mano, 

pavyzdžiui: Sulietus laukus jūsų dokumente pakeičia tikrais duomenimis iš jūsų gavėjo sąrašo... 

(Paštas → Peržiūrėti rezultatus); ...savo dokumentą konvertuokite... (Nuorodos → Tvarkyti 

šaltinius. Ir kitur); Nustatykite savo ekrano patarimų kalbą (Failas →Parinktys → Kalba); Mano 

sąraše yra... (Pagrindinis → A... Z). 

Yra ir kitokių nereikalingų žodžių, pavyzdžiui: Peržiūrėti visų dokumente cituojamų 

dokumentų sąrašą (Nuorodos → Tvarkyti šaltinius. Etiketė). Komandos pavadinimas 

Internetinio dienoraščio skelbiamas pranešimas gali būti trumpesnis – Tinklaraščio pranešimas. 

Panašių stiliaus netikslumų pasitaiko retai ir jie nesistemingi, todėl jų nenagrinėsime.  

Dažnai be reikalo minimas programos pavadinimas Word: Atlikus laiškų suliejimą, 

Word programa šiuos laukus pakeis... (Paštas → Įterpti suliejimo lauką); ...galite nurodyti Word 

programai... (Paštas → Sutapdinti laukai); Word programa suformatuoja citatą pagal jūsų 

pasirinktą stilių (=Citata suformatuojama pagal pasirinktą stilių) (Nuorodos→ Įterpti citatą. 

Etiketė (Paaiškinimas)) – visur čia nėra reikalo minėti programą „Word“, nes ir taip aišku, kad 

veiksmus atlieka ji. Kas kita, jeigu veiksmą atliktų kuri nors kita programa.  

Prie simbolinių pavadinimų, kuriuos reikia linksniuoti, ne visada pridedamas linksnį 

rodantis nomenklatūrinis žodis. Pavyzdžiui, frazę šalinimas iš „Office“ failų reikėtų pakoreguoti 
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taip: šalinimas iš paketo „Office“ failų. Galima nomenklatūrinį žodį rašyti ir po simbolinio 

pavadinimo, bet tada pavadinimą reikia linksniuoti, o tai ne visada natūralu (žr. VLKK 2007 m. 

balandžio 5 d. nutarimą Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“, 

www.vlkk.lt/lit/10098). 

Esama nevienodumų. Pavyzdžiui, greta komandos mažinti šriftą yra komanda suspausti 

šriftą (Pagrindinis. Šriftų sritis), kurios pavadinimą reikėtų suderinti su gretimos komandos 

pavadinimu ir ją vadinti mažinti šriftą. Beje, komandos paaiškinime taip ir rašoma – mažinti 

šriftą. 

 

Nelogiškumai ir kiti netikslumai 

Netiksliai pavartotas žodis arba jo forma kartais iškreipia mintį ir skaitytojas gali 

suprasti kitaip, negu turėjo omenyje autorius (vertėjas). 

Įterpti antraštę. Komandos paaiškinime rašoma: Įterpti paveikslėlio ar kito vaizdo 

antraštę. (Nuorodos → Įterpti antraštę). Kas tas kitas vaizdas? Toliau skaitant paaiškėja, kad, be 

paveikslėlio, dar gali būti įterpta lentelė arba lygtis. Bet jas vadinti vaizdais netinka. Gal geriau 

pasakyti abstrakčiau, pavyzdžiui, ar kito objekto. Bet ir žodis antraštė čia nelabai tinka, nes 

rašoma po paveikslėliu, o ne virš jo. Neutralesnis pasakymas, tinkamas ir paveikslėliui, ir 

lentelei, būtų pavadinimas. Taigi, pataisius – Įterpti paveikslėlio ar kito objekto pavadinimą. 

Ankstesnis, paskesnis, kitas. Rašoma: Pereiti prie kitos dokumento puslapio išnašos. 

Spustelėkite rodyklę, jei norite grįžti prie ankstesnės dokumento puslapio išnašos arba pereiti prie 

kitos ar ankstesnės dokumento išnašos (Nuorodos → Paskesnė puslapio išnaša. Etiketė). Čia 

paryškinti žodžiai kitos gali būti suprasti dvejopai: kaip paskesnės arba bet kurios iš dviejų – 

ankstesnės ar paskesnės. Abejonių neliktų, jeigu juos pakeistume žodžiais paskesnės (arba 

tolesnės) arba sakinio pabaigą prie kitos ar ankstesnės dokumento išnašos pakeistume į prie kitos 

dokumento išnašos. Tekstas taptų sklandesnis ir išbraukus abu paryškintus žodžius dokumento.  

Paryškintasis, pasvirasis. Komandų paaiškinimai: Pažymėtą tekstą rašyti paryškintuoju 

šriftu, Pažymėtą tekstą rašyti pasviruoju šriftu (Pagrindinis → P P P). Jeigu tekstas pažymėtas, tai 

jau parašytas ir apie rašymą nebedera kalbėti. Parašytą tekstą galima tik pažymėti paryškintuoju 

šriftu, pažymėti pasviruoju šriftu (tiksliau – kursyvu). 

Apatinis indeksas. Etiketėje Kurti mažas raides... keistinas žodis kurti: raidės jau seniai 

sukurtos, jas galima tik rašyti... Tai tinka ir kalbant apie viršutinį indeksą. 

Keisti citatos stilių. Komandos paaiškinime, pavadintame „Bibliografijos stilius“, 

rašoma: Keisti dokumente naudojamos citatos stilių. Iš tikrųjų čia galima keisti bibliografinio 
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aprašo stilių. Ir toliau painiojami terminai citata (dokumento tekste) ir bibliografinis aprašas 

(bibliografijoje). 

 

Lokalizavimas – ne tik vertimas 

Apie tai, kaip lietuviškai aplinkai pritaikyta dauguma numatytųjų parinkčių ir 

nepritaikyti dokumentų šablonai, jau kalbėjome. Yra ir kitų dalykų, kuriuos derėtų pritaikyti 

(adaptuoti). Tai informacija apie koduotes, lietuviški pavyzdžiai ir kiti nuo lietuviškos terpės 

priklausantys elementai.  

Paspaudus mygtuką Alt greta meniu punktų (kitaip – kortelių) pavadinimų matomos 

sparčiųjų klavišų raidės (5 pav.).  

 

5 pav.  

Tik dvi raidės (F ir P) sutampa su pirmosiomis pavadinimų raidėmis. Per mažai – 

angliškoje versijoje sutampančių penkios, likusios trys sutampa su kuria nors kita žodyje gerai 

pastebima raide (pvz., W – View). Lietuviškoje versijoje dviejų raidžių (H ir N) jų 

identifikuojamuose pavadinimuose išvis nėra. Raidžių žymėjimas kvadratėliais, o ne pabraukimu 

lokalizuotojo neskatina jų imti iš žodžio, bet neatleidžia nuo pareigos išlaikyti prasminį ryšį tarp 

raidės ir žodžio. Tai galima padaryti raides imant iš žodžio ir geriausia pirmąsias. 

Žinyno skyriuje „Programoje „Word“ prieinamų kodavimo standartų paieška“ pateikta 

lentelė, į kurią surašytos kalbos arba kalbų grupės ir kiekvienos jų vartojamos koduotės. Joje net 

14 eilučių skirta indų kalboms (tamilų, nepalų, sanskrito ir kt.), nurodytos visų jų koduotės. 

Visoms kalboms, vartojančioms lotyniškus rašmenis, skirta tik viena eilutė, į kurią surašytos 

visos penkios „Windows“ (1250, 1252, 1253, 1254, 1257) koduotės, tačiau nenurodytos ne tik 

jas vartojančios kalbos, bet ir kalbų grupės. Rašydami indams žinosime, kurią koduotę 

pasirinkti, o europiečiams – ne...  

Rašoma: Pavyzdžiui, jei jūsų kompiuteris naudoja Vakarų Europos („Windows“) kodavimo 

standartą, pradiniame kirilicos bazėje kurtame faile, vietoj Z bus rodoma É, kadangi Vakarų 

Europos („Windows“) kodavime reikšmė 201 yra susieta su É (Žinynas. Teksto kodavimo 

supratimas). Čia minimas Vakarų Europos kodavimo standartas Lietuvoje netaikomas.  

Saityno (žiniatinklio) parinktyse nurodoma naršyklė „Netscape Navigator“. Ji 

nesulietuvinta ir ja mažai naudojamasi. Tikslingiau būtų nurodyti populiaresnę naršyklę 

„Mozilla Forefox“. 
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Kai kalbama apie klaviatūras, pateikiami ekrano paveikslai, kuriuose matoma 

piktograma su užrašu EN, reiškianti, kad kompiuteryje nustatyta anglų kalba (Žinynas. 

Klaviatūros išdėstymo kalbos pakeitimas).  

Laiškų vokų pavyzdžiuose pateikiami lietuviški gavėjų asmenvardžiai, bet adresai visur 

amerikietiški (6 pav.). 

 

6 pav.  

Adreso laukas vadinamas gatvės adresu (Žinynas. Etikečių nustatymas). Išeitų, kad čia 

reikėtų rašyti, kur „gyvena“ gatvė, o ne žmogus. Pakaktų užrašo Adresas, nors, žinoma, dar 

praverstų pavyzdys su lietuviškais vietovardžiais.  

Žinynas 

Programa turi išsamų internetinį žinyną, žr. http://office.microsoft.com/lt-lt/word-

help/. Kartą atverstas žinynas įkeliamas į kompiuterį ir čia išlieka. Tai patogu. Kitą kartą galima 

jį skaityti ir atsijungus nuo interneto. Skirtumas tik toks, kad per tą laiką, kol nėra ryšio su 

internetu, nematyti tų pakeitimų, kurie atsiranda kompiuteryje, kai jo turėtojas atsiverčia žinyną 

jau prisijungęs prie interneto.  

Žinyno vertimo kalba ir stilius yra gana geri, daugelis tekstų suredaguoti. Dialogo 

langų paveikslai imti iš lietuviškos programos versijos, taigi yra lietuviški ir atitinka tikrovę (šito 

stinga net daugelyje lietuviškų knygų apie kompiuterių programas). Bet yra ir taisytinų vietų. 

Dalis pastabų būtų tos pačios kaip dėl dialogų langų. Čia pakalbėsime apie tai, kas būdinga tik 

žinynui. 

Pirmiausia į akis krinta antraštiniame pavadinime Word Žinynas antrojo žodžio rašymas 

iš didžiosios raidės. Galbūt lokalizuotojai šitaip norėjo sureikšminti savo kūrinį? Vis dėlto 

nereikėtų daryti išimčių. Be to, simbolinį vardą „Word“ reikėtų išskirti, pavyzdžiui, kitu šriftu. 

Antraštė – savitas tekstas, gal galima rasti ir kitokią, savitą, jo pateikimo formą. 
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Yra ir daugiau nemotyvuoto didžiųjų raidžių vartojimo atvejų: Versti dokumentą [iš 

Lietuvių (=lietuvių) į Anglų (=anglų) (JAV)] (Peržiūra → Versti). Gerai tik, kad tokių vietų 

nedaug.  

Skyreliai apie sparčiuosius klavišus pradedami maždaug tokiu arba panašiu teiginiu: 

Šioje žinyno temoje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų 

išdėstymų klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus. Toks teiginys prasmingas tik 

naudojantis anglų kalbos klaviatūromis, o lokalizuotoje programoje neturi prasmės.  

Skyriaus „Gramatikos ir rašymo stilių pasirinktys“ pradžioje yra pastaba: Jei pasirenkate 

teksto, parašyto kalba, kuri nėra jūsų programų Microsoft Office Word ir Microsoft Office Outlook 

kalba, parinktis, jos gali skirtis. Tačiau pasirinkus ir tą kalbą, kuri yra numatytoji, t. y. lietuvių, 

ne viskas gerai. Daugelis pateiktų teiginių būdingi anglų kalbai ir nieko bendra neturi su 

lietuvių kalba. Gerai nebent tiek, kad teiginiai netaikomi lietuviškam dokumento tekstui. Be to, 

minėtame sakinyje programų pavadinimai turėtų būti išskirti kabutėmis ar kitokiu būdu. Tokių 

vietų yra daugiau, bet gerai, kad mažiau negu ankstesnėse programos laidose. 

Sakinyje Galite rašyti specialius simbolius, kurie vartojami įvairiose kalbose, pvz., é arba ñ, 

įvedę ASCII simbolių kodus (Kalbų perjungimas naudojant kalbos juostą) yra net du netikslumai: 

1) minėtos dvi raidės neįeina į ASCII kodų aibę (vadinti bet kurią 8 bitų koduotę ASCII yra 

įprasta amerikiečių žargonu, bet netinka lokalizuojant) ir 2) raidės ñ surinkti nepavyks, nes jos 

nėra Lietuvoje naudojamose 8 bitų koduotėse. 

Yra nuorodų į anglakalbius tinklalapius, kurie nėra žinyno dalis, tačiau tik prie 

nedaugelio skliaustuose parašyta: (anglų k.). Tokį prierašą būtų korektiška pridėti prie visų.  

Rašoma, kad slaptažodžiuose galima vartoti raides nuo A iki Z (Slaptažodžių strategija). 

Tuo norima pasakyti, kad galima vartoti bet kurią abėcėlės raidę (kaip sakoma, „nuo a iki zė“). 

Tačiau skaitytojui gali kilti klausimas, kodėl minima ne paskutinė lietuvių kalbos abėcėlės raidė 

ž, o priešpaskutinė, ir įtarimas, kad negalima vartoti savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių su 

diakritikais. Deja, nekvalifikuotai parengtose programose to dar pasitaiko. Pakaktų parašyti, kad 

galima vartoti visas abėcėlės raides, didžiąsias ir mažąsias. Iš tikrųjų taip ir yra – programa 

„Word 2010“ minėtos „nuodėmės“ neturi. 

Baigiamosios pastabos 

Išvardijome, rodos, nemažai netikslumų, daugiausia tų, kurie pasiekiami iš numatytųjų 

meniu juostelių nekeičiant jų tinkinimo parinkčių. Programa didelė, tai ir progų ką nors 

padaryti ne taip – daug. Jeigu atmestume neišverstas tekstų grupes gilesniuose programos 

sluoksniuose, taip pat dokumentų šablonus ir imtume santykinį netikslumų skaičių, tenkantį 
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vienam teksto vienetui (tarkim, puslapiui ar šimtui puslapių), tai vargu ar atsirastų programų, 

lietuviškumu lenkiančių programą „Word 2010“, nebent kuri nors kita programa iš MS raštinės 

paketo. 

Vertimo kokybė visai gera. Rimtesnių priekaištų galima pareikšti dėl terminų ir 

lietuviškai aplinkai dar nepakankamai pritaikytų šablonų: čia pažodinio vertimo nepakanka. 

Tekstai, kuriuose yra kultūros realijų, išversti, bet jų turinys ne visada pritaikytas lietuviškai 

terpei, daug kur paliktas amerikietiškas. Lokalizavimas – ne tik vertimas. Tas „ne tik“ ir pakiša 

koją. Taigi, vertimą galima įvertinti gerai, tačiau visą lokalizaciją (įskaitant vertimą) – tik 

patenkinamai. 

Negalima tvirtinti, kad šios programos lokalizavimo kokybė atitinka pradžioje pateiktą 

kriterijų – lokalizuotos programos forma ir turinys turi būti tokie, lyg ta programa būtų sukurta tai 

kalbos ir kultūros terpei, į kurią ji lokalizuojama. Tačiau darbas su šia programa lietuviui seksis 

sklandžiau negu su angliška. Netgi tam, kuris gerai moka anglų kalbą. Lietuviška programa ne 

visai pritaikyta lietuviškai terpei, bet angliška – išvis nepritaikyta. Joje nėra net lietuvių kalbos 

rašybos tikrinimo programos. Angliška terminija taip pat nėra tobula. Joje nemažai 

daugiareikšmiškumo, žargono ir kitokių netikslumų. Daugelio kritikuotų lietuviškų žodžių ydos 

kyla iš angliškos versijos.  

Tikimės, kad šios pastabos lokalizuotojams, konkrečiau – lietuvintojams, padės 

operatyviau parengti programos pataisų paketus, o naujoje laidoje jau pasiekti ir minėtą 

kriterijų. Šis uždavinys paketo „MS Office“ lietuvintojų komandai turėtų būti įgyvendinamas, 

nes komanda tvirta.  

Dėkoju Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyr.  specialistei Aistei Pangonytei, padėjusiai parengti šį 

straipsnį. 

_______________________ 
 
 
(Ši recenzija skelbta kalbos žurnale „Gimtoji kalba“, 2011, nr. 5, p. 3–15; nr. 6, p. 5–13.) 
 


