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SNAUJOVIŠKAS POŽIŪRIS Į PROFESINĖS KALBOS MOKYMĄ

Rasuolė Vladarskienė

Vilijos Celiešienės, Juditos Džežulskienės vadovėlio „Profesinės kalbos pagrindai“  
(Kaunas: Technologija, 2009. 310 p.) recenzija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (to- 
liau – VLKK) 2003 m. patvirtino Specialybės 
kalbos kultūros programą1, kurios pagrindas – 
studentų profesiniai poreikiai ir kalbos funk-
cijos. Ši programa parengta siekiant iš esmės 
pakeisti požiūrį į kalbos mokymą, kai buvo 
mokoma iš klaidų. Programos turinį aptarė 
vienas iš rengėjų Gintautas Akelaitis konferen-
cijoje „Specialybės kalba: sistema ir vartosena“2. 
Remiantis šia programa ir atsižvelgiant į 
aukštosios mokyklos specifiką, universitetų 
nefilologinių studijų studentai specialybės kal-
bos buvo pradėti mokyti 2004 m. 

Tačiau naujoji programa pati savaime dar 
nieko nereiškė. Vieni dėstytojai bandė minėtąją 
programą kūrybiškai taikyti pagal poreikius, 
o kiti dėstė tas pačias kalbos klaidas, tik va-
dindami kitu vardu. Pagal naująją programą 
pradėtos rašyti mokomosios priemonės ir 
vadovėliai, tačiau Rita Miliūnaitė, nerimauda-
ma dėl kalbos mokymo, ne vieną tokį leidinį 
sukritikavo, siūlydama „vadovautis principu: 
mokausi norminės kalbos, o tik tada, kai abe-
joju, pasitikrinu“3.

Todėl paėmus į rankas naują Kauno techno-
logijos universiteto dėstytojų Vilijos Celiešienės 

1  Prieiga per internetą: <http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/
svietimo-istaigos/specialybes-kalbos-programa.html> 
[žiūrėta 2010-01-25].

2  Akelaitis, G. 2004. Specialybės kalbos turinio ir dėsty-
mo problemos, iš Specialybės kalba: sistema ir vartosena. 
Mokslinės konferencijos darbai. 2004 m. lapkričio 24 d. 
Vilnius.

3  Miliūnaitė, R. 2008. Dėl kalbos kultūros mokymo,  Kal-
bos kultūra 81: 158.

ir Juditos Džežulskienės parengtą vadovėlį 
„Profesinės kalbos pagrindai“ buvo smalsu pa-
žiūrėti, ar vis dar tebetęsiama mokymo iš klaidų 
tradicija. Ir pirmas įspūdis buvo džiuginantis – 
pagaliau siūlomas naujas modelis, kaip pateikti 
kalbos raiškos ypatumus: ir taisyklingą vartose-
ną, ir siūlymus, kokių klaidų derėtų vengti.

Autorės Pratarmėje aiškina, kad vado-
vėlis sudarytas kūrybiškai remiantis VLKK 
rekomendacijomis ir Kauno technologijos 
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 
Kalbotyros katedros parengta specialybės 
kalbos kultūros programa. Palyginus VLKK 
patvirtintą programą ir recenzuojamą vadovėlį 
matyti, kad atsisakyta technologinių specialy-
bių studentams ne tiek svarbios viešojo kalbė-
jimo temos. 

Vadovėlį sudaro 8 skyriai, literatūros sąrašas 
ir labai pravartūs 6 priedai. Kiekvieno poskyrio 
pabaigoje pateikiami klausimai išeitai temai 
įtvirtinti, o skyriaus pabaigoje duodama įvairių 
praktinių pratimų, pateikiama ir įdomių kūry-
binių užduočių.

Įvade apžvelgiama bendrinės kalbos, jos 
normų, kalbos klaidų ir kalbos kultūros sam-
prata. Aptariama valstybinė kalbos politika, 
profesinė ir specialybės kalba, jos santykis su 
bendrine kalba, tačiau profesinio dialekto ir 
profesinio žargono skirtumai liko neišryškinti. 
Taip pat būtų buvę pravartu pabrėžti viešosios 
ir neviešosios kalbos skirtumus, kad studentai 
suvoktų, jog jie su draugais ar pažįstamais (t. y. 
neviešai) gali kalbėti taip, kaip nori, nes normi-
nama tik viešoji kalba, ir neskleistų visuomenė-
je gajaus mito, kad kalbininkai apskritai varžo 
žmonių pasirinkimo teisę. Įvade daugelis daly-
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kų tinkamai išaiškinti, tačiau esama ir netiks-
lumų. Sunkiausiai autorėms sekėsi suskirstyti 
kalbos variantus pagal jų taisyklingumą, o taip 
atsitiko todėl, kad kalbininkų darbuose skirtin-
gai pateikti šie dalykai vadovėlyje supainioti. 
Kalbos klaidos p. 15 grupuojamos remiantis 
mokykliniu „Lietuvių kalbos žinynu“, čia pat 
mintis tęsiama pagal „Kalbos patarimuose“ 
pateiktą kitokią klasifikaciją. Reikėtų remtis 
ne vidurinėms mokykloms skirtu leidiniu, o 
naujausias kalbos rekomendacijas teikiančiais 
„Kalbos patarimais“. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad sutrumpinimu ntk. (neteiktina vartoti) 
žymimos ne tik didžiosios kalbos klaidos, bet 
ir kiti aiškiai netaisyklingi kalbos reiškiniai. 
Blogai, kad vadovėlyje šalutiniai normos vari-
antai laikomi kalbos trūkumu. Šalutinis normos 
variantas nėra klaida, tai reikia studentams 
aiškiai pasakyti. 

Dar viena pastaba dėl simbolių ir sutrum-
pinimų vartojimo – „Kalbos patarimuose“ 
vartojami simboliai nurodomi kaip visuotiniai 
kalbos reiškinių taisyklingumo lygmenims žy-
mėti; kad tai yra tik vienas iš galimų variantų 
įrodo ir pačios autorės, p. 142 pateikdamos 
kitokią variantiškų kalbos reiškinių žymėjimo 
sistemą. Ne visai tiksliai pateikta informacija 
apie tęstinį kalbos leidinį: „Kalbos patarimų 
informacinis biuletenis“ apibūdinamas kaip 
naujas leidinys, tačiau nuo 2005 m. šis leidinys 
nebeleidžiamas. 

Antrasis skyrius pavadintas Specialybės 
kalbos leksika. Čia atskiruose poskyriuose išsa-
miai nagrinėjama sąvokos ir termino samprata, 
terminams keliami reikalavimai, terminų struk-
tūra, jų tvarkybos būdai, terminų leksika. Šiame 
skyriuje studentai supažindinami su svarbiau-
siomis terminologijos sąvokomis ir terminų 
kūrimo principais. Skyriuje pateikiama daug 
ir įvairios informacijos apie terminus, todėl 
nelabai aišku, kodėl jo pavadinimo svarbiausias 
žodis yra leksika. Jis būtų labiau pateisinamas, 
jei paskutinis skyriaus poskyris Terminų leksika 
būtų pirmasis. 

Tada ir skyriaus struktūra atrodytų logiškes-
nė ir vientisesnė. Abejotinas teiginio „Tikriniai 
vardai turėtų būti sudaromi pagal terminų 

sudarymo principus“ (p. 40) tikslumas, juo 
labiau – tokio termino vartojimas, čia kalbama 
ne apie tikrinius vardus, bet apie tikrinius pa-
vadinimus. Jų sudarymo principai tik iš dalies 
(kai kalbama apie tiesioginės reikšmės pavadi-
nimus) gali būti panašūs į terminų sudarymo 
principus. Simboliniai pavadinimai ir daromi, 
ir rašomi savaip. Šiame skyriuje yra ir daugiau 
netikslumų: p. 47 netiksliai nustatyta, kad 
e-paštas netaisyklingai gramatinamas, iš tiesų 
šis terminas netaisyklingai trumpinamas, tai 
ne gramatikos, o rašybos klaida; p. 48 teigia-
ma, kad žodis marketingas įtrauktas į Didžiųjų 
kalbos klaidų sąrašą, tačiau iš tiesų šio žodžio 
ten nėra; p. 50–51 politikos mokslų kalbai 
priskiriamos ekonomikos metaforos, gal būtų 
tiksliausia čia kalbėti apie socialinių mokslų 
kalbos metaforas. Studentai p. 52 klaidinami 
teigiant, kad iš žodžio krumplis galima padaryti 
daug tekstilės pramonės terminų būdvardžių 
(vieni būdvardžiai negali būti terminai, jie tik 
gali būti sudėtinio termino dėmenys). Tarmių 
tyrėjai nustebtų pamatę, kad autorės lietuvių 
tarmes suskirstė į keturias pagrindines gru-
pes (p. 73), tai gerokai pasenusi klasifikacija, 
šiuo metu skiriamos dvi pagrindinės lietuvių 
tarmės: aukštaičių ir žemaičių, o jau tada jos 
skirstomos smulkiau. Keista, kad  Lietuvos 
vietovardžius (p. 80) siūloma tikrinti lietuvių 
kalbos mokytojo parengtoje interneto svetainė-
je, bet nenurodomas internetinis Vietovardžių 
žodynas (http://lkz.mch.mii.lt/Vietovardziai). 
Jame teikiama tikrai norminė vartosena, nes 
leidinys parengtas patyrusių kalbininkų Aldo-
no Pupkio ir Marijos Razmukaitės, šio žodyno 
knyginis variantas buvo apsvarstytas VLKK. 
Gaila, kad prie bendrųjų internetinių šaltinių 
nenurodyta Lietuvių kalbos instituto tinklalapio 
atšaka kalbos vartotojams Kalbos namai (www.
kalbosnamai.lt), tvarkoma Ritos Miliūnaitės, 
ten galima rasti ne tik minėtąjį „Vietovardžių 
žodyną“, bet ir „Kanceliarinės kalbos patari-
mus“, taip pat pateikiamos nuorodos į „Lietuvių 
kalbos žodyno“ ir „Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno“ internetinius variantus. 

Terminų daryba aptariama trečiajame sky-
riuje. Šio skyriaus struktūra pati aiškiausia, čia 
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viskas dėstoma labai nuosekliai: atskleidžiami 
vedinių ir sudurtinių žodžių darybos ypatu-
mai ir darybos normų pažeidimai, aptariama 
sintaksinė terminų daryba, taip pat mokslo 
kalboje svarbios santrumpos ir sutrumpinimai. 
Skyriuje užkliuvo tik neaiški formuluotė „Galū-
nių vediniai – žodžiai, padaryti su galūnėmis“ 
(p. 93), nes ir kitais būdais padaryti terminai 
turi galūnes.

Ketvirtasis skyrius skirtas terminų ir tarp-
tautinių žodžių kirčiavimo ypatybėms. Jos 
perteiktos glaustai, bet aiškiai. Tai studentų 
pati nemėgstamiausia tema, todėl nevertėtų 
nutolti nuo skyriaus pavadinimo ir temos 
plėsti kalbant apie mokslo kalboje nevartojamų 
žodžių kirčiavimą: ištiktukų (p. 119) ar aukš-
tėlesnio laipsnio prieveiksmių (p. 134), rašyti-
nėje mokslo kalboje nevartojama ir liepiamoji 
nuosaka (p. 120), o sutrumpėjusios formos 
būdingos buitiniam, bet ne moksliniam stiliui 
(p. 120–121). Pateikiant kirčiavimo pavyzdžius 
būtų buvę geriau parinkti tikrai mokslo kalboje 
vartojamus žodžius, o ne nurašyti pavyzdžius 
iš bendrinės kalbos kirčiavimą aiškinančių 
leidinių, abejotina, ar mokslo kalboje vartojami 
žodžiai rėkauti, krimsti, suvarvu, suvarvi, suvar-
vame, suvarvate, atlėkiau ir pan. 

Penktajame skyriuje Abstrakčiųjų sąvokų 
raiška mokslo kalboje naujoviškai mėginama 
perteikti kalbos reiškinių taisyklingą ir klai-
dingą vartoseną. Būtent čia taikomas minėtasis 
kalbos mokymo principas – pirmiausia pateikti 
norminę raišką, o tik tada nurodyti, kas netin-
kama vartoti. Skyrius suskirstytas į 13 poskyrių: 
subjekto, būvio, objekto, priemonės, erdvės, 
tikslo, laiko, sąlygos, nuolaidos, priežasties, 
kiekybės, būdo ir požymio raiška. 

Tačiau skyriaus pavadinimas pasirinktas ne 
pats tinkamiausias, nes ir subjektas, ir objek-
tas gali būti ne abstrakti sąvoka, o konkretus 
dalykas. Iš tiesų šiame skyriuje apibūdinama 
semantinių funkcijų raiška. Ar pasirinktas 
mokomosios medžiagos pateikimo būdas bus 
veiksmingas, – parodys studentų mokymosi 
rezultatai. Autorių akis norisi atkreipti į ke-
letą turinio trūkumų: per griežtai vertinamas 
įnagininkas sakinyje Čia taikomos įstatymais 

(=įstatymų, įstatymuose) numatytos poveikio 
priemonės. Tiesa, subjektas čia negalėtų būti, 
bet įnagininkas galėtų reikšti priemonę, taip 
nurodoma „Kalbos patarimų“ knygelėje Sin-
taksė: linksnių vartojimas (p. 75). Šiame sky-
riuje sinonimiškai vartojami sintaksės terminai 
šalutiniai sakiniai ir šalutiniai dėmenys. Būtų 
tiksliau ir aiškiau vartoti vieną terminą šalutinio 
sakinio dėmenys.

Praktinių patarimų, kaip rašyti studijų dar-
bus, duodama šeštajame skyriuje Studijų darbų 
rašymo principai. Jame nagrinėjama moksli-
nių tekstų struktūra ir ypatybės, aptariamos 
sudedamosios studijų darbų dalys, nurodomi 
bendrieji studijų darbų tekstų reikalavimai, 
primenamos didžiųjų raidžių ir skaičių rašymo, 
taip pat skyrybos taisyklės. Patariama, kaip 
tinkamai sudaryti literatūros sąrašą ir biblio-
grafinį aprašą.

Septintasis skyrius Kalba elektroninėje ter-
pėje skirtas rašmenų – raidžių ir įvairių grafinių 
ženklų rašymo problemoms skaitmeninėje er-
dvėje. Kai kurioms čia aptartoms problemoms 
gal ir nėra parinkta pati tinkamiausia vieta, 
svetimvardžių rašymo sunkumai tikrai nesusiję 
su elektronine terpe, būtų buvę sistemiškiau 
juos pateiki prie rašybos dalykų.

Reikalų raštų rengimo, įforminimo ir rašy-
mo reikalavimai aprašyti aštuntajame skyriuje. 
Tačiau kaip pagrindinis dokumentas, kuriuo 
vadovaujasi institucijos rengdamos dokumen-
tus, nurodytas pasenęs teisės aktas. Šiuo metu 
Lietuvos įmonės, įstaigos ir organizacijos savo 
dokumentus rengia pagal Dokumentų rengimo 
taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų de-
partamento generalinio direktoriaus įsakymu 
2006 m. (Valstybės žinios, 2006-05-27, Nr. 
60-2169). Vadovėlio tekste palikta keletas ko-
rektūros klaidų, o vieną norisi paminėti, nes ji 
gali klaidinti: Lietuvos Respublikos Teisingumo 
(=teisingumo) ministro įsakymas (p. 259). 

Vadovėlio pabaigoje sudėti naudingi prie-
dai: svetimybių ir kompiuterijos svetimžodžių 
atitikmenys, daiktavardžių kirčiuotės (atkreip-
tinas dėmesys į tai, kad daiktavardžių priešdėlis 
į- yra tvirtapradis ir kirčiuojamas dešininiu 
kirčio ženklu, o ne riestiniu, kaip pateikta 
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p. 283) ir vietovardžių kirčiavimo žodynėlis, 
studijų darbo pirmojo antraštinio lapo ir kai 
kurių dokumentų pavyzdžiai.

Baigiant reikėtų pabrėžti, kad recenzijoje 
iškelti vadovėlio trūkumai nėra esminiai, tai 
tik smulkūs netikslumai, kurie lengvai patai-
somi, jei leidinys būtų leidžiamas dar kartą 
(neklysta tik tas, kas nedirba). Recenzuojamas 
vadovėlis iš tiesų deda tvirtus profesinės kalbos 

pagrindus, daug kas čia pateikiama sistemiškai, 
naujoviškai, įdomiai, o svarbiausia – tai, kas 
studentams tikrai bus reikalinga ir rašant stu-
dijų darbus, ir vėliau – pradėjus savo profesinę 
veiklą. 

Lietuvos studentai turi dar vieną gerą vado-
vėlį, kuriuo naudodamiesi gali tobulinti savo 
specialybės kalbą.N
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