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Straipsnyje tiriami kompiuterijos skolinių ir jų lietuviškų atitikmenų vartosenos polinkiai tarp studentų ir 
nustatyti jų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Kompiuterijos terminija yra vienas iš naujausių specialiosios 
terminijos sluoksnių, todėl nėra nusistovėjusi. Daugelis kompiuterijos terminų yra atėję iš anglų kalbos ir 
jų plitimą stengiamasi riboti, todėl kompiuterijos svetimybės keičiamos į lietuviškus terminus. Tačiau ne 
visada pavyksta surasti tinkamų pakaitalų. Be to, ne visi specialistų siūlomi nauji terminai prigyja lietuvių 
kalboje. Konkretaus lietuviško termino pasirinkimą ar atmetimą gali lemti įvairūs veiksniai: termino trum-
pumas, skambumas, vartosenos patogumas, aiškumas, tikslumas, skolinio įsigalėjimas ir pan. Straipsnyje 
analizuojami anketiniu būdu apklaustų KTU studentų pateikti duomenys apie 10 kompiuterijos skolinių 
ir 13 jų atitikmenų vartojimą bei aptariami veiksniai, lemiantys jų pasirinkimą ar atmetimą.
Iš anketinio tyrimo duomenų matyti, kad kompiuterijos skolinius respondentai vartoja gerokai dažniau nei 
jų lietuviškus atitikmenis: skolinius vartoja 60,5 %, lietuviškus atitikmenis – 39,5 % apklaustųjų. Svarbiausi 
veiksniai, nulėmę kompiuterijos svetimybių pasirinkimą, yra jų įprastumas ir patogumas. Dažniausiai 
skolinių respondentai nevartoja, nes šie neįprasti ir ne visiems suprantami. Pasirenkant lietuvišką terminą, 
svarbiausi yra bendresni, išoriniai veiksniai: suprantamumas, patogumas ir lietuviškumas. Pastebėta, kad 
kelių žodžių lietuviškam terminui sunkiau konkuruoti su vienažodžiu skoliniu. Be to, vartosenoje lengviau 
prigyja terminizuoti bendrinės kalbos žodžiai nei naujadarai.
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Įvadas

Kompiuterijos terminija yra vienas iš naujau-
sių specialiosios terminijos sluoksnių, todėl 
nėra nusistovėjusi. Technologijos keičiasi labai 
sparčiai, atsiranda vis naujų įtaisų, priemonių 
galimybių, jiems įvardyti reikia taisyklingų 
kalbos žodžių (Dagienė, Grigas 2004: 267). 
Daugelis kompiuterijos terminų yra atėję iš an-
glų kalbos ir, siekiant palaikyti kalbos grynumą, 
jų plitimą stengiamasi riboti. Kompiuterijos 

svetimybės keičiamos į lietuviškus terminus, 
nes priešingu atveju, anot A. Kaulakienės (2000: 
23), dėl nenutrūkstamo (kartais net gausaus) ir 
netvarkomo skolintų kompiuterijos terminų 
antplūdžio gali susidaryti tokia padėtis, kad visa 
termininė kompiuterijos leksika taps skolinta. 
Tokią kompiuterijos terminijos padėtį reikėtų 
laikyti nenormalia, nes būtų pažeistas vienas 
svarbiausių terminologijos principų – savųjų 
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terminų prioriteto principas. Tačiau ne visada 
kompiuterijos svetimybėms pavyksta sėkmingai 
surasti tinkamų lietuviškų pakaitalų, siūlomi 
pakaitalai ne visais atvejais atitinka jiems kelia-
mus reikalavimus. Vietoje taisomo nenorminio 
kalbos vieneto taisyklingas atitikmuo gali sė-
kmingai įsitvirtinti, jei atitinka kelias sąlygas. 
Pirmiausia pakaitalas turi būti adekvatus se-
mantiškai. Be to, jis neturi būti sudėtingesnės 
sandaros, pageidaujama, kad neturėtų daugiau 
skiemenų, turi būti patogus ištarti (Drukteinis 
2005: 72). Todėl ypač svarbu su nauja sąvoka 
atėjusiam kitakalbiam terminui parinkti gerai 
apgalvotą ir tinkamiausią savos kalbos atiti-
kmenį ir laikytis terminų pastovumo principo 
(Kaulakienė 2006: 24).

Pasak G. Grigo (2007: 9), ir angliška kom-
piuterijos terminija nėra visiškai sutvarkyta ir 
susisteminta. Daugelis angliškų terminų yra 
daugiareikšmiai ir natūralu turėti jiems po ke-
lis lietuviškus atitikmenis. Įvairiose angliškose 
programose tas pats daiktas kartais vadinamas 
skirtingai, pasitaiko žargono. Ypač tai akivaizdu 
kompiuterinėje leksikoje, kur mokslinė termi-
nija persipina su natūralia kalba. Todėl tenka 
nemažai padirbėti, kad terminai būtų aiškūs, 
tikslūs, natūraliai įsilietų į lietuvių kalbą.

Ne visi specialistų siūlomi nauji kompiute-
rijos terminai prigyja lietuvių kalboje. Kompiu-
terijos terminų norminimas yra tuo neįprastas, 

kad šios srities svetimi žodžiai plito labai greitai 
kartu su staigiu to paties reiškinio plitimu, ir 
vartotojų sąmonėje įsitvirtino nesulietuvinta 
leksika (Drukteinis 2005: 72). Šios srities termi-
nų norminimas susidūrė su tam tikru vartotojų 
pasipriešinimu. Konkretaus lietuviško termino 
pasirinkimą ar atmetimą gali lemti įvairūs 
veiksniai: termino trumpumas, skambumas, 
vartosenos patogumas, aiškumas, tikslumas, 
skolinio įsigalėjimas ir pan. 

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti kom-
piuterijos skolinių ir jų lietuviškų atitikmenų 
vartosenos polinkius tarp studentų ir nustatyti 
pasirinkimą ar atmetimą lemiančius veiksnius.

Tyrimui atlikti taikytas anketinės apklausos 
metodas. 

Anketiniam tyrimui buvo parinkta 10 kom-
piuterijos skolinių, turinčių lietuviškų atitikme-
nų. 9 skoliniai laikytini neteiktinais varian-
tais, vienas (failas) – vengtinas. Šių skolinių 
atitikmenys rinkti iš Kalbos patarimų (2005) 
leidinio, išskyrus laptopo atitikmenį skreitinis 
kompiuteris, kuris buvo parinktas iš V. Žal-
kausko Šiuolaikinių kompiuterių programų ir 
tinklų žodyno (2003: 54). Anketoje vienam sko-
liniui pateikiamas vienas arba keli atitikmenys. 
Skoliniui displėjus greta lietuviško atitikmens 
vaizduoklis pateikiamas ir tarptautinis terminas 
ekranas (žr. lentelę).

Kompiuterijos skoliniai ir jų atitikmenys
Skoliniai Atitikmenys

Čatas Pokalbių svetainė

Displėjus Vaizduoklis 
Ekranas

Failas Rinkmena 
Hakeris Programišius 
Kursorius Žymiklis 

Laptopas Nešiojamasis kompiuteris
Skreitinis kompiuteris

Linkas Saitas
Printeris Spausdintuvas 

Toneris Dažiklis
Dažomieji milteliai 

Vebas Žiniatinklis 
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Anketiniu būdu apklausti iš viso 107 Kauno 
technologijos universiteto studentai: 54 iš Staty-
bos ir architektūros fakulteto ir 53 iš Humani-
tarinių mokslų fakulteto. Respondentai pateikė 
duomenų apie 10 kompiuterijos skolinių ir 13 
atitikmenų vartojimą bei nurodė jų pasirinkimą 
ar atmetimą lemiančius veiksnius. 

Kompiuterijos terminų vartosenos  
polinkiai tarp studentų 

Iš anketinio tyrimo duomenų matyti, kad kom-
piuterijos skolinius respondentai vartoja gerokai 
dažniau nei jų lietuviškus atitikmenis: skoli-
nius – 60,5 %, lietuviškus atitikmenis – 39,5 % 
apklaustųjų. Yra tik keli lietuviški kompiuterijos 
terminai, kurie respondentų vartosenoje popu-
liaresni už skolinius. 

Iš dešimties skolinių ir lietuviškų atitikme-
nų porų respondentai šešiais atvejais dažniau  
vartoja kompiuterijos skolinius: čatas/pokalbių 
svetainė, failas/rinkmena, hakeris/ programišius, 
laptopas/nešiojamasis kompiuteris ar skreitinis 
kompiuteris, printeris/spausdintuvas, vebas/
žiniatinklis. Iš terminų grupelės displėjus/ vaiz-
duoklis/ekranas dauguma apklaustųjų studentų 

pasirinko tarptautinį terminą ekranas, lietuviš-
ko atitikmens vaizduoklis nevartojo nė vienas 
respondentas. Poroje toneris/dažiklis, dažomieji 
milteliai vienodai vartojamas tiek skolinys, tiek 
lietuviški atitikmenys. Tik dviem atvejais res-
pondentai dažniau vartoja lietuviškus terminus: 
žymiklis/kursorius, saitas/linkas (1 pav.).

Anketos duomenys rodo, kad iš tirtų kom-
piuterijos skolinių populiariausi yra failas ir 
hakeris, kuriuos pasirinko atitinkamai 100 % 
ir 90 % respondentų. Daugiau kaip du treč-
daliai visų apklaustųjų vartoja skolinius čatas, 
laptopas, vebas. Ne ką mažiau populiarūs ir kiti 
skoliniai: printerį ir tonerį vartoja apie pusė ap-
klaustų studentų. Maždaug trečdalis responden-
tų pasirinko kursorių, linką ir displėjų (2 pav.).

Iš tirtų kompiuterijos skolinių atitikmenų 
išsiskiria du populiariausi: žymiklis ir saitas, ku-
riuos vartoja daugiau kaip du trečdaliai respon-
dentų. Be to, tik šie du lietuviški kompiuterijos 
terminai studentų vartosenoje populiaresni už 
skolinius. Apie trečdalis apklaustųjų pasirinko 
pokalbių svetainę, nešiojamąjį kompiuterį, spaus-
dintuvą ir dažiklį. Lietuviškų terminų rinkmena 
ir vaizduoklis nevartoja nė vienas apklaustas 
studentas (3 pav.). 

1 pav. Kompiuterijos skolinių ir atitikmenų vartojimas 
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vebas

toneris

printeris

linkas

laptopas

kursorius

hakeris

failas

displėjus

čatas

2 pav. Kompiuterijos skolinių vartojimas

žiniatinklis

dažomieji milt.

dažiklis

spausdintuvas

saitas

skreitinis komp.

nešiojamasis komp.

žymiklis

programišius

rinkmena

vaizduoklis

pokalbių svetainė

3 pav. Lietuviškų kompiuterijos terminų vartojimas

Termino pasirinkimą ar atmetimą  
lemiantys veiksniai

Anketoje respondentai ne tik pažymėjo varto-
jamus kompiuterijos terminus, bet ir prie kie-
kvieno termino (tiek skolinio, tiek lietuviškojo) 

nurodė jo pasirinkimą ar atmetimą lemiančius 
veiksnius: vartoja skolinį, nes terminas įpras-
tas, įmantresnis, gražiau skamba, patogesnis, 
visiems suprantamas, dažniau girdimas; ne-
vartoja, nes terminas neįprastas, ne visiems 
suprantamas, negirdėtas, nenorminis, sunkiai 
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ištariamas; vartoja atitikmenį, nes terminas lietu-
viškas, įprastas, suprantamas, norminis, dažniau  
girdimas, gražiau skamba, įdomus, patogus 
vartoti; nevartoja, nes terminas neįprastas, ne-
patogus, negražiai skamba, keistas, nevykęs, ne 
visiems suprantamas, negirdėtas, netikslus.

Iš tyrimo duomenų paaiškėjo, kad svarbiausi 
veiksniai, nulėmę kompiuterijos svetimybių 
pasirinkimą, yra jų įprastumas (28,3 %), pa-
togumas ir suprantamumas (po 23,3 %). Gana 
svarbus ir kalbinės aplinkos poveikis (dažniau 
girdimas), kuris sudaro 19,1 % visų teigiamų 
svetimybių vertinimų. Rečiausiai įvardijamos 
svetimybių vartojimo priežastys – gražiau skam-
ba (4,3 %) ir įmantresnis (1,5 %). Dažniausiai 
skolinių respondentai nevartoja, nes jie neįprasti 
(36,4 %) ir ne visiems suprantami (29,9 %); 
retesnė priežastis – nenorminis (sudaro 18,6 % 
visų neigiamų svetimybių vertinimų). Mažiau-
siai svarbūs veiksniai – negirdėtas (9,3 %) ir 
sunkiai ištariamas (5,6 %).

Lietuvišką terminą respondentai dažniausiai 
renkasi, nes jis suprantamas (23,5 %) ir patogus 
vartoti (18,8 %). Ne mažiau svarbi nuostata – 
lietuviškas (17,8 %). Taigi tiek pasirenkant ati-
tikmenį, tiek skolinį, svarbiausi yra bendresni, 
išoriniai veiksniai. Tačiau termino normiškumas 
respondentams nėra svarbus veiksnys, nes 
sudaro tik 4,1 % visų lietuviškų kompiuterijos 
atitikmenų teigiamų vertinimų. Rečiausiai 
įvardijamas termino įdomumas (3,1 %). Daž-
niausiai lietuviškų terminų apklausti studentai 
nevartoja, nes šie yra neįprasti (22,8 %) ir keisti 
(20,1 %). Kai kuriais atvejais respondentai ne-
vartoja atitikmenų, nes jų nėra girdėję (11,1 %). 
Mažiausiai svarbūs veiksniai – nevykęs (6,5 %) 
ir netikslus (5,9 %).

Analizuojant konkrečius kompiuterijos 
skolinių ir atitikmenų pasirinkimo ar atmeti-
mo atvejus, pastebėti keli reikšmingesni faktai. 
Pavyzdžiui, kelių žodžių lietuviškam terminui 
sunkiau konkuruoti su vienažodžiu skoliniu. 
Dvižodžius lietuviškus terminus (pokalbių 
svetainė, nešiojamasis kompiuteris, dažomieji 
milteliai) respondentai dažniausiai atmeta  

todėl, kad jie nepatogūs vartoti. Be to, pastebė-
ta, kad vartosenoje lengviau prigyja termini-
zuoti bendrinės kalbos žodžiai nei naujadarai 
(vaizduoklis, rinkmena, programišius, skreitinis 
kompiuteris). 

Išvados 

1. Iš anketinio tyrimo duomenų matyti, kad 
kompiuterijos skolinius respondentai var-
toja gerokai dažniau nei lietuviškus jų atiti-
kmenis: skolinius vartoja 60,5 %, lietuviškus 
atitikmenis – 39,5 % apklaustųjų.

2. Svarbiausi veiksniai, nulėmę kompiuterijos 
svetimybių pasirinkimą, yra jų įprastumas 
ir patogumas. Dažniausiai skolinių res-
pondentai nevartoja, nes jie neįprasti ir ne 
visiems suprantami.

3. Pasirenkant lietuvišką terminą, svarbiausi 
yra bendresni, išoriniai veiksniai: supranta-
mumas, patogumas ir lietuviškumas. Daž-
niausiai atitikmenų respondentai nevartoja, 
nes jie yra neįprasti ir keisti.

4. Pastebėta, kad kelių žodžių lietuviškam ter-
minui sunkiau konkuruoti su vienažodžiu 
skoliniu. Be to, vartosenoje lengviau prigyja 
terminizuoti bendrinės kalbos žodžiai nei 
naujadarai.
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COMPUTER LOANWORDS AND TENDENCIES  
OF THE USE OF EQUIVALENTS

Vilija Celiešienė

In the paper computer loanwords and tendencies of the use of Lithuanian equivalents among students were 
explored and the factors determining their choice were defined. The computer terminology is one of the 
newest sections of special terminology and thus has not yet been established. The larger half of computer 
terms are adopted from English, the spread of which is being tried to restrain, that is why barbarisms are 
being replaced by appropriate Lithuanian terms. However, suitable substitutes are not always to be found. 
Furthermore, not all of the new terms proposed by the specialists establish themselves in the Lithuanian 
language. The adoption or rejection of a particular Lithuanian term can be defined by various factors: 
brevity of term, sonority, comfort of use, clarity, fidelity, adoption of the loanword, etc. 
The paper analyses the data, provided in questionnaires by students of Kaunas University of Technology, 
about the use of 10 computer loanwords and the use of 1 equivalent and discusses the factors, defining the 
adoption or rejection of loanwords.

Keywords: computer terminology, computer loanwords, tendencies of the use of equivalents.
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