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Straipsnio tikslas – išanalizuoti bendrinės kalbos žodžių reikšmių keitimą kaip vieną iš kompiuterijos termini-
jos kūrimo būdų. Analizuojami terminizacijos bei transterminizacijos būdu į kompiuterijos terminiją perkelti 
bendrinės kalbos žodžiai ar kitų sričių terminai, įtraukti į V. Dagienės, G. Grigo, T. Jevsikovos „Enciklopedinį 
kompiuterijos žodyną“ (2012). Tyrimo objektas – vientisiniai semantiniai dariniai ir vertiniai. Jie visi yra 
bendrinės lietuvių kalbos žodžiai, kompiuterijos srityje jau tapę terminais arba perkelti iš kitų dalykinių sričių 
vidinio skolinimosi būdu. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma tirtų terminų yra semantiniai vertiniai, tik 
išoriškai padaryti savo kalbos priemonėmis, o pati sąvoka, jos apibrėžimas greičiausiai paskolinti iš anglų 
kalbos. Vienažodžių kompiuterijos terminų, kurių nauja reikšmė yra kilusi iš lietuvių kalbos ir kuriuos būtų 
galima laikyti semantiniais dariniais, EKŽ rasta vos vienas kitas.

Reikšminiai žodžiai: terminizacija, transterminizacija, semantiniai vertiniai ir dariniai, metaforiniai terminai.

Įvadas

Leksika – ypač sparčiai besikeičiantis, atvi-
riausias, labiausiai į išorės įtaką reaguojan-
tis kalbos sluoksnis. Šiai kaitai įtakos turi 
daugybė veiksnių: politinių, ekonominių, 
mokslo, technikos, socialinių, kultūrinių ir 
kt. Pastaruoju metu ypač aktualūs lietuvių 
kalbos leksikos semantiniai pokyčiai. Anot 
V. Rudaitienės (2014), žodžių reikšmių kiti-
mas yra vienas svarbiausių kalbos leksikos 
raidos bruožų. Daugelis žodžių, vartojamų 
bet kurioje kalboje, paprastai nelieka seman-
tiniu atžvilgiu nepakitę. Žodžių reikšmės tai 
paplatėja, tai susiaurėja, tai perkeliamos iš 

vienos sąvokos sferų į kitą, tai įgauna kitokių 
stilistinių niuansų (Rudaitienė 2014).

Dabartinį bendrinės lietuvių kalbos etapą, 
pasak G. Naktinienės (2002), būtų galima 
pavadinti specialiosios leksikos ir naujadarų 
amžiumi. Moderniosios technikos įsigalėjimo 
ir šiuolaikinių technologijų iškilimo sąlygomis 
lietuvių kalboje nuolat atsiranda naujų žodžių, 
įvardijančių naujas sąvokas, dauguma jų – vien-
os ar kitos srities terminai. Plėtojantis mokslui 
ir technikai, terminologai ne visuomet suspėja 
įvardyti nuolat atsirandančių naujų sąvokų. 
Sukurti tiek naujų terminų yra gana sunku, 
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todėl terminizacija tampa vienu iš pagrindinių 
terminijos šaltinių, kai bendrinės kalbos žodžiai 
perkeliami į konkrečią mokslo sritį ir tampa 
jos terminais arba terminas iš vienos srities 
perkeliamas į kitas. S. Keinio (2005) nuomone, 
tokie terminai yra visai patogūs, paprasti, iš jų 
lengvai padaroma naujų terminų, ir tai rodo, 
kad, galint paimti terminu įprastą žodį, netikslu 
kurti naujadarus.

Bendrinės kalbos žodžių reikšmių kiti-
mo, kaip terminizacijos proceso rezultato, 
tyrimai pastaruoju metu Lietuvoje nėra gausūs. 
G. Naktinienė (2002) yra analizavusi specia-
liosios ir nespecialiosios leksikos vartosenos ir 
tarpusavio santykių bei specialiosios leksikos 
pateikimo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ 
aspektus. R. Vladarskienė (2013), remdamasi 
Lietuvių kalbos instituto naujųjų skolinių duome-
nų bazėje 1998–2010 iš įvairių teisės dokumentų 
sukauptais duomenimis, nagrinėjo tarptautinių 
žodžių naujų reikšmių radimosi polinkius admi-
nistracinėje lietuvių kalboje ir aptarė jų tinkamu-
mo bendrinei kalbai galimybes. R. Vladarskienė 
(2012), R. Stunžinas (2006) analizavo perkeltinės 
reikšmės žodžius, įvardijančius specialias sąvo-
kas, ekonomikos ir statybos terminijos metafo-
rinį įvardijimą. Minėtini E. Jakaitienės (1997), 
V. Rudaitienės (2014) lietuvių kalbos žodžių 
reikšmių kitimo, anglų kalbos įtakos leksikos 
semantiniams pokyčiams tyrimai.

Ypač sparčiai besivystant kompiuterijos 
mokslui, kinta ir plėtojasi šios srities ter-
minija, pasižyminti naujažodžių, naujų realijų 
pavadinimų gausa. Lietuvoje vyksta gana in-
tensyvus šios srities terminų tvarkybos darbas, 
kuriami, vertinami ir norminami kompiuterijos 
naujažodžiai, analizuojama ir tikslinama jų var-
tosena. Informatikos, kompiuterijos terminijos 
raida bei terminų kaita nuodugniau analizuota 
A. Kaulakienės publikacijose (Kaulakienė 2001; 
Kaulakienė, Rimkutė 2008), tirtas semantinių 
darinių ir vertinių plitimas kompiuterijos ter-
minijoje; pagrindinių kompiuterijos terminų, 
t. y. kompiuteris, aparatinė įranga, programinė 
įranga, mikrosistemos raida ir kt. Minėtina 
M. Pauros (2014) disertacija, kurioje analizuo-
jamas sąvokos kompiuterių virusas semantinis 

laukas. M. Paura (2008), nagrinėdamas užsienio 
specialistų pateikiamus kompiuterių saugos ter-
minus ir jų apibrėžtis, pastebėjo, kad bendrinės 
lietuvių kalbos žodis dažnai virsta tam tikrą 
reikšmę turinčiu terminu. Autoriaus nuomone, 
nustačius, kad tai yra tam tikra tendencija, 
į kompiuterių saugos terminiją būtų galima 
žvelgti kaip į šiuo metu egzistuojančių lietuvių 
kalbos žodžių naujų prasmių ir reikšmių 
kūrimosi pavyzdį (Paura 2008).

Šiame straipsnyje bandoma patyrinėti, kiek 
minėta tendencija būdinga visos kompiuteri-
jos srities terminijai. Straipsnio tikslas  – 
išanalizuoti bendrinės kalbos žodžių reikšmių 
keitimą kaip vieną iš kompiuterijos terminijos 
kūrimo būdų.

Straipsnyje analizuojami terminizacijos 
ir transterminizacijos būdu į kompiuterijos 
terminiją perkelti bendrinės kalbos žodžiai 
ar kitų sričių terminai, įtraukti į V. Dagienės, 
G.  Grigo, T.  Jevsikovos „Enciklopedinį 
kompiuterijos žodyną“ (2012 m. trečiasis 
internetinis leidimas, toliau – EKŽ). Tyrimo 
objektas – 56 vientisiniai semantiniai darin-
iai ir vertiniai. Jie visi yra bendrinės lietuvių 
kalbos žodžiai, kompiuterijos srityje jau 
tapę terminais arba perkelti iš kitų dalykinių 
sričių vidinio skolinimosi būdu. Šie žodžiai, 
anot M. Pauros (2008), paprasti tik iš pirmo 
žvilgsnio, kompiuterijos srityje jie pateikiami 
su apibrėžtimis, atskiriančiomis juos nuo 
bendrinės kalbos vienetų ir paverčiančiomis 
specialiosios leksikos vienetais.

Terminizacija ir transterminizacija

Terminizavimas  – toks procesas, kai ben-
drinės kalbos žodžiai verčiami terminais, 
suteikiant jiems terminologinę reikšmę. 
Terminologizuojant gatavus lietuviškus žodžius 
dažniausiai žiūrima, kad terminologinė reikšmė 
neprieštarautų leksinei žodžio reikšmei. Jei taip 
atsitinka, atsiranda klaidingai orientuotų ter-
minų (Gaivenis 2002). Terminizacija paprastai 
yra susijusi su semantiniu žodžio modifikavimu 
ir apibrėžimu. Dažniausiai terminai kuriami 
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praplečiant arba susiaurinant konkrečią žodžio 
reikšmę, rečiau – perkeltinės reikšmės for-
mavimosi ar reikšmės tikslinimo būdu. Tokie 
žodžiai, patekę į terminiją, žymi specialiosios 
srities sąvoką, kurios turinį atskleidžia termi-
ninės reikšmės apibrėžimas.

Mokslų integracija ir sintezė sukėlė terminų 
ėmimą iš vienos srities į kitą (Keinys 2005). 
Terminas iš vienos dalykinės srities neretai 
transterminizacijos būdu gali būti perkeliamas 
kitai, pvz.: šaknis biologijoje – „požeminė 
augalo dalis, kuria jis įsitvirtina ir maitinasi“; 
kalbotyroje – „pagrindinė žodžio dalis be 
priešdėlio, priesagos ir galūnės“; matematikoje – 
„dydis, kuris pakeltas tam tikru laipsniu duoda 
turimą skaičių“; anatomijoje – „plauko, danties 
ar kita dalis, esanti kūne“. Jei terminas remiasi 
bendrinės kalbos žodžiu, nežinant jo sukūrimo 
istorijos, dažnai sudėtinga nustatyti, ar tam tik-
ros srities terminijoje jis atsirado terminizacijos, 
ar transterminizacijos būdu, t. y. antrinės ar net 
tretinės nominacijos būdu.

Terminologinė nominacija – antrinė ben-
drosios nominacijos atžvilgiu (Gaivenytė 2000). 
Antrinė nominacija įvyksta tada, kai bendrinės 
kalbos žodžiams suteikiama speciali reikšmė 
tam tikroje mokslo srityje, tiesiogiai termi-
nologizuojant bendrinės kalbos žodžius (Paura 
2014). Tretinė nominacija įvyksta, kai terminai 
į konkrečią sritį perkeliami iš kitų dalykinių 
sričių vidinio skolinimosi (transterminizavimo) 
būdu.

Tyrimui pasirinktų terminų analizė rodo, 
kad į EKŽ (2012) įtraukta nemažai terminų, 
kurie atsirado keičiant bendrinės kalbos žodžių 
reikšmes. Tačiau didelė šių terminų dalis 
greičiausiai čia atsirado ne antrinės (termi-
nizacijos), o tretinės (transterminizacijos) 
nominacijos būdu. Pastebėta, kad dauguma 
analizuojamų terminologizuotų bendrinės 
kalbos žodžių naują reikšmę yra įgavę ne tik 
kompiuterijos (informatikos), bet ir kitų sričių 
terminijoje ir Lietuvos Respublikos terminų 
banke (TB 2016) teikiami kaip kelių ar net ke-
liolikos sričių terminai.

Pavyzdžiui, bendrinės kalbos žodis akutė 
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (DLKŽ 

2011) turi tokias reikšmes: 1. mžb. akis; 2. au-
galo pumpuras, akelė: Skiepija medelius ~ėmis.; 
3. smulki kiaurymėlė, tuštumėlė: korio a. Patekęs 
į kompiuterijos terminiją, šis bendrinės kalbos 
žodis įgauna specialią apibrėžtą reikšmę. EKŽ 
(2012) pateikiama ši termino akutė apibrėžtis: 
mažas skritulėlis, turintis dvi būsenas: pažymėtas 
arba nepažymėtas, ir esantis tokių akučių 
grupėje, iš kurių tik viena gali būti pažymėta. 
Tačiau žodžiui akutė speciali reikšmė buvo 
suteikta ne tik informatikos, bet ir medienos, 
tekstilės pramonės, aprangos, augalininkystės, 
transporto, chemijos ir kt. srityse. TB (2016) 
pateikti devyni vientisinio termino akutė straip-
sniai. Pvz.:

akutė med. neišsivysčiusio miegančiojo 
pumpuro pėdsakas, kurio skersmuo mažesnis 
kaip 5 mm.; apr. metalinė ar plastikinė, žiedo for-
mos funkcinė ir dekoratyvinė aprangos gaminių 
furnitūros detalė, sutvirtinanti skylutes; tekst. 
medžiagos ertmelė arba kiaurymėlė; augal. 1. 
neišsirutuliojęs pumpuras, 2. bulvės stiebagumbio 
pumpuras; transp. šviečianti sudėtinė šviesos 
signalo dalis; chem. ertmelė arba kiaurymė ki-
etojoje medžiagoje ar organizmo audinyje; aval. 
per visą viršaus medžiagų storį įtvirtinamas 
metalinis arba plastikinis vamzdelis batraiščiui 
arba siūlui varstyti; inform. mažas skritulėlis, 
turintis dvi būsenas.

TB teikiama net 16 termino  mazgas 
straipsnių. Gyvosios kalbos žodžiu mazgas 
vadinamas sumezgimas, surišimas; sumezgimo 
vieta: tikrasis m. Piemenų, žvejų m. Siuvėjo m. 
Jūrinis m. ~ą užmegzti, atmegzti. Botago ~ẽliai 
(DLKŽ 2011). Patekęs į kompiuterijos terminiją 
mazgas įgauna specialią apibrėžtą reikšmę: prie 
tinklo prijungtas įrenginys, pavyzdžiui, kompiut-
eris, serveris, spausdintuvas (EKŽ 2012). Tačiau 
žodis mazgas į terminiją parkeliamas ir gyny-
bos, logistikos, tekstilės pramonės, komunikaci-
jos, fizikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, 
automatikos, standartizacija ir metrologijos 
sąvokoms pavadinti. Pvz.:

mazgas sumezgimas, surišimas; sumezgimo 
vieta (DLKŽ 2011); gynyb. 1. į vieną vietą 
sutelktų bendros paskirties ugnies priemonių 
visuma, 2. susikirtimo, susiėjimo, ryšio vieta, 
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3. nesisteminis laivų greičio vienetas; logist. 
mazgas, sudarantis dalį įrangos; tekstil. surišimo, 
su(si)mezgimo vieta; komunikac. 1. tinklo vieta 
šakos ar grandies gale, 2. duomenų tinklo punk-
tas, kuriame funkciniais įtaisais sujungiami per-
davimo kanalai, 3. į vieną vietą sutelktų bendros 
paskirties įtaisų arba komponentų visuma; el. ir 
elektron. inžn. 1. konstrukcijos vieta, kurioje į 
vieną visumą yra sujungti funkciniai elementai, 
2. į vieną vietą sutelktų bendros paskirties įtaisų 
arba komponentų visuma, 3. duomenų tinklo 
punktas, kuriame vienu ar keliais funkciniais 
įtaisais sujungiami perdavimo kanalai, 4. elektros 
grandinės taškas, prie kurio prijungtos bent trys 
(kai kada dvi) šakos; standart. ir metrol. nesiste-
minis laivo greičio matavimo vienetas. Žymimas 
kn: 1 kn = 1 mi/h = 1,852 km/h = 0,514(4) m/s 
(TB 2016).

TB (2016) pateikta dvylika termino bran-
duolys straipsnių. Vienažodžiu terminu bran-
duolys kompiuterijoje vadinama pagrindinė 
operacinės sistemos dalis. Branduolys nedidelis, 
paprastai visą laiką būna operatyviojoje at-
mintyje ir atlieka pačias svarbiausias funkcijas 
(EKŽ 2012). Bendrinės kalbos žodžiui bran-
duolys speciali reikšmė buvo suteikta ne tik 
informatikos (kompiuterijos), bet ir medienos 
pramonės, augalininkystės, fizikos, chemijos, 
medicinos ir kt. dalykinėse srityse. Pvz.:

branduolys 1. kevale esanti sėkla, 2. vidinė 
brandesnė, tamsesnė ir kietesnė kai kurių medžių 
dalis (DLKŽ); med. kai kurių medžių vidinė 
kamieno dalis; už balaną tamsesnė ir kietesnė 
mediena; augal. eukariotų ląstelių organoidas, 
apgaubtas apvalkalu su poromis ir turintis 
chromosomas; chem. 1. ląstelės struktūrinis 
elementas, 2. centrinė atomo dalis; inform. 
pagrindinė operacinės sistemos dalis (TB 2016).

Bendrinės kalbos žodis kelias t. p. naują 
reikšmę yra įgavęs kelių sričių terminijoje. TB 
(2016) teikiama dvylika vienažodžio termino 
kelias straipsnių. Kompiuterijoje teikiamos šios 
termino kelias apibrėžtys: 1. vieno į kitą įdėtų 
katalogų vardų seka nuo šakninio katalogo iki 
failo. tai istoriškai susiklosčiusi šio žodžio var-
tosena. Būtų tiksliau tokį kelią vadinti adresu. 
2. maršrutas tarp dviejų kompiuterių (tinklo 

mazgų) (EKŽ 2012). Tačiau bendrinės kalbos 
žodis kelias terminologizuotas ir viešojo sau-
gumo, gynybos, žemės ūkio, transporto, fizikos, 
elektros ir elektronikos inžinerijos, standarti-
zacijos ir metrologijos srityse. Pvz.:

kelias 1. žemės ruožas ar vieta, kuriuo 
einama ar važiuojama, 2. kelias (DLKŽ 2011); 
vieš. saug. eismui skirta ir naudojama žemės 
arba statinio paviršiaus juosta per visą jos 
plotį; gynyb. sausumos kelias (be geležinkelių) 
kariuomenei judėti, manevruoti, materialinėms 
priemonėms vežti ir evakuoti, esantis kovos 
veiksmų zonoje; transport. inžinerinis statinys, 
skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui; 
el. ir elektron. inžn. 1. komandų eilė, atliekama 
vykdant kompiuterio programą, 2. linija, kuria 
vyksta judėjimas; tos linijos ilgis, 3. trifazės 
arba vienfazės grandinės dalis, turinti jungiklį 
ir saugiklį; standart. ir metrol. erdvės tarpas, 
kurį reikia įveikti norint patekti iš vieno taško 
arba punkto į kitą; inform. 1. vieno į kitą įdėtų 
katalogų vardų seka nuo šakninio katalogo iki 
failo, 2. maršrutas tarp dviejų kompiuterių (TB 
2016).

Bendrinės kalbos žodis žingsnis DLKŽ 
(2011) turi tokias reikšmes: 1. žengimo judesys: 
tankūs, reti ~iai., 2. žengiamas tarpas, ilgio 
vienetas atstumas tarp pėdų einant: kelias buvo 
dešimties ~ių platumo. Patekęs į kompiuterijos 
terminiją, šis bendrinės kalbos žodis įgauna 
specialią apibrėžtą reikšmę. EKŽ (2012) pateiki-
amos šios termino žingsnis apibrėžtys: 1. 
Proceso, programos, komandos, operacijos 
vykdymo tarpsnis, 2. Reikšmių keitimo inter-
valas. Bendrinės kalbos žodžiui žingsnis spe-
ciali reikšmė buvo suteikta ne tik informatikos 
(kompiuterijos), bet ir aprangos, fizikos, elek-
tros ir elektronikos inžinerijos, automatikos, 
sporto ir kt. dalykinėse srityse. TB pateikta try-
lika vientisinio termino žingsnis straipsnių. Pvz.:
žingsnis apr. judesys einant ar bėgant, koją 
perkeliant iš vienos vietos į kitą, priklausantis 
ir nuo aprangos, ypač avalynės, kelnių, sijono 
vartojamųjų savybių ir tinkumo; energ. judesio 
atstumas tarp gretimų narių; el. ir elektron. inžn. 
vyksmas, kurio metu žingsninio variklio velenas 
pasisuka žingsnio kampu; sport. 1. žengiamas 
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tarpas, ilgio vienetas – atstumas tarp pėdų ein-
ant arba bėgant, 2. užbaigtas judesių ciklas, 
nuolat pasikartojantis einant, bėgant, čiuožiant, 
slidinėjant, 3. antroji trišuolio fazė, 4. kūno 
padėties erdvėje keitimas perkeliant vieną koją 
bet kuria kryptimi iš vienos atramos į kitą; 
žengimo judesys; inform. 1. proceso, programos, 
komandos, operacijos vykdymo tarpsnis, 2. 
reikšmių keitimo intervalas (TB 2016).

Ne vienoje dalykinėje srityje (tarp jų 
ir kompiuterijos) yra terminologizuoti ir 
šie bendrinės kalbos žodžiai: apgaulė (TB 
(2016) teikiami 3 termino straipsniai), gija 
(5 straipsniai), kaukė (4 straipsniai), kilpelė 
(4 straipsniai), krepšys (2 straipsniai), lizdas 
(10 straipsnių), lūžis (6 straipsniai), lapas (4 
straipsniai), medis (6 straipsniai), šaknis (9 
straipsniai), papildinys (5 straipsniai), pataisa 
(13 straipsnių), paveldėjimas (5 straipsniai), 
raktas (13 straipsnių), šiukšlės (4 straipsniai), 
židinys (10 straipsnių) ir kt.

EKŽ (2012) gerokai retesni terminai į 
kompiuterijos terminiją patekę antrinės nomi-
nacijos būdu. Pavyzdžiui, tik kaip informatikos 
(kompiuterijos) terminas Terminų banke teikia-
mas žodis nevykėlis, kuriuo pavadinamas nepa-
tikimas, netvarkingas, nesukalbamas kompiuterio 
naudotojas. Bendrinės kalbos žodis, kuris DLKŽ 
(2011) nusakomas kaip nevykęs, nenusisekęs 
žmogus ar gyvulys: ~iai paršiukai, į kompiuteri-
jos terminiją greičiausiai pateko susiaurinant 
jo reikšmę: nevykęs žmogus —› nepatikimas, 
netvarkingas kompiuterio naudotojas.

Bendrinės kalbos žodis aklavietė, kuris 
t. p. terminizuotas tik kompiuterijos srityje, 
DLKŽ (2011) apibūdinamas kaip padėtis be 
išeities: atsidurti ~ėje. Patekęs į kompiuterijos 
terminiją, šis žodis įgauna specialią apibrėžtą 
reikšmę: Būsena, kai kiekvienas sąveikaujančios 
procesų aibės procesas laukia įvykio (1), kurį 
gali pateikti tik tos aibės procesas. kadangi visi 
procesai yra laukimo būsenoje, tai nė vienas iš jų 
tokio įvykio negali pateikti – visi stovi ir laukia 
(EKŽ 2012; TB 2016).

EKŽ (2012) terminas įsilaužėlis apibrėžiamas 
kaip asmuo, kuris, apeidamas slaptažodžius ir 
kitas saugumo priemones, nesankcionuotai pat-

enka į kieno nors kompiuterį. TB (2016) kol kas 
neteikiamas nei vienas šio termino straipsnis. 
Taigi į kompiuterijos terminiją bendrinės kalbos 
žodis įsilaužėlis pateko antrinės nominacijos būdu, 
praplečiant konkrečią jo reikšmę: kas įsilaužia 
(LKŽ 2008) —› asmuo, kuris nesankcionuotai 
patenka į kieno nors kompiuterį (EKŽ 2012).

DLKŽ (2011) bendrinės kalbos žodis 
krūva turi tokias reikšmes: 1. kas į vieną vietą 
sukrauta: k. akmenų, malkų, plytų. 2. didelis 
kiekis: Pinigų k. 3. būrys, draugė: k. žmonių. 
Jie visi ~ojè tebegyvena. Žodis krūva TB (2016) 
teikiamas tik kaip informatikos (kompiuteri-
jos) terminas, kuriuo pavadinama duomenų 
struktūra, į kurią dinamiškai dedami duomenys, 
o įdėti duomenys gali būti skaitomi arba šalinami 
nepriklausomai nuo jų įdėjimo eilės.

Tik kaip vienažodžiai kompiuterijos termi-
nai į Terminų banką įtraukti bendrinės kalbos 
žodžiai podėlis, darna, svetainė, patikėjimas ir 
kai kurie kiti. Tačiau konkrečių terminų analizė 
rodo, kad daugiausia terminų į kompiuterijos 
sritį visgi pateko iš kitų dalykinių sričių vid-
inio skolinimosi (transterminizavimo) būdu. 
Gerokai mažiau terminų į kompiuterijos 
terminiją patekusių antrinės nominacijos būdu, 
bendrinės kalbos žodžiams suteikiant specialią 
termininę reikšmę.

Semantiniai vertiniai ir dariniai

Terminizuoti bendrinės kalbos žodžiai lai-
komi semantiniais dariniais, kai vienos žodžio 
reikšmės pagrindu sukuriama kita reikšmė. 
Naujų reikšmių įgiję žodžiai kalbotyroje vadina-
mi semantiniais naujadarais. Nauja terminizuo-
to žodžio reikšmė su paprastojo žodžio reikšme 
turi bendrų semų, kurios motyvuoja naująją, 
termininę reikšmę (Gedrimas 2003). Tokiu 
atveju, pasak E. Jakaitienės (1988), ir darybos 
šaltinis, ir darybos rezultatas visiškai sutampa 
formaliai, t. y. tarp pamatinio žodžio ir darinio 
nėra jokio formalaus skirtumo. Kitaip sakant, 
darybos akto rezultatas – tik nauja to paties 
žodžio reikšmė, pvz.: lapas: 1. plokščias augalų 
kvėpavimo organas; 2. plonas popieriaus gabalas; 
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3. metalo, šiferio ir pan. lakštas. Reikia pažymėti, 
kad į naują sritį perkeltas terminas įgauna naują, 
specialiai apibrėžtą reikšmę (Jakaitienė 2010) 
ir kiekvienoje dalykinėje srityje jis yra atskiras 
semantinis vienetas. Tačiau, A. Kaulakienės 
(2001) nuomone, apskritai sunku pasakyti, 
kuris terminas yra transemantizuotas mūsų 
kalboje, ypač kai svetimkalbės sememos pava-
dinamos savomis leksemomis. Tuomet atsir-
anda semantiniai vertiniai. Tokių svetimkalbių 
sememų pasirinkimą lemia kontaktuojančių 
kalbų žodžių semantikos modelių panašumai ir 
skirtumai. Semantinis vertinys – nauja kalboje 
vartojamo žodžio reikšmė, kuri yra kilusi iš 
kitos kalbos. Skambesiu, darybine struktūra 
toks žodis yra savas (Kaulakienė 2014), pvz.: 
kompiuterijos terminas pelė (angl. mouse, rus. 
мышь, pranc. souris). Kalbotyros darbuose jie 
dar vadinami semantybėmis (Pupkis 2005), 
reikšmės svetimybėmis (Šukys 2006), slaptai-
siais skoliniais (Gaivenis 2002), reikšmės verti-
niais. S. Keinys (2005) tokius terminus (seman-
tinius vertinius) vadino „skoliniais slapukais“.

A. Kaulakienė (2014) semantinių darinių 
ir vertinių plitimą terminijoje aiškina keliomis 

priežastimis. Anot autorės, pirma, terminija 
nuolat kinta, atsiranda naujų sąvokų. Jei ne-
būtų semantinės derivacijos ir vertybos, tektų 
sudarinėti daugybę vis naujų kalbos vienetų. 
Antra, semantiniai dariniai ir vertiniai padeda 
susisteminti atskiras terminijos sistemas. Trečia, 
daugelis semantinių darinių ir vertinių yra 
naujų jau kitokio pobūdžio darinių ar sudėtinių 
terminų pagrindas (Kaulakienė 2014).

Iš pirmo žvilgsnio visi analizuojami vie-
nažodžiai EKŽ kompiuterijos terminai yra 
terminologizuoti naujų reikšmių įgiję bendrinės 
lietuvių kalbos žodžiai. Tačiau šiuos terminus 
palyginus su tą pačią sąvoką įvardijančiais anglų 
kalbos terminais, pastebėta, kad dauguma ap-
tartų terminų tik išoriškai padaryti savo kalbos 
priemonėmis, o pati sąvoka, jos apibrėžimas 
greičiausiai paskolinti iš anglų kalbos, nes, kaip 
visi žinome, kompiuterių technikos, kartu ir 
terminijos, pradininkas yra JAV. Nors tiksliai 
nustatyti, pagal kurios kalbos pavyzdį sudarytas 
semantinis vertinys, dažnai yra sunku.

Lentelėje pateikti semantinių kompiuterijos 
terminų ir jų anglų kalbos atitikmenų, rastų 
EKŽ (2012), pavyzdžiai.

Lentelė. Semantiniai kompiuterijos vertiniai
Lietuviškas 
terminas

Apibrėžtis Angliškas 
terminas

aklavietė Būsena, kai kiekvienas sąveikaujančios procesų aibės procesas laukia įvykio, kurį 
gali pateikti tik tos aibės procesas

Deadlock

Branduolys Pagrindinė operacinės sistemos dalis kernel, 
nucleus

kaukė Duomenų struktūros reikšmė, taikoma kitai tokios pat struktūros reikšmei mask
kirminas Programa, daranti pačios savęs kopijas ir plintanti kompiuteryje arba  

kompiuterių tinkluose
Worm

krepšys Duomenų struktūra, kurios elementai vienodo tipo, nesutvarkyti ir gali būti 
dubliuojami

Bag

krūva Duomenų struktūra, į kurią dinamiškai dedami duomenys, o įdėti duomenys gali 
būti skaitomi arba šalinami nepriklausomai nuo jų įdėjimo eilės

Heap

langas Kompiuterio ekrano sritis, kurioje pateikiamas dokumentas arba kita informacija Window
Mazgas Prie tinklo prijungtas įrenginys, pavyzdžiui, kompiuteris, serveris, spausdintuvas node
Medis Hierarchinės struktūros atvaizdis tree
lapas Medžio struktūros šaka, neturinti kitų šakų leaf
Šaknis Pradinis medžio taškas Root
Paveldėjimas Naujų objektinio programavimo klasių kūrimas iš turimų inheritance
Pelė Manipuliatorius, valdantis žymeklio judėjimą ir veiksmus kompiuterio ekrane, 

naudojamas grafinėje sąsajoje
Mouse

Žingsnis Proceso, programos, komandos, operacijos vykdymo tarpsnis Step
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Vienažodžių kompiuterijos terminų, kurių 
nauja reikšmė yra kilusi iš lietuvių kalbos ir ku-
riuos greičiausiai būtų galima laikyti lietuviškais 
semantiniais dariniais, EKŽ (2012) galima rasti 
vos vieną kitą, pvz.: ąselė (angl. tab) – išsikišusi 
kortelės dalis, kurią spustelėjus atveriama visa 
kortelė; kilpelė (ženklas eta) (angl. at, com-
mercial at) – ženklas @, vartojamas elektroninio 
pašto adrese abonento vardui atskirti nuo likusios 
adreso dalies. kodas: 64 (aSCii, dešimtainis), 
40 (aSCii, šešioliktainis); podėlis (angl. cache 
memory, cache) – atmintis, skiriama laikinai 
padėti programos duomenims, kurių gali vėliau 
prireikti.

Taigi dauguma analizuojamų terminizacijos 
bei transterminizacijos būdu į kompiuterijos 
terminiją patekusių bendrinės kalbos žodžių 
laikytini semantiniais vertiniais, naujų reikšmių 
įgavusių iš kitos, dažniausiai anglų, kalbos.

Metaforiniai terminai

Metaforiniai terminai – perkeltinės reikšmės 
žodžiai ar viena iš sudėtinių pastovaus žodžių 
junginio dalių, turinti tokią (perkeltinę) 
reikšmę, kuria įvardijama speciali moks-
lo, technikos, meno ar kitos visuomenės 
gyvenimo srities sąvoka (Baltrūnaitė 1998). 
Metaforiniai terminai priklauso kalbinių 
(leksinių, leksikalizuotų, negyvų, mirusių, 
nominatyvinių ir kt.) metaforų grupei. Pasak 
R. Marcinkevičienės (1999), kalbinė metafora – 
labai įprasta, visuotinė, nuolat vartojama, giliai 
įsiskverbusi į žmonių sąmonę, todėl geriau nei 
bet kas kitas atskleidžianti abstrakčiųjų sąvokų 
esmę. Tokia metafora prigyja kalboje kaip 
nuolatinė, tačiau dažnai praranda ekspresyvumą 
ir vaizdingumą. Kalbinė metafora atlieka pir-
minio žodžio funkcijas: mokslinis objektas 
neturi kito pavadinimo. Tuo kalbinė metafora 
skiriasi nuo metaforos poezijoje. Metaforiniai 
terminai specialiąsias sąvokas įvardija pagal 
tam tikras asociacijas (formos, funkcijos ar 
kitokį panašumą). Pradiniais terminijos forma-
vimosi etapais kognityvinės teorijos šalininkai 
metaforizaciją laikė vienu iš pagrindinių 

terminijos šaltinių. G. Lakoff ir M. Johnson 
(1980) teigia, kad metafora yra ne vien rašytojų 
ar poetų prerogatyva, bet visų kalbos vartotojų 
kasdienybė.

Taip pat svarbu paminėti, kad nemažą 
metaforinių terminų dalį sudaro semantiniai 
skoliniai, kai metaforinė reikšmė gali būti pa-
siskolinta iš kitų kalbų terminų. R. Stunžinas 
(2006), tyręs metaforinius statybos terminus, 
nustatė, kad daugiau kaip trys ketvirtadaliai 
metaforinių statybos terminų atitinka kitų kalbų 
terminus, pvz.: [gręžimo bokšto] koja – angl. 
leg [of boring tower], rus. нога [буровой 
вышки]; kakliukas – angl. neck, rus. шейка. 
E. Zaikauskas (2014) metaforizaciją laiko ypat-
ingu terminų vertimo būdu.

Metaforinei kompiuterijos terminijai labiau 
būdingas antropocentrizmas, t. y. vienažodžiai 
terminai dažniau įvardijami pagal žmogaus, jo 
kūno sandaros, veiklos, buities pavadinimus. 
Rečiau pasitaiko terminų, įvardytų pagal gyvū-
nijos, augalijos bei kitas gamtos sąvokas.

EKŽ (2012) daugiausia pastebėta terminų, 
įvardijamų remiantis būties daiktų ir kitų daiktų 
pavadinimais: ąselė „indo auselė paimti“ (LKŽ 
2008) —› ąselė inf. „išsikišusi kortelės dalis“ 
(EKŽ 2012); krepšys „pintinė; kiekis, telpantis 
į ją“ (LKŽ 2008) —› krepšys inf. „duomenų 
struktūra, kurios elementai vienodo tipo, 
nesutvarkyti ir gali būti dubliuojami“ (EKŽ 
2012); raktas „įrankis spynai, užraktui atrak-
inti ar užrakinti“ (LKŽ 2008) —› raktas inf. 
„failas su programos registracijos kodais“ (EKŽ 
2012); langas „rėmai su stiklais, įtaisyti namo 
sienoje šviesai įeiti“ (LKŽ 2008) —› langas 
inf. „kompiuterio ekrano sritis“ (EKŽ 2012); 
mazgas „virvės, siūlo, raiščio sumezgimas, 
surišimas“ (LKŽ 2008) —› mazgas inf. „prie 
tinklo prijungtas įrenginys“ (EKŽ 2012); podėlis 
„vieta, patalpa kam padėti, laikyti“ (LKŽ 2008) 
—› podėlis inf. „atmintis, skiriama laikinai 
padėti programos duomenims“ (EKŽ 2012); 
šiukšlės „smulkios atmatos“ (LKŽ 2008) —› 
šiukšlės inf. „sugadinti arba nebepasiekiami 
duomenys“ (EKŽ 2012); židinys „statinys pa-
talpoje ugniai atvirai kūrenti“ (LKŽ 2008) —› 
židinys inf. „rodinio elementas, kuris duotuoju 
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momentu yra dėmesio centre. Židinys kokiu 
nors būdu išryškinamas“ (EKŽ 2012) ir kt.

Mažiau EKŽ rasta kompiuterijos terminų, 
įvardijamų remiantis žmogaus veiklos, veiksmų, 
veiksmo rezultato, ypatybių pavadinimais: 
įsilaužėlis „kas įsilaužia“ (LKŽ 2008) —› 
įsilaužėlis inf. „asmuo, kuris nesankcionuotai 
patenka į kieno nors kompiuterį“ (EKŽ 2012); 
paveldėjimas —› paveldėti „gauti kaip palikimą“ 
(LKŽ 2008) —› paveldėjimas inf. „naujų objek-
tinio programavimo klasių kūrimas iš turimų“ 
(EKŽ 2012); žingsnis „žengimo judesys“ (LKŽ 
2008) —› žingsnis inf. „proceso, programos, 
komandos, operacijos vykdymo tarpsnis“ (EKŽ 
2012) ir kt. Rastas vos vienas vienažodis termi-
nas, įvardintas remiantis žmogaus kūno dalių 
pavadinimais: akutė „jaunas augalo pumpuras, 
naudojamas skiepyti“ (LKŽ 2008) —› akutė inf. 
„mažas skritulėlis, turintis dvi būsenas“ (EKŽ 
2012).

Nemažai kompiuterijos terminų, įvardijamų 
remiantis augalijos pasaulio pavadinimais: 
branduolys „riešuto, slyvos ar kitokio vaisiaus 
vidurinė dalis, esanti kietame kiaute (kauliuke)“ 
(LKŽ 2008) —› branduolys inf. „pagrindinė 
operacinės sistemos dalis“ (EKŽ 2012); lapas 
„augalo kvėpavimo organas, dažniausiai plo-
nos žalios plokštelės pavidalo stiebo ar šakos 
išauga“ (LKŽ 2008) —› lapas inf. „medžio 
struktūros šaka, neturinti kitų šakų“ (EKŽ 
2012); medis „daugiametis augalas su kietu 
kamienu ir šakomis“ (LKŽ 2008) —› medis inf. 
„hierarchinės struktūros atvaizdis“ (EKŽ 2012). 
Daugelis duomenų ir valdymo struktūrų yra 
hierarchinės ir turi medžio pavidalą“; šaknis 
„augalo dalis, kuria jis įsitvirtina žemėje ir 
maitinasi“ (LKŽ 2008) —› šaknis inf. „pradi-
nis medžio taškas“ (EKŽ 2012). EKŽ rečiau 
pasitaiko terminų, įvardijamų gyvūnų ar su 
gyvūnais susijusiais pavadinimais: kirminas —› 
kirmėlė „pailgas minkštakūnis bekaulis gyvis“ 
(LKŽ 2008) —› kirminas inf. „programa, daranti 
pačios savęs kopijas“ (EKŽ 2012); pelė „smulkus 
graužikų šeimos gyvulėlis“ (LKŽ 2008) —› 
pelė inf. „manipuliatorius, valdantis žymeklio 
judėjimą“ (EKŽ 2012); lizdas „kiaušinių dėjimo, 
perėjimo ir vaikų auginimo vieta“ (LKŽ 2008) 

—› lizdas inf. „vieta su kontaktais, į kurią galima 
įstatyti ir prijungti jungtį“ (EKŽ 2012).

Dauguma metaforinės kilmės vientisinių 
kompiuterijos terminų greičiausiai atsirado kitų 
kalbų (dažniausiai anglų) pavyzdžiu ir sutampa 
keliose kalbose. Pvz.: krepšys – angl. bag, pranc. 
sac, rus. корзина; raktas – angl. key, pranc. clé, 
vok. Schlüssel, rus. ключ; žingsnis – angl. step, 
rus. шаг; lapas – angl. leaf, vok. Blatt, rus. лист; 
medis – angl. tree, pranc. arbre, vok. Baum, 
rus. дерево; šaknis – angl. root, vok. Wurzel, 
rus. корень; kirminas – angl. worm, pranc. ver; 
pelė – angl. mouse, pranc. souris, rus. мышь; 
kaukė – angl. mask, pranc. masque, vok. Maske, 
rus. маска ir kt.

Metaforinių lietuviškų ir kitų kalbų terminų 
atitikimas leidžia teigti, kad nemaža metaforinių 
kompiuterijos terminų dalis yra verstiniai, taigi 
daugelio jų metaforinės reikšmės yra skolintos, 
tačiau nemaža jų dalis yra ganėtinai motyvuoti 
lietuvių kalboje ir tik kai kurių motyvacija nėra 
labai aiški.

Išvados

1. Konkrečių terminų analizė rodo, kad dau-
giausia terminų į kompiuterijos sritį pateko 
iš kitų dalykinių sričių vidinio skolinimosi 
būdu. Gerokai mažiau terminų kompiuteri-
jos terminijoje atsirado antrinės nominacijos 
būdu, bendrinės kalbos žodžiams suteikiant 
specialią termininę reikšmę.

2. Pastebėta, kad dauguma tirtų terminų yra 
semantiniai vertiniai, tik išoriškai padaryti 
savo kalbos priemonėmis, o pati sąvoka, jos 
apibrėžimas greičiausiai paskolinti iš anglų 
kalbos. Vienažodžių kompiuterijos terminų, 
kurių nauja reikšmė yra kilusi iš lietuvių 
kalbos ir kuriuos būtų galima laikyti seman-
tiniais dariniais, EKŽ rasta vos vienas kitas.

3. Metaforiniai kompiuterijos terminai daž-
niausiai įvardijami remiantis buities daiktų 
ir kitų daiktų bei augalijos pasaulio pavadini-
mais, daugumos kurių metaforinės reikšmės 
gali būti skolintos iš kitų kalbų terminų.
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4. Nagrinėjamas semantinių darinių bei ver-
tinių plitimas kompiuterijos terminijoje 
leido fiksuoti vieną iš svarbiausių kalbos 
leksikos raidos požymių – žodžių reikšmių 
kitimą. Tokie žodžiai, patekę į kompiuterijos 
terminiją, žymi specialiosios srities sąvoką, 
kurios turinį atskleidžia termininės reikšmės 
apibrėžimas.

Sutrumpinimai

Apr. – apranga.
Aval. – avalynė.
Augal. – augalininkystė.
Chem. – chemija.
DLKŽ – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas.
EKŽ – Enciklopedinis kompiuterijos žodynas.
El. ir elektron. inžn. – elektros ir elektroni-

kos inžinerija.
Inform. – informatika.
Komunikac. – komunikacijos.
LKŽ – lietuvių kalbos žodynas.
Logist. – logistika.
Gynyb. – gynyba.
Sport. – sportas.
Standart. ir metrol. – standartizacija ir 

metrologija.
TB – Lietuvos Respublikos terminų bankas.
Tekst. – tekstilė.
Transp. – transportas.
Vieš. saug. – viešasis saugumas.

Literatūra

Baltrūnaitė, R. 1998. Metaforiniai terminai, termi-
nologija 5: 36–47.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [interaktyvus]. 
2011. 6-as (3-ias elektroninis) leidimas. Red. ko-
legija: Keinys, S. (vyr. red.) ir kt. Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas [žiūrėta 2015 m. lapkričio 15 d.]. 
Prieiga per internetą: http://dz.lki.lt

Dagienė, V.; Grigas, G.; Jevsikova, T. 2012. Enciklo-
pedinis kompiuterijos žodynas [interaktyvus]. 3-čias 
leidimas, skaitmeninė versija. Vilnius: TEV [žiūrėta 
2015 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą: 
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/

Gaivenytė, J. 2000. Sudėtinių fizikos terminų moty-
vacija, lituanistica 3/4(43/44): 19–25.

Gaivenis, K. 2002. lietuvių terminologija: teorijos ir 
tvarkybos metmenys. Vilnius: Lietuvių kalbos insti-
tuto leidykla.

Gedrimas, R. 2003. J. A. Pabrėžos geografijos 
vadovėlio terminai, terminologija 10: 117–133.

Jakaitienė, E. 2010. leksikologija: studijų knyga. Vil-
nius: Vilniaus universiteto leidykla.

Jakaitienė, E. 1997. Lietuvių kalbos žodžių reikšmių 
kitimas, Gimtoji kalba 8: 1–4.

Jakaitienė, E. 1988. leksinė semantika: monografija. 
Vilnius: Mokslas.

Kaulakienė, A. 2014. terminologija. terminografija. 
terminija: straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika. 
http://dx.doi.org/10.3846/2151-M

Kaulakienė, A.; Rimkutė, A. 2008. Kai kurių 
šiuolaikinės kompiuterijos terminų mikrosistemų 
analizė, Santalka: Filologija. Edukologija 16(4): 
30–37.

Kaulakienė, A. 2001. Terminizacija: semantiniai 
dariniai ir vertiniai, terminologija 8: 28–33.

Keinys, S. 2005. Dabartinė lietuvių terminologija. 
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Lakoff, G.; Johnson, M. 1980. Metaphors we live by 
[interaktyvus]. New York [žiūrėta 2015 m. lapkričio 
29 d.]. Prieiga per internetą: 
http://theliterarylink.com/metaphors.html

lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002) 
[interaktyvus]. 2008. Red. kolegija: Naktinienė, 
G. (vyr. red.) ir kt. Vilnius: Lietuvių kalbos insti-
tutas [žiūrėta 2015 m. lapkričio 12 d.]. Prieiga per 
internetą: www.lkz.lt

Lietuvos Respublikos terminų bankas [interakty-
vus]. 2016 [žiūrėta 2016 m. sausio 15 d.]. Prieiga 
per internetą: http://terminai.vlkk.lt

Marcinkevičienė, R. 1999. Atminties labirintuose: 
kognityvinės ir tekstynų lingvistikos sąveika, Dar-
bai ir dienos 19: 109–124.

Naktinienė, G. 2002. Specialiosios leksikos pateiki-
mas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“, kalbos 
kultūra 75: 47–56.

Paura, M. 2014. Sąvokos kompiuterių virusas se-
mantinis laukas: daktaro disertacija. Vilniaus uni-
versitetas, Vilnius.

Paura, M. 2008. Naujas žvilgsnis į grėsmę, pavojų ir 
pažeidžiamumą, vertimo studijos 1: 37–44.

http://dz.lki.lt
http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
http://dx.doi.org/10.3846/2151-M
http://theliterarylink.com/metaphors.html
http://www.lkz.lt
http://terminai.vlkk.lt


54 Vilija Celiešienė  Žodžių reikšmių keitimas kaip vienas svarbiausių kompiuterijos terminijos kūrimo būdų

Pupkis, A. 2005. kalbos kultūros studijos. Vilnius: 
Gimtasis žodis.

Rudaitienė, V. 2014. Kalbų kontaktai ir lietuvių 
kalbos tradicija, Žmogus ir žodis 16 (3): 111–121.

Stunžinas, R. 2006. Metaforiniai statybos terminai, 
terminologija 13: 62–75.

Šukys, J. 2006. kalbos kultūra visiems. Kaunas: 
Šviesa.

Vladarskienė, R. 2013. Naujos tarptautinių žodžių 
reikšmės administracinėje kalboje, taikomoji kal-

botyra 3 [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. gruodžio 
10 d.]. Prieiga per internetą: http://taikomojikalbo-
tyra.lt/lt/2013/12/naujos-tarptautiniu-zodziu-reiks-
mes-administracineje-lietuviu-kalboje

Vladarskienė, R. 2012. Metaforiniai ekonomikos 
terminai, terminologija 19: 83–92.

Zaikauskas, E. 2014. Terminų vertimo būdai Euro-
pos Sąjungos teisės aktų vertimuose į lietuvių kalbą, 
terminologija 21: 71–89.

CHANGE IN WORD MEANINGS AS ONE OF THE FEATURES 
SIGNIFYING THE DEVELOPMENT OF COMPUTER TERMS

Vilija CELIEŠIENĖ
Kaunas University of Technology, K. Donelaičio g. 43, LT-44029 Kaunas, Lithuania 

E-mail: vilija.celiesiene@ktu.lt

The article aims to analyse the change in meanings of standard language words viewed as a result of the de-
velopment of computer terms. Words that, in the process of terminologisation and transterminologisation, 
have been transferred to computer terms from standard language or other subject fields and included in the 
Encyclopedic Dictionary of Computer Terms (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas 2012) are analysed. 
The objects of the research were simple semantic formations and caiques, all of which were standard Lithu-
anian language words that either turned into terms in the field of computer terms or were transferred from 
other subject fields by inner borrowing. The research carried out has shown that most of the terms studied 
are semantic caiques formed – albeit merely outwardly – using own linguistic means yet having borrowed, 
most likely from English, their very concept and its definition. The Encyclopedic Dictionary of Computer 
Terms contains only a few single-word computer terms whose new meaning originated from the Lithuanian 
language and that could be regarded as semantic formations.

Keywords: terminologisation, transterminologisation, semantic derivations and formations, metaphoric terms.
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