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Įvadas

Mokslo ir gamybos pažanga – nenutrūkstama. 
Spartus šiuolaikinių informacinių technologijų 
tobulėjimas koreguoja susiformavusią kalbų 
mokymosi aplinką. Naujoje ekonominėje si-
tuacijoje būtina perimti naujausią ir geriausią 
mokymo patirtį, taikyti įvairius metodus, ugdyti 
kalbinės komunikacijos gebėjimus. Šiuolaikinė 
aukštoji mokykla pertvarko savo mokymo stra-
tegiją, atsižvelgdama į besikeičiančius rinkos ir 
ekonomikos poreikius, kad būtų galima atitikti 
naujus reikalavimus, keliamus profesiniam pa-
sirengimui.

Nuolat didėjant reikalavimams, kalbos mo-
kėjimas yra profesinės kompetencijos plėtojimo 
veiksnys. Kalba virsta ne tik asmeninės raiš-
kos, asmeninio bendravimo, bet ir profesinės 
veiklos instrumentu, naudojamu savišvietai, 
siekiant sėkmingai gauti ir perduoti informa-
ciją, užmegzti socialinius ryšius, juos išlaikyti 
ir plėtoti.

Daugiausia informacijos žmogus įgyja 
skaitydamas. Visuotinio raštingumo pažangos 

sąlygomis didėja  literatūros užsienio kalbomis 
skaitymo vaidmuo, nes šią literatūrą daugumai  
išsilavinusių žmonių dėl darbo profilio skaityti
yra ne tik būtina, bet ir nėra sunku tai dary-
ti – juk šia linkme jie sistemingai rengti studijų 
metais, nes pagrindinis užsienio kalbų dėstymo 
nekalbinėje aukštojoje mokykloje uždavinys yra 
išmokyti studentus skaityti originaliąją specia-
lybės literatūrą ir ugdyti šnekamosios kalbos 
mokėjimus bei įgūdžius, leidžiančius jiems 
naudotis kalba kaip komunikacijos priemone 
tiek žodžiu, tiek raštu jų profesinės veiklos arba 
asmeninio bendravimo reikmėms.

Taigi intensyvi mokslo ir technikos raida, 
informacijos gausa gebėjimą skaityti ir suprasti, 
versti, referuoti, anotuoti mokslinę literatūrą, 
suprasti užsienio kalbą iš klausos, kalbėti mok-
sline, profesine, visuomenine temomis tampa 
neatskiriamu aukštos kvalifikacijos specialisto
pasirengimo komponentu.

Nors tokio pobūdžio klausimams skirta ne-
mažai mokslinių darbų, juose nenagrinėjami  
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visi tie sunkumai, su kuriais susiduria aukš-
tosios nekalbinės mokyklos studentai, pradėję 
pažintį su specialiąja literatūra, jos specifika bei
sunkumais ją skaitant, juolab kad pasirinktos 
specialybės dalykų VGTU studentai pradeda 
mokytis tik trečiajame semestre, t. y. antraisiais 
studijų metais, o užsienio kalba jiems dėstoma 
tik pirmuosius du semestrus. Tad pirmųjų 
specialybės žinių jie įgyja per užsienio kalbos 
pratybas. Kaip rodo praktika, daugelis atėjusiųjų 
į aukštąją nekalbinę mokyklą tuoj pat pajunta 
šiuos sunkumus ir pradeda tarsi iš naujo mo-
kytis užsienio kalbos. Tai jiems tampa sunkiu 
išbandymu ir kelia didelę įtampą.

Tiriamojo darbo analizė

Dirbant su universiteto studentais, pastebima, 
kaip ilgainiui keičiasi jų požiūris į specialybės 
kalbą. Laiko diktuojamos permainos, plūste-
lėjusi informacija iš užsienio šalių, atsiradusi 
galimybė studentams išvykti studijuoti ar dirbti 
užsienyje skatina studentų norą gerai susipažinti 
ir naudotis specialia literatūra, informacijos 
šaltiniais, gebėti informaciją atsirinkti ir ją 
apibendrinti vokiečių kalba, suprasti dalykinę 
korespondenciją, mokėti atsakyti į ją raštu ir 
žodžiu, gebėti bendrauti su klientais, svečiais, 
užsienio partneriais vokiečių kalba. Studentai 
stengiasi užpildyti tiek kalbos, tiek dalykines 
spragas, t. y. įveikti kilusius sunkumus, nors jų 
yra daug.

Panagrinėkime kai kuriuos iš jų išsamiau. 
Supažindinant studentus su specialiosios lite-
ratūros specifika, pirmiausia reikia pabrėžti,
kad, norint gerai suprasti vokišką ekonomikos, 
teisės, transporto, statybos ar kt. tekstą, būtina 
žinoti, kad vokiečių ekonomikos, teisės, trans-
porto, statybos ir kt. mikrokalbės yra labai iš-
tobulintos, pasiekusios didžiulį tikslumą, aišku-
mą, loginį nuoseklumą ir skiriasi nuo vokiečių 
bendrinės kalbos. Vokiečių kalbos technikos 
mokslų srities terminai labai tikslūs, jų gausu, 
aiškiai apibrėžtas kiekvienas atskiras atvejis. 
Lietuvių kalboje to, deja, pasigendama: pastebi-

mas ryškus vokiečių ir lietuvių kalbų terminijos 
neatitikimas. Norint visa tai perprasti, reikia 
gerai išmanyti šias specialybės sritis, o tam tik-
slui reikia išmokti kalbą, terminus. Tačiau nors 
jau turime kai kurių sričių vokiečių–lietuvių, 
lietuvių–vokiečių kalbos terminų žodynų (žr. 
literatūros sąrašą), jų nepakanka arba jie prie-
inami tik nedaugeliui. Žodynus reikia vartoti 
tiek bendrakalbius, tiek specialiuosius. Aptikus 
svetimos kalbos žodį, reikia spręsti, ar tai ben-
drinės kalbos, ar metakalbės žodis. Tai lems, kad 
jų reikšmės bus skirtingos, pvz.:

Damit sich die Schraubenverbindung nicht 
löst, muss die Mutter fest angezogen werden. – 
Kad sraigtinis sujungimas neatsipalaiduotų, 
veržlę būtina tvirtai priveržti.

Sie ersetzt dem Kind die Mutter. – Ji atstoja 
vaikui motiną.

Kaip matyti iš pateiktų  pavyzdžių, pirmuoju 
atveju aptariamas technikos srities terminas, 
antruoju – bendrinės kalbos žodis, nors abiem 
atvejais jie rašomi ir skamba vienodai. Šį skir-
tumą suprasti padeda kontekstas, nes terminas 
nėra visiškai nuo jo nepriklausomas. Jis grama-
tiškai derinamas su kitais sakinio žodžiais.

Vokiečių kalbos mokslo ir technikos sričių 
tekstuose labai svarbu mokėti terminus būdvar-
džius su priesagomis – beständig, – dämpfend, – 
empfindlich, – fest, – gefährlich, – reich. – satt 
ir kt.

Pvz.: feuergefärlich – greitai (lengvai) užsi-
degantis, pavojingas gaisro atžvilgiu,

feuerfest – atsparus ugniai, nedegus,
feuersicher – nedegamas,
hitzebeständig – atsparus karščiui,
kältebeständig – atsparus šalčiui,
schalldicht – nelaidus garsui,
schalldämpfend – garsą sugeriantis (dusli-
nantis, slopinantis),
wasserbeständig – atsparus vandeniui,
wasserdicht – ne(pra)laidus vandeniui, ne-
peršlampamas,
wasserreich – vandeningas,
wassersatt – prisotintas vandens,
wasserscheu – bijantis vandens.
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Sunkiai įveikiamas ir perprantamas specia-
liajame tekste studentų gerai žinomų veiksma-
žodžių bringen, kommen, sein, setzen, ziehen ir 
kt. vertimas. Jų gausu čia junginiuose su daikta-
vardžiais, kuriuose šie veiksmažodžiai įgyja kitą 
reikšmę. Kaip antai:

bendrinėje kalboje
bringen reiškia nešti, atnešti,
kommen reiškia ateiti, atvykti,
sein reiškia būti,

setzen reiškia (pa)sodinti,
(pa)statyti,
ziehen reiškia (pa)traukti,

ir daugelis kitų pavyzdžių. Todėl juos reikia 
išmokti atskirai. 

Kaip žinome, specialybės tekstai turi savų 
gramatinių ypatumų. Tai viename iš savo darbų 
nagrinėja A. Velička, pabrėždamas, kad  „jeigu 
klaidos, vartojant gramatinį reiškinį, pažeidžia 
komunikacijos proceso struktūrą ir jo prasmę, 
toks gramatikos dalykas, be abejo, įtraukiamas 
į aktyvųjį gramatikos minimumą“, nes „norint 
visiškai suvokti gaunamą informaciją, būtina 
mokėti gramatikos dalykų visumą“ (Velička 
2006: 73–78).

Išsamiau nenagrinėdami gramatikos dalykų, 
paminėsime keletą iš jų, dažniausiai aptinkamų 
vokiečių kalbos mokslo ir technikos tekstuose. 
Kaip antai specialiame tekste dažniau pasitaiko 
išplėstinių pažyminių (das erweiterte Attribut), 
neveikiamosios veiksmažodžio rūšies formų 
(Passiv), bendraties ir dalyvio konstrukcijų 
(sein + zu + Infinitiv, haben + zu + Infinitiv),
priešdėlių, priesagų, sudurtinių žodžių, su-
daiktavardintų veiksmažodžių ir kt. Todėl reikia 
siekti, kad studentai pajėgtų atskirti pažįstamus 
gramatinius reiškinius skaitomame tekste. Pa-
tyrimas rodo, kad studentams ypač sunku su-
vokti esminius gramatinius ryšius. Dažnai jie 
supranta visus sakinio žodžius ir jo junginius, 
bet išversti sakinio nesugeba. Todėl būtina gerai 
mokėti veiksmažodžio sistemą ir tas taisykles, 
kurios lemia veiksmažodžio vietą sakinyje.

specialiojoje kalboje
in Einklang bringen – suderinti,
zur Geltung kommen – išryškėti, pasireikšti,
in Betrieb sein – dirbti, veikti,
im Einklang sein – sutapti su kuo nors, ne-

siskirti
nuo ko,
in Betrieb setzen – paleisti į darbą, pradėti
eksploatuoti,
in Betracht ziehen – atsižvelgti

Daug sunkumų studentams atsiranda 
verčiant išplėstinį pažyminį. Todėl pirmiausia 
jie turi skirti išorinius išplėstinio pažyminio 
požymius:

1) du greta esančius artikelius;

2) greta stovintį artikelį (arba parodomąjį 
įvardį) ir prielinksnį.

Versti išplėstinį pažyminį reikėtų taip:
3) pagal artikelį (arba pakeičiantį jį žodį) 

rasti daiktavardį, kuriam priklauso iš-
plėstinis pažyminys, ir pirmiausia išversti 
šį daiktavardį;

4) versti būdvardį arba dalyvį, esančius prieš 
daiktavardį;

5) versti visus aiškinamuosius žodžius, pri-
klausančius dalyviui ta tvarka, kokia jie 
pateikiami.

Jei daiktavardis, turintis išplėstinį pažyminį, 
turi dar ir kitų pažyminių, išreikštų būdvardžių 
arba daiktavardžių kilmininko linksniu, vertimo 
tvarka bus kitokia. Paprasti pažyminiai verčiami 
kartu su daiktavardžiu, o išplėstinis pažyminys 
po jų.

Taigi gramatinis nagrinėjimas yra vertimo 
pagrindas. Nežinant keleto sakinio žodžių, bet 
mokant vokiečių kalbos gramatiką, galima su-
vokti didžiumą teksto.

Leksikos srityje būtina žinoti tam tikrą 
dalyko žodžių ir žodžių junginių minimumą, 
mokėti versti terminus, sugebėti nuspėti žo-
džius iš konteksto ir iš žodžių darybos formos. 
Šie sunkumai galėtų būti apibendrinami kaip 
polisemija, frazeologizmai, tvirti žodžių jungi-
niai, terminijos leksika, „klaidingi verčiančiojo 
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draugai“, t. y. žodžiai, kurie atrodo esą žinomi, 
o iš tikrųjų reiškiantys ką kita, dažnas noras 
suprasti nežinomą žodį pagal anksčiau išmoktą, 
klaidingos asociacijos su žinomomis morfemo-
mis arba tarptautiniais žodžiais.

Analizuodami specialybės kalbos ypatumus, 
sukeliančius studentams daugiausia sunkumų, 
savo ankstesniuose darbuose (Mauzienė 2006: 
203–212) nagrinėjome jungiamojo ryšio tarp  
savarankiškų sakinių, kaip esminių teksto vie-
netų, priemones, jų vartojimo dėsningumus, 
pateikėme keletą žinomų mokslininkų specia-
liosios kalbos apibrėžimus, akcentuojančius 
būdingiausius bruožus: raiškos aiškumą, tikslu-
mą, glaustumą, logiškumą. Štai L. Hoffmannas
(Hoffmann 1982: 316) profesinę kalbą api-
būdina taip: „Fachsprache – das ist Gesamtheit 
aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich 
begrenztbaren Kommunikationsbereich ver-
wendet werden, um die Verständigung der dort 
tätigen Fachleute zu gewährleisten“ Toliau jis 
sako, kad „die Fachsprachen sind keine  stilisti-
sche Variante der Allgemeinsprache. Sie sind also 
kein Stil, sondern Subsprachen, d. h. Teilsprachen 
der Allgemeinsprache, bei denen phonetische, 
morphologische und leksikalische Elemente, 
syntaktische und textuelle Phänomene eine funk-
tionelle Einheit bilden und die Kommunikation 
innerhalb der verschiedenen Bereiche in einem 
Fach ermöglichen“. L. Hoffmannas nurodo, kad 
profesinė kalba yra specialisto, kuris turi dis-
ponuoti tam tikromis mąstymo struktūromis, 
raiškos ir savitarpio supratimo priemonė. 
Todėl specialybės kalbą galima traktuoti kaip 
komunikacijos priemonę, kaip tam tikros dis-
ciplinos socializacijos (Sozialisation) rezultatą. 
Profesinė kalba atspindi tam tikras mąstymo 
struktūras, kurias nulemia specialybės, mokslo 
srities metodai, ir nurodo tam tikras perteikimo 
struktūras, kurios apibrėžiamos, atsižvelgiant į 
dalyko tyrimo interesus.

Šiame kontekste akcentuojame mokslininko 
R. Buhlmanno (Buhlmann, Frears 2000: 468) iš-
vadą, kad specialybės kalbos paskirtis – keistis 
informacija apie specialybės turinį, tam vartojant 
trumpiausias ir tiksliausias kalbos formas, bū-

tent – terminus, kurie, kaip specialiosios sąvokos 
kalbiniai ženklai, lemia vienareikšmišką daikto, 
kaip specialios sąvokos, turinio supratimą.

Naujomis ekonominėmis sąlygomis plūs-
telėjusi informacija iš užsienio šalių pateikė 
pliūpsnį naujų žodžių – skolinių, kai, siekiant 
įmantrumo ir perdėto kalbos modernizavimo, 
atmetamas savas žodis, o teikiama pirmenybė 
sunkiai suvokiamam svetimam žodžiui. Rei-
kėtų pabrėžti, kad viena tiek iš technikos, tiek 
iš ekonomikos, tiek iš kitų sričių terminijos 
užterštumo svetimais žodžiais priežasčių yra ir 
spaudinių ir net žodynų redaktorių pakantumas 
svetimybėms. Neretai žodynuose greta trans-
porto, ekonomikos ir kt. sričių termino lietuviš-
ko atitikmens kaip lygiavertis žodis pateikiama 
svetimybė, nenurodant, kad ji nevartotina.

Taigi Lietuvai  integruojantis į Vakarų 
Europą, į lietuvišką terminiją nuolat besibrau-
nantys tarptautiniai terminai, kilę iš užsienio, 
daugiausia anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų, 
sunkina studentų gebėjimą suvokti, perprasti 
ir pritaikyti juos savo dar nelabai tvirtoje tiek 
mokslo aukštojoje nekalbinėje mokykloje, tiek 
profesinio pasirengimo srityje (juk kalbama, 
kaip minėjome, apie pirmojo kurso studentus). 
Besaikis skolinių vartojimas dar labiau išryš-
kina jų ir kalbinės, ir profesinės kalbos žinių 
spragas.

Į VGTU ateina daug jaunuolių, baigusių 
nelietuviškas mokyklas, nelaikiusių užsienio 
kalbos, šiuo atveju vokiečių kalbos, baigiamojo 
egzamino. Šiems studentams perprasti specia-
lybės literatūrą, jos specifiką tampa dar sunkiau,
nes, versdami tekstą, jie verčia pirmiausia iš 
rusų arba lenkų kalbų į lietuvių (dažnai ne vi-
sai tiksliai), o tada bando rasti vokiečių kalbos 
atitikmenį.

Dažnas studentas neturi  ne tik specialaus 
vokiečių–lietuvių kalbos žodyno, bet ir bendri-
nės vokiečių–lietuvių kalbos žodyno (naudojasi 
vokiečių–rusų kalbos žodynais). Štai tada, kaip 
pailiustruota anksčiau pateiktame pavyzdyje, 
radę žodį Mutter techninėje literatūroje jie 
tiesiogiai verčia mama, netgi pareiškia, kad 
vokiškame tekste yra klaidų.
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Vokiečių kalbos terminai Skoliniai – neteiktinos svetimybės Lietuviški atitikmenys

das Abrollen obkatka, obkatkė pravažinėjimas
die Autobahn autobanas greitkelis
die Büchse vtulka įvorė
der Dampfbehälter glušitelis duslintuvas

der Dämpfer dempferis 1. slopintuvas, duslintuvas;
2. amortizatorius

die Dichtung salnykas riebokšlis
die Einlage prokladkė tarpiklis
die Einspritzdüse forsunka, forsunkė purkštuvas
das Fahrwerk šasi važiuoklė
die Federung sprendžina lingė, spyruoklė
die Friktion frikcija trintis
der Gebrauchtwagen dėvėtas automobilis naudotas automobilis
die Haube kapotas dangtis, antvožas; gaubtas
die Hobelmaschine obliarka obliavimo mašina
die Kante abvotkė apvadas
der Kipper samosvalas savivartis
die Klappe klapanas 1. sklendė; 2. vožtuvas
der Lärm alasas triukšmas
markieren markiruoti (pa)žymėti, (pa)ženklinti
die Markierung markiravimas (pa)žymėjimas, (pa)ženklinimas
die Mutter muterkė veržlė
nieten nituoti kniedyti
parken parkuoti statyti (automobilį)
das Pflaster brukas grindinys
der Nippel nipelis įmova; užmova
die Raspelfeile napilnykas dildė; brūžeklis
das Scharnier šarnyras lankstas
die Scheibe šaiba poveržlė
der Schlagbaum šlagbaumas užkardas
der Schlepper buksyras vilkikas; vilktis
der Schlitz šlicas 1. plyšys; tarpas; 2. (cilindro) anga
die Schraube šriūbas varžtas
schrauben šriūbuoti veržti; įsukti
der Schraubenzieher otviortka, otviortkė atsuktuvas
die Spindel špindelis 1. suklys; 2. pavaros sraigtas
der Spoiler spoileris 1. aptakas; 2. oro nukreipiklis
die Spule špulė 1. ritė; 2. apvijos sekcija
der Stichel štichelis Raižiklis
die Trosse trosas lynas
der Tumbler tumbleris perjungiklis
die Vergaserdüse žikleris, žikliorius purkštukas
die Vorspur ratų sufokusavimas ratų suvedimas
die Wasserwaage vasarvagė, vaservagis gulsčiukas
der Wärmeschutz termoizoliacija šilumos izoliacija
der Wärmeübertragung termoforas šilumnešis; šildalas
die Zierleiste moldingas puošybinė juostelė
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Dabartinio gyvenimo realijos vis dėlto ver-
čia studentus suklusti, kai tiek spaudoje, tiek per 
radiją arba nacionalinę televiziją, nekalbant jau 
apie skaitomą tekstą užsienio kalba, jie nuolat 
girdi: menedžmentas, menedžeris, marketingas, 
dileris, failas, adapteris, hakeris, tablo, markeris, 
holdingo kompanija, čarterinis reisas, parkuoti 
automobilį, servisas, komfortabiliai gyventi ir kt., 
kurių dauguma dėl šiuo metu mūsų kalbininkų 
kruopštaus kalbos norminimo darbo yra pa-
keisti puikiais lietuviškais atitikmenimis. Tačiau 
stokodami ne tik kalbinių, bet ir profesinių ži-
nių, susidūrę su naujais tarptautiniais žodžiais, 
studentai ne visada sugeba rasti adekvačius 
lietuviškus pakaitus. Tada lengviausias būdas 
išversti terminą – prie užsienio kalbos žodžio 
pridėti lietuvišką galūnę.

Pasklaidžius daugelį mokslinių darbų kal-
bos norminimo klausimais (Kaulakienė 2003: 
17–23; Keinys 2005; Kitkauskienė 2006: 88–92; 
Mikulėnienė 2005; Rukšėnas 1999: 53–57; Ta-
dauskienė 1999: 79–82 ir kt.) pastebima, kad 
daugiausia jų yra skirta naujausių mokslo ir 
technikos šakų terminijai nagrinėti. Ypač gausu 
svetimų žodžių, ir daugiausia anglizmų, yra in-
formatikos, verslo, ekonomikos srityje. Tai lėmė 
naujos gyvenimo realijos. Todėl šiai svetimai 
leksikai įvertinti skiriama itin daug dėmesio. 
Ne tiek daug jo tenka transporto, mechanikos 
ir kt. technikos sričių terminijai, kurių užsienio 
leksikos daugumą sudaro slavizmai. Tačiau ir 
čia esama naujovių.

Lentelėje teikiama nemažai vokiškų terminų, 
kurie iliustruoja šių technikos sričių pokyčius.

Be abejo, tai tik dalis pavyzdžių, rodančių, 
kaip negalima ir kaip reikia versti tą ar kitą 
vokišką terminą. Turėdami prieš akis tokį ly-
ginamąjį žodyną, besimokantys ir skaitantys 
vokiečių kalbos automobilių transporto ar me-
chanikos srities tekstus studentai daug lengviau 
ir greičiau išmoktų Valstybinės lietuvių kalbos  
komisijos patvirtintus puikius lietuviškus ati-
tikmenis. Šių mokslo sričių leksikoje yra ir 
tarptautinių terminų. Tačiau, palyginti su verslo, 
ekonomikos sritimi, jų nėra daug. Todėl šiame 
straipsnyje jie nenagrinėjami.

Išvados

Straipsnyje aptarti kai kurie aktualesni vokiečių 
kalbos mokslinės technikos tekstų ypatumai – 
tiek gramatiniai, tiek svetimoji leksika, apimanti 
VGTU Mechanikos ir Transporto inžinerijos 
fakultetuose dėstomų specialybės dalykų ter-
miniją, teikiančią studentams daug sunkumų ją 
perprantant ir verčiant. Supažindinant studen-
tus su specialiosios literatūros specifika būtina
pabrėžti, kad, norint gerai suprasti vokišką eko-
nomikos, transporto, mechanikos, statybos ir kt. 
tekstą, būtina žinoti, kad vokiečių kalbos tech-
nikos mokslų srities terminai yra labai tikslūs, 
jų gausu, aiškiai apibrėžtas kiekvienas atskiras 
atvejis. To lietuvių kalboje, deja, pasigendama: 
tai ryškus vokiečių ir lietuvių kalbų terminijos 
neatitikimas. Tačiau didžiulis kalbininkų kalbos 
norminimo indėlis leidžia pakeisti svetimą žodį 
puikiais lietuviškais atitikmenimis, daugelis 
kurių sėkmingai prasiskynė kalią transporto, 
ekonomikos, verslo ir kt. specialistų kalboje. Jei 
yra adekvatūs lietuviški terminai, tai lietuviškoje 
mokslinėje technikos terminijoje jokios sveti-
mybės nepriimtinos. Studentai turi tai suprasti 
ir dėti visas pastangas, kad galėtų taisyklingai 
ir tiksliai vartoti lietuvišką terminiją, kad būtų 
verti aukštos kvalifikacijos specialisto vardo.
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MOST IMPORTANT FEATURES OF SCIENTIFIC 
TECHNICAL TEXTS IN THE GERMAN LANGUAGE

Liudmila Mauzienė

In this article some peculiarities of scientific texts in German are analyzed. Value of accuracy, clearness, logic
sequence in the language of science is emphasized. Vivid inadequacy of Lithuanian and German terms is 
accentuated. The attention is paid to the students to perceive, to undestand correctly and to apply loanwords.
Both in higher educational  institutions where training is  conducted in Lithuanian and in vocational schools 
the use of general and special dictionaries are required when interpreting the terms, it is necessary to pay 
attention to the context. The emphasis is laid on the fact that it is undesirable to use loanwords as terms if
a corresponding word in the Lithuanian language exists.

The presented paper should be of practical importance for the work with the students.

Keywords: communicative German language, speciality term in German, peculiarities of speciality texts 
in German, grammar srtuctures of technical texts in German, subject vocabulary in German, loanwords in 
German.
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