
VERTIMO STUDIJŲ 
ŽODYNAS

Lionginas PAŽŪSIS 
Nijolė MASKALIŪNIENĖ

Rasa DARBUTAITĖ 
Rasa KLIOŠTORAITYTĖ 
Dalia MANKAUSKIENĖ

Irena MIŠKINIENĖ  
Markas PAURA



Vertimo 
studijų 
žodynas



Lionginas Pažūsis

Nijolė Maskaliūnienė

Rasa Darbutaitė

Rasa Klioštoraitytė

Dalia Mankauskienė

Irena Miškinienė

Markas Paura

Vertimo studijų  
žodynas 



Knyga leidžiama įgyvendinant projektą „Aukštos kvalifikacijos vertėjų rengimo kokybės gerinimas ir 
plėtra“. Projektą vykdo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra.

© Vilniaus universitetas
© Lionginas Pažūsis
© Nijolė Maskaliūnienė
© Rasa Darbutaitė
© Rasa Klioštoraitytė
© Dalia Mankauskienė
© Irena Miškinienė
© Markas Paura



Vertimo studijų žodynas 

3 

ĮVADAS 
 

Dar palyginti neseniai atskiro vertimo studijų terminų 
žodyno niekam nereikėjo: visi vartojami terminai patekdavo į 
kalbotyros, literatūrologijos ar semiotikos žodynus ir to visai 
pakako. Šiandien ši tarpdisciplininė studijų ir mokslinių tyrimų 
sritis labai išsiplėtė, ji jau užima aiškią vietą tarp kitų 
humanitarinių mokslų, o terminologija tapo tokia įvairi, kad net 
šiame žodyne visų atvejų neįmanoma aptarti. Jau pradėjo įvairuoti 
ir lietuvių kalboje vartojami vertimo terminai, kuriuos autoriai 
išsiverčia savo reikmėms iš užsienio kalbų ir tokiu būdu didina jų 
sinonimiją, nes nusistovėjusių, visuotinai priimtų terminų nėra. 
Tokia padėtis nebeatitinka nei nei mokslinį darbą šioje srityje 
dirbančių dėstytojų, nei vertimą studijuojančių studentų poreikių, 
todėl keletą metų Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto 
Vertimo studijų katedroje sudaryta darbo grupė talkinant 
studentams rinko ir tvarkė vertimo studijose vartojamus terminus, 
kuriuos ir pateikiame šiame žodyne. Ir nors tarpdisciplininis 
vertimo studijų pobūdis verčia kai kuriuos jau kituose žodynuose 
aprašytus terminus pakartoti, didžioji terminų dalis dar  nepateko 
ne tik į Lietuvos terminų banką, bet ir į jokius mažesnės apimties 
žodynus.  

Ypač nauja vertimo žodžiu tyrimų sritis. Visi į žodyną 
atrinkti vertimo žodžiu terminai yra unikalūs, pateikiami pirmą 
kartą, nes ir patys vertimo žodžiu tyrimai Europoje vykdomi dar 
tik antrą dešimtmetį. Suprantama, kad ir Lietuvoje jie dar 
negausūs. Tačiau norint suprasti studijuojamą sritį, turėti galimybę 
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apie vertimą (turint galvoje visas jo atmainas) kalbėti ir rašyti 
lietuviškai ne vartojant žargonizmus, bet visuotinai priimtus 
terminus, reikia rengti informacijos šaltinius, kuriais būtų galima 
remtis. Todėl šio žodyno tikslas dvejopas: viena vertus, padėti 
geriau suprasti vertimo studijų kitoniškumą kitų humanitarinių 
disciplinų kontekste, bet kartu ir įvertinti jų tarpdisciplininį pobūdį 
ir, kita vertus, pateikti lietuviškus terminus bei jų atitikmenis 
anglų, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis, kad žodynas būtų 
atraminė knyga šiomis kalbomis skaitantiems studentams ir 
visiems, kas norėtų daugiau sužinoti apie vertimą ar atskirus jo 
aspektus.  

Žodyne pateikiama didelė dalis bendrųjų ir specialiųjų 
vertimo studijų terminų, bet tikrai ne visi, nes naujų sąvokų ir jas 
apibūdinančių terminų vertimo tyrimuose atsiranda kiekvieną 
dieną. Todėl žodynas nepretenduoja būti nei baigtiniu, nei apimti 
visus vertimo studijų aspektus, juo labiau, kad dažnai riba tarp 
vertimo ir kalbos studijų, literatūros analizės, psichologijos, 
komunikacijos teorijos ar lingvodidaktikos yra išsitrynusi. 
Autoriai norėtų labiau pabrėžti visų šių dalykų sąsajas, o ne 
priešpriešą, bet dėl vietos stokos turime apsiriboti tais terminais, 
kurie sudaro vertimo studijų branduolį. Keliose srityse vartojamų 
terminų pateikiame mažiau, nes juos galima rasti ir kituose 
specializuotuose žodynuose. Rengiant žodyną suklasifikuoti jau 
vartojami lietuviškieji terminai, ypač iš tokių kalbotyros sričių 
kaip stilistika, psicholingvistika, pragmatika, be kurių sunku 
įsivaizduoti bet kokio vertimo analizę, bet didžioji jų dalis – naujai 
sukurti terminai, anglų, prancūzų, rusų ir kai kuriose kitose 
kalbose vartojamų terminų atitikmenys. 
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Žodynas yra aiškinamasis, visi terminai apibrėžiami laikantis 
įprastų leksikografinių principų – trumpai, jei sąvoka aiški ir jau 
plačiai vartojama; išsamiau ir pateikiant pavyzdžių, jei sąvoka 
sudėtingesnė ar mažiau žinoma. Po abėcėline tvarka pateikiamo 
lietuviškų terminų aprašo pridedamas naudotos literatūros sąrašas 
ir penki priedai – žodyno terminų atitikmenys anglų (parengė 
Dalia Mankauskienė), italų (parengė Rasa Klioštoraitytė), 
prancūzų (parengė Markas Paura), rusų (parengė Irena 
Miškinienė) ir vokiečių (parengė Rasa Darbutaitė) kalbomis.  

Nuoroda žr. parodomos sąsajos su kitais terminais, 
sinonimiškomis sąvokomis, o rodyklė ↑ nurodo, kad termino 
apraše nurodytas terminas žodyne pateikiamas ir atskirai. 

 
Medžiaga žodynui buvo renkama ne vienerius metus. Ypač 

daug terminų iš įvairių šaltinių surinko ir suklasifikavo Vertimo 
studijų katedros magistrantai ir neformaliųjų studijų studentai rašę 
terminologinius darbus. Jei žodyne jie neaprašyti, yra įtraukti į 
terminų ir jų atikmenų sąrašą. Nuoširdus ačiū jums visiems.   

 
Autoriai 
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A 
A kalba 

Pagrindinė vertėjo kalba, į kurią vertėjas yra kompetentingas versti kokybiškai 

(raštu arba žodžiu). Paprastai, bet ne visada, tai yra gimtoji vertėjo kalba. Idealiu 

atveju, į šią kalbą vertėjas verčia iš visų kitų jo mokamų kalbų. Pavyzdžiui, 

lietuvių vertėjų A kalba yra lietuvių kalba. 

žr. ↑B kalba, ↑C kalba 

 

absoliutusis vertimas  

↑Vertimas, kuriame išsaugomos ↑originalo teksto komunikacinės savybės, 

klaidos ir kitos ypatybės. 

 

abstrakcijos lygis  

Teksto sudėtingumo lygis. Kuo abstrakcijos lygis aukštsnis, tuo mažiau detalių, ir 

atvirkščiai. Vertikaliai ↑dalykinė kalba skirstoma pagal jos specializacijos, 

abstrakcijos lygį. Tokia klasifikacija susijusi su dalykinės kalbos stiliumi ir 

situacija, kurioje realizuojama dalykinė kalba. 

žr. ↑generalizacijos lygis, ↑konkretizacijos lygis 
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abstrakcijos lygio keitimas  

Semantinis vertimo būdas, verčiant pereinant nuo abstraktaus prie konkretesnio 

arba nuo konkretaus prie abstraktesnio dalyko. Chestermano (1997) išskirtas kaip 

viena iš vertimo strategijų. 

 

adaptacija  

1.) Situaciniu atitikimu grindžiamas vertimo būdas. Adaptacija dažnai taikoma 

verčiant poezijos, dramos ir reklamos tekstus. Adaptuojant tekstą, gali būti 

pakeičiama visa teksto struktūra (pavyzdžiui, dramos kūrinio situacija) arba tam 

tikra teksto dalis. Tekstas gali būti adaptuojamas ir atsižvelgiant į adresato 

poreikius ar interesus [Translation Terminology, 1999, 114 ]. Pavyzdžiui, 

suaugusiems skirtas tekstas adaptuojamas vaikams arba perpasakojama teksto 

fabula. Tokios adaptacijos pavyzdys – sutrumpintas Džonatano Svifto romanas 

„Guliverio kelionės“ (parengė A. Iešmantaitė, vertė J. Balčikonis, leidykla 

„Žaltvykslė“, 2005). Kai kada adaptuojama ideologiniais sumetimais. Tuomet 

vertimo kalbos tekste praleidžiamos arba pakeičiamos tam tikram požiūriui 

prieštaraujančios originalo teksto vietos (pvz. praleistos ištraukos iš Biblijos 

sovietiniame H. Beecher-Stowe romano „Dėdės Tomo trobelė“ vertime). Tokia 

teksto adaptacija vadinama cenzūra. 

2) Vertimo būdas, kai vertėjas, norėdamas atskleisti originalo kalbos teksto 

savybes, originalo kalbos tekste esančią sociokultūrinę erdvę pakeičia vertimo 

kalbos kultūrai būdinga realija. Pavyzdžiui, A. A. Milne’o pasakų knygos 

herojaus angl. Winnie-the-Pooh vardo pakeitimas lietuvišku Mike Pūkuotuku.  

žr. ↑ laisvasis vertimas 
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adekvatumas 

Vertimo kokybė pagal jo tikslą; vertimo funkcijos atlikimo laipsnis. Adekvatus 

vertimas padeda atgaminti tiek pat informacijos ir sukelti tokį patį poveikį, kaip 

originalas. Teigiama, kad adekvataus vertimo sąvoką galime apibrėžti tik kaip 

siektiną idealą, prie kurio realiai galima tik maksimaliai priartėti. 

 

adekvatùsis vert ̀mas 

↑Vertimas, per kurį išverstas tekstas prilygsta originalui informaciniu turiniu ir 

emociniu poveikiu, o kalbinės priemonės gali būti labiau orientuotos į ↑originalo 

kalbą arba į ↑vertimo kalbos vartoseną; šios veiklos procesas ir rezultatas. Pvz., 

angliškas pasakymas „Yes, Sir“ gali būti verčiamas „Taip, sere“ arba „Klausau, 

pone“. 

 

ad hoc formuluotė/ tikslinis formulavimas 

Vertimo procese atsiradęs leksinis, sintaksinis ar net žodžių junginių atitikmuo, 

tinkamas tik tame konkrečiame tekste.  

 

adresantas 

Verbaliniuose bendravimo modeliuose siuntėjas, kalbantysis (rašantysis), 

perduodantis ↑adresatui informacinį pranešimą kalbos ženklais (kodu) ir (arba) 

kanalu (ryšio priemonėmis), kuriam vertimo proceso metu tarpininkauja ↑vertėjas 

žodžiu arba ↑raštu. 

 

adresatas 

Asmuo, kuriam skirtas išverstas rašytinis arba sakytinis tekstas, numanomas 

skaitytojas arba klausytojas. Pragmatinių tekstų vertėjas paprastai turi žinoti, kas 

yra vertimo teksto adresatai (mokesčių mokėtojai, ligoninės gydytojai, 
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specializuoto žurnalo skaitytojaiir pan.). Tokia informacija padeda vertėjui 

pasirinkti ↑registrą, ↑stilių, ↑terminus. Versdamas grožinę literatūrą, vertėjas taip 

pat turi atsižvelgti į vertimo teksto adresatą. 

 

aiškinamasis vertimas  

žr. ↑pridėjimas, ↑papildymas 

 

aiškinimas exposition 

↑Teksto tipas, prasmės perteikimo būdas siekiant suteikti žinių, supažindinti su 

kuo nors, paaiškinti, ką reiškia kuri nors sąvoka, kaip kas veikia, kam vartojama 

ir t. t. Δ gali turėti du komponentus: dalyką, kuris yra aiškinamas, ir dalyką, 

kuriuo remiantis yra aiškinama. Skiriami tokie Δ modeliai: atsakymas į klausimą, 

teigimas neigiant, aiškinimas naudojantis kulminaciniu principu, rėmimasis 

pavyzdžiais, eigos atskleidimas, priežasties ir pasekmės aiškinimas, lyginimas, 

analizė ir klasifikacija, apibrėžimas ir pan. Aiškinimo pastraipos gali būti 

įterpiamos į ↑pasakojimą, ↑aprašymą, ↑argumentavimą. 

 

akcentas 

1) Žodžio arba sakinio kirtis. 

2) Savita tarsena, būdinga kalbančiajam tarmiškai arba ↑negimtąja kalba. 

 

akivaizdus numanymas pure anticipation 

 žr. ↑numanymas 

 

akivaizdùs taĩsymasis  

Taisymasis, kai klausytojas girdi ir supranta, kad vertėjas taisėsi.  
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Pats pagrindinis kalbos signalas, rodantis, kad vertėjas ims taisytis, yra staigus 

šnekos srauto nutraukimas. Jis tarsi parodo klausytojui, kad po pauzės einanti 

mintis gali būti ne ankstesnės minties tęsinys, o pasikartojimas arba pasitaisymas. 

Kitas kalbos fenomenas, padedantis identifikuoti klaidos taisymąsi, yra kalbėjimo 

sklandumo trukdžiai. Tokie kalbėjimo sklandumo trukdžiai (aaa, um, tai yra ir 

kt.) ne tik parodo klausytojui, kad vertėjas nėra tikras dėl savo minties, bet ir 

leidžia vertėjui pagalvoti, kaip jis performuluos jau pasakytą mintį arba pataisys 

netinkamai pavartotą sąvoką. Trečiasis kalbos signalas, padedantis nustatyti 

klaidos taisymąsi, yra aiškus taisymosi išskyrimas iš viso šnekos srauto, 

pavyzdžiui, skiriasi intonacija ar ištariamo segmento garsumas. Dažnai 

kalbėtojas, neteisingai pasirinkęs sąvoką ir ją pataisęs, teisingąją sąvoką ištaria 

garsiau. 

žr. ↑taisymasis 

 

akreditacija (lot. accredo – pasitikiu. ) 

1. Formalus vertėjo kompetencijos vertinimo procesas, kurį sudaro egzaminai, 

išsilavinimo ir patirties vertinimas. 

2. Oficialus vertėjo komptetencijos pripažinimas 

 

akreditacijos egzaminas (testas)  

Vertėjo įgūdžių patikrinimas, kurį atlieka įvairios organizacijos ar institucijos 

 

akredituotasis vertėjas(raštu arba žodžiu) 

Profesinės asociacijos ar tarptautinės organizacijos ↑akreditacijos egzaminą 

(testą) išlaikęs vertėjas (raštu arba žodžiu). 
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akronimas  

Termino, kurį sudaro keli sudėtiniai žodžiai, sutrumpinimas, panaudojant jo 

sudėtinių komponentų pirmąsias (kartais ir kitas) raides: SAM – Sveiktos 

apsaugos ministerija, ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas, UNESCO [Junesko] 

– angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

(Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija 

žr. ↑raidinė santrumpa 

 

aktyvioji kalba  

1. Kalba, į kurią konferencijos metu verčiama. 

2. Kalba, į kurią vertėjas (žodžiu) geba profesionaliai versti. Vertėjo ↑A ir ↑B 

kalbos yra jo aktyviosios kalbos. 

žr. pasyvioji ka1ba 

 

aktualioji sakinio skaida  

Sakinio skaidymas komunikaciniu požiūriu, atsižvelgiant į skirtingą jo dalių 

informacinį turinį. Išskiriama tai, kas žinoma apie kalbamą dalyką (↑tema) ir tai, 

kas apie jį pasakyta nauja (↑rema). Tos pačios sintaksinės sandaros sakinio Δ gali 

būti įvairi. Jei sakiniu Mūsų krepšininkai laimėjo norima pasakyti, ką padarė 

mūsų krepšininkai, t. y. laimėjo, tai mūsų krepšininkai – tema, o laimėjo – rema; 

jei žinomas yra veiksmas, laimėjo, o nauja sakinio informacija yra mūsų 

krepšininkai, tai tema – laimėjo, o rema – mūsų krepšininkai (tuo atveju lietuvių 

kalbai įprastesnė žodžių tvarka būtų Laimėjo mūsų krepšininkai). Δ paprastai 

reiškiama žodžių tvarka, intonacija, loginiu kirčiu, paryškinama dalelytėmis, 

įvardžiais, artikeliais. Δ sudaro teksto teminės struktūros, ↑koherencijos pagrindą, 

nes sakiniai vartojami ne izoliuotai, bet kaip temos siejamos teksto dalys. Todėl 
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kuriant tekstą yra svarbu, kaip vienas su kitu temiškai jungiami sakiniai, pvz.: 

Mano sesers dukra Rūta. Rūta jau didelė mergaitė. Ji rudenį eis į mokyklą. 

 

anafora 

Tų pačių garsų (fonetinė anafora), žodžių (leksinė anafora) pakartojimas gretimų 

sakinių ar eilėraščio eilučių pradžioje: Nebeužtvenksi upės bėgimo, / Norint sau 

eitų ji pamažu; / nebsulaikysi naujo kilimo, /Nors jį pasveikint tau ir baisu 

(Maironis). Ar regėjai Naujo Ryto rausvą varsą? / Ar girdėjai iškilmingą varpo 

garsą? (J. Janonis). Žr. epifora. (KTŽ 1990, 18). 

Anafora dažnai pasitaiko reklamos tekstuose. Ši stiliaus figūra leidžia 

reklamuotojui  akcentuoti svarbiausius dalykus. Pavyzdžiui, „Mano parkeris! 

Mano automobilis! Mano knyga! Lietuvos įmonių katalogas!“ [Smetonienė, 2005 

I, 102-105].Verčiant anaforas iš vienos kalbos į kitą vertėjui gali kilti sunkumų 

dėl skirtingo šios stilistinės priemonės vartojimo įvairiose kalbose [Translation 

Terminology, 1999, 117 ]. Pavyzdžiui: “Do you feel absolutely no concern for 

your future, boy?“  “Oh, I feel some concern for my future, all right. Sure, sure, I 

do.“ [J. Salinger]„- Ar tu vaikeli niekada nesusimąstai apie savo ateitį?Kodėl? 

Susimąstau. Žinoma, susimąstau.“  [Rugiuose prie bedugnės] Šiuo atveju autorius 

akcentuoja žodžių junginį for your future, vertėjas tą pačią prasmę perteikia 

žodžiu susimąstau. 

žr. ↑katafora, dar žr. ↑deiksė  

 

analizė  

Originalo teksto analizavimas prieš verčiant ir (arba) vertimo proceso metu. 

žr. vertimo proceso analizė 
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antonimas  

Priešingos reikšmės žodis. Jais gali būti: daiktavardžiai (baimė – drąsa, pelnas – 

nuostolis), būdvardžiai (baltas – juodas, sunkus – lengvas), prieveiksmiai 

(aukštyn –žemyn, gerai – blogai) ir kitų kalbos dalių žodžiai. Antonimai gali būti 

padaryti ir žodžių darybos priemonėmis: laimė – nelaimė, jungtukinis – 

bejungtukis. Tam tikrame kontekste antonimais gali eiti ir kai kurie leksiniai 

koreliatai: ugnis – vanduo, vyras – moteris. Pastarieji antonimai vadinami 

kontekstiniais, o darybiniai ir semantiniai – sisteminiais 

žr. ↑sinonimas 

 

antoniminė perdara 

Kompleksiškas leksinis-gramatinis pakeitimas, kurio esmę sudaro teigiamosios 

konstrukcijos transformacija į neigiamąją ir atvirkščiai – neigiamosios 

konstrukcijos transformacija į teigiamąją, susijusi su OK sakinio leksinio 

elemento pakeitimu priešingos (kontrastingos) reikšmės elementu VK sakinyje, 

pvz.: Stradlater didn’t say anything. (J. D. Salinger , p. 54) – Stredleiteris tylėjo. 

(p. 39) 

 

antonìminis vertìmas 

Semantinis vertimo metodas, kai vertime pasirenkamas žodžio antonimas su 

neigiamąja dalelyte (pvz. „geras“ > „neblogas“); leksikos perteikimas originalo 

kalbos leksinį vienetą pakeičiant vertimo kalboje priešingos reikšmės leksiniu 

vienetu. 

 

ant stãlo pastãtoma (vertimo) kabinà 

Ant stalo pastatomas plastikinis gaubtas ↑garso izoliacijai tarp vertėjų ir 
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auditorijos užtikrinti. Tokios kabinos naudotinos tik tada, kai labai gera garso 

izoliacija nėra būtina, o ↑kilnojamoji vertimo kabina užima per daug vietos. 

 

apibendrinamàsis vertìmas 

Vertėjo žodžiu ištartas vertimo tekstas, kuriuo apibendrinami keli originalo teksto 

segmentai. 

 

artimas (originalui) vertimas (raštu) 

Bet koks ↑vertimas, kuriame išsaugoma formali originalo teksto struktūra, 

teikiant pirmenybę,  pvz., formaliam atitikimui, o ne vertimo kalbos natūralumui. 

Verčiant šiuos maskuojamuosius žodžius į lietuvių kalbą, kai kur nublanksta, 

pvz., ispanų kalbai būdingas iškilmingumas, kurį lietuviškai perteikti yra 

nelengva. Kai kurie autoriai, pvz., I. Balčiūnienė, teigia, kad svarbiausias vertėjo 

darbo tikslas yra užtikrinti, kad bendras vertimo poveikis būtų artimas originalo 

poveikiui, o ne siekti detalių tapatumo. 

 

artimas (originalui) vertimas (žodžiu) 

Vertėjo žodžiu ištartas vertimo tekstas, kurio turinys ir stilius yra labai panašūs į 

originalo tekstą. 

 

asimetrinis (kalbų) režimas  

Sinchroninio vertimo organizavimo tvarka, kai renginio metu verčiama tik į kai 

kurias renginio darbo kalbas. Tai reiškia, kad ↑pasyviųjų kalbų renginyje daugiau 

nei ↑aktyviųjų kalbų. Daugeliu atveju delegatai supranta vieną (ar daugiau) 

plačiai vartojamų kalbų, bet nemoka laisvai jomis kalbėti. Kai taikoma asimetrinė 

sistema/asimetrinis režimas, kalbėti galima daugiau kalbų, negu klausytis. Kai 

sakoma, kad susitikimui taikoma sistema 15–3, reiškia, kad delegatai gali kalbėti 
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24 oficialiosiomis kalbomis, bet verčiama tik į tris, pavyzdžiui, anglų, prancūzų ir 

vokiečių. EN-FR-DE-IT-EL – EN-EL susitikimas vadinamas 5–2 susitikimu, 

kuriame delegatai gali kalbėti angliškai, prancūziškai, vokiškai, itališkai ar 

graikiškai, bet verčiama tik į anglų ir graikų kalbas. Tokiuose susitikimuose 

taikoma dalinis asimetrinis režimas. 

 

asimetrinis vertimas 

↑Sinchroninis vertimas, per kurį visi delegatai kalba savo gimtosiomis kalbomis, 

bet verčiama tik į keletą kalbų. ∆ yra vienas iš būdų geriau panaudoti nedidelius 

vertėjų žodžiu išteklius. Komandai, verčiančiai iš dabartinių 24 oficialiųjų kalbų 

ir į jas, reikia 72 ar daugiau vertėjų, bet jei aktyviųjų kalbų skaičius sumažinamas 

iki trijų, galima išsiversti su maždaug dvylika vertėjų. Visi delegatai gali kalbėti 

savo gimtosiomis kalbomis, bet klausytis – tik viena iš trijų kalbų.  Kad ∆ turėtų 

prasmę, turite įsitikinti, kad visi delegatai supranta vieną ar daugiau aktyviųjų 

kalbų. 

 

atestuotasis vertėjas (raštu arba žodžiu) 

Atitinkamus įgaliojimus turinčios orgnizacijos, įstaigos ar asociacijos egzaminus 

išlaikęs ir atestacijos pažymėjimą gavęs vertėjas. 

 

atgalinis vertimas 

↑Vertimo vertimas atgal į ↑originalo kalbą, pvz. siekiant patikrinti vertimo 

adekvatumą. Sugretinus atgalinį vertimą su originalu galima patikrinti vertimo 

teisingumą. Paprastai tikrinama tik prasmė, o į stilių nekreipiama dėmesio. Kartu 

gali būti patikrintas ir originalo tinkamumas automatiniam vertimui. Yra 

vertyklių, kurios originalo kalba rašomą tekstą iš karto verčia į kitą kalbą ir iš 
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karto atlieka atgalinį vertimą, kad originalo autorius galėtų čia pat pakoreguoti 

originalo tekstą taip, kad jis būtų teisingai suprantamas ir verčiamas. 

 

atitikmuo 

Leksinis originalo kalbos atitikmuo vertimo kalboje, kuris nepriklauso nuo 

konteksto. Tarp dviejų kalbų atitikmenų egzistuoja pastovūs santykiai, kurie 

visada pateikiami dvikalbiuose  žodynuose. Atitikmenis kai kurie vertimo 

tyrinėtojai skirsto į variantinius, kontekstinius ir vertimo transformacijas. 

Variantiniai atitikmenys taip pat gali būti pateikiami bendruosiuose dvikalbiuose 

žodynuose, tačiau dažniausiai tokie atitikmenys, kaip ir kontekstiniai, randami 

pagal kontekstą. 

 

atsilikìmas 

Laiko atotrūkis tarp kalbėtojo ir sinchroniškai verčiančio vertėjo. 

 
atskiro vieneto vertimo stratègija 

↑Vertimo strategija, taikoma priimant sprendimus dėl atskiro vertimo vieneto 

(pavyzdžiui, metaforų vertimo). 

Žr. ↑visuminė strategija 

 

auditorija 

↑Vertimo žodžiu per susitikimą ar konferenciją klausytojai arba ↑vertimo raštu 

skaitytojai. 

 

ausìnės 

Iš dviejų garsiakalbių sudarytas įtaisas, keičiantis tolydžiuosius elektros signalus į 

garso bangas. Vertėjams žodžiu ausinės būtinos girdėti konferencijos ar posėdžių 
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salėjė kalbančius pranešėjus, o klausytojams – klausyti vertimo į tą kalbą, kurią 

jie geriausiai supranta. 

 

automatinis atpažinimas  

Automatinis verčiamų teksto terminų atpažinimas ir atitikmenų parinkimas 

vertimo kalboje, naudojant kompiuterinių vertimo technologijų programinę 

įrangą. Tai – ne tik techninis vertimas, bet ir terminologinio nuoseklumo garantas 

visame tekste.  

 

automatinis vertimas 

Teksto ↑vertimas iš vienos natūralios kalbos į kitą, kurį automatiškai atlieka 

kompiuteris, naudodamas specialią programinę įrangą. Automatinio vertimo 

sistemos (AVS) naudojamos tada, kai reikalingas greitas, nors ne visada 

kokybiškas ir tikslus vertimas. Automatinį vertimą realizuoja algoritmas, kuris 

sudaromas atsižvelgiant į kalbos lingvistinius požymius ir taisykles. Šio 

algoritmo sudėtingumas priklauso nuo kalbų, kurių gramatika yra realizuojama, 

panašumo. Žodynai ir jų sudarymas yra labai svarbus etapas AVS kūrimo eigoje. 

Nuo žodynų priklauso ir vertimo kokybė, ir algoritmo sudarymas. Pvz., sistemai, 

verčiančiai iš lietuvių kalbos, reikalingas žodynas su lietuvių kalbos žodžiais, jų 

gramatine (morfologine ir sintaksine) ir semantine informacija. 

∆ siejasi ir su dirbtinio intelekto kūrimu. AVS kūrimui reikalingas kelių sričių 

išmanymas — kompiuterinės ir matematinės lingvistikos, vertimo teorijos, 

informacinių technologijų, kalbos filosofijos. 

Paprasčiausias automatinio vertimo būdas – tiesioginis vienos natūralios 

kalbos žodžių keitimas kitos kalbos žodžiais. Toks būdas buvo būdingas 

ankstyvosioms vertimo sistemoms. Šiuolaikinė automatinio vertimo programinė 

įranga dažnai leidžia nurodyti verčiamo teksto tipą (pavyzdžiui, orų prognozės). 
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Ji ypač veiksminga tose srityse, kurioms būdinga formali ar šabloniška kalba. 

Todėl ∆ labiau tinkamas versti valstybinius ar teisinius dokumentus, nei 

pokalbius ar mažai standartizuotą tekstą.  

 

automatizúotasis vertìmas 

↑Vertimas, kuriam atlikti naudojamos kompiuterinės priemonės. Tam tikrais 

atvejais automatizuoto vertimo įrankiais galima vadinti ir rašykles. Tačiau ∆ 

dažniausiai suprantamas kaip lingvistinės priemonės, palengvinančios kasdienį 

vertėjo darbą. Pagrindinės priemonės yra: 

• elektroniniai žodynai, tezaurai 

• rašybos ir gramatikos tikrintuvai 

• aiškinamųjų žodynų kompiliatoriai 

• vertimų atmintinės 

• terminų žodynų valdymo sistemos. 

 

autonomijos spektras  

Pagrindinių vertimo tipų klasifikavimo spektras, kurio viename poliuje – 

↑originalo teksto autonomija, kitame – ↑tikslinės auditorijos poreikiai 

 

autorinis vertimas 

↑Originalo teksto autoriaus atliktas ↑vertimas. 

 

autorius 

Rašytinį arba sakytinį tekstą (kalbą) sukūręs asmuo. 
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B 
B kalba  

Vertėjo ↑aktyvioji užsienio kalba, kurią jis moka beveik kaip ↑gimtąją kalbą ir į 

kurią (taip pat ir iš kurios) jis geba profesionaliai versti. Vertėjas gali turėti vieną 

ar daugiau B kalbų. Kai kurie vertėjai žodžiu į savo B kalbą gali versti tik vienu 

vertimo žodžiu būdu (pvz., tik nuosekliuoju). Ilgą laiką buvo manoma, kad 

vertėjas žodžiu turėtų versti tik į gimtąją kalbą. Bet plečiantis tarptautinėms 

organizacijoms, į jas priimant vis daugiau narių, tai tapo neįmanoma. Pavyzdžiui, 

šiuo metu Europos Sąjungoje 24 kalbos yra laikomos oficialiosiomis kalbomis. 

Kadangi įmanomos 552 kalbinės kombinacijos (24x23 kalbos), kartais labai 

sunku rasti vertėją, kuris galėtų tiesiogiai versti iš tam tikros rečiau vartojamos 

kalbos į kitą. Todėl kai kurie vertėjai turi versti ir į B kalbą. Pavyzdžiui, jeigu 

Europos Parlamento plenarinio posėdžio metu pasisako Lietuvos 

Europarlamentaras, jo kalba verčiama į anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą 

(lietuvių kabinos vertėjų B kalbą), o iš jos į visas kitas kalbas, nes kitose kabinose 

vargu, ar atsirastų lietuvių kalbą pakankamai gerai mokančių vertėjų.  

 

žr. ↑A kalba, ↑C kalba 
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Babelio bokštas 

Biblinis mitas apie Babelio bokštą, kuris turėjęs pasiekti dangų, bet likęs 

nepastatytas, nes dievas nubaudęs statytojus už išdidumą, sumaišydamas kalbas; 

dėl to jie negalėję susikalbėti. Tada atsirado vertėjų poreikis. 

 

bals̃as 

Žmogaus ir plaučiais kvėpuojančių gyvūnų balso aparatu sukeliamų garsų 

visuma. Vertėjo balsas yra jo pagrindinis darbo įrankis. Vertėjas turi gebėti 

kontroliuoti savo balso tembrą, tarimą, artikuliaciją, kad klausytojui būtų malonu 

jo klausytis. Be to, vertėjai turi prižiūrėti savo balsą (pvz., naudoti įvairias 

kvėpavimo technikas), kad jis galėtų jiems tarnauti visą karjerą. 

 

belaĩdė vertìmo į́ranga 

Garsą radijo dažniais perduodanti vertimo įranga. Belaidę vertimo įrangą 

sudaro siųstuvas ir imtuvas. Ją paprasta įrengti, ji yra patikima ir gali būti 

plačiai naudojama. Tačiau, kai reikalaujama konfidencialumo, platus 

radijo dažnių diapazonas ir dėl jo atsirandantys radijo trukdžiai gali 

trukdyti klausytis vertimo. 

 

  



Vertimo studijų žodynas 

21 

 

 

 

 

 

C 
C kalba 

Antroji vertėjo mokama kalba, iš kurios jis geba versti į pagrindinę, arba A kalbą. 
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D 
dalykinis vertimas 

Dviejų ar kelių asmenų dalykinio pokalbio ↑vertimas žodžiu. Verčiama įvairioje 

aplinkoje: nuo meno, sporto, turizmo ir poilsio renginių iki patentų sąlygų 

aptarimo ar vyriausybinių susitikimų ir delegacijų. Dažnai tokio obūdžio vertimo 

reikia darbo vietose, kai darbdavys ar vadybininkas kalba oficialiąja šalies kalba, 

o darbuotojas – etninės mažumos kalba. Verslo aplinkoje vis dažniau kviečiami 

versti ir vertėjai į gestų kalbą. Dalykinis vertimas žodžiu gali būti ↑nuoseklus ir 

↑sinchroninis. 

 

daugiasegmeñtis vertìmas 

↑Vertėjo žodžiu ištartos kelios ↑vertimo teksto dalys, perteikiančios vieną 

↑originalo teksto dalį. 

 

dviejų kabinų vertėjas 

↑Vertėjas žodžiu per tą patį susitikimą pakaitomis dirbantis dviejose kabinose. 

Paprastai būna bent du kiekvienos kalbos vertėjai, bet jei susitikime vienu metu 

dirbama tik dviem kalbomis, vieną vertėją galima „sutaupyti“, pasitelkus dviejų 
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kabinų vertėją, kuris gali versti į abi kalbas ir kuris pagal poreikį pereina į kitą 

kabiną. 
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E 
etãtinis vertė́jas (raštu arba žodžiu) 

Vienoje bendrovėje ar organizacijoje nuolat dirbantis ↑vertėjas raštu arba žodžiu. 

Žr. ↑laisvai samdomas vertėjas 

 

ekstralingvìstinis numãnymas 

Tikėtinos originalo pasakymo reikšmės ↑numanymas remiantis nelingvistiniais 

veiksniais, pavyzdžiui, kontekstu, komunikacine situacija, bendrosiomis žiniomis. 

Žr. ↑numanymas, ↑lingvistinis numanymas 

 

Eurodicáutom  

Europos Komisijos daugiakalbis terminų bankas: 

http://englishspanishtranslation.info/Translation_Glossary/Eurodicautom.h

tm 

 

Eurovoc 

Europos terminų žodynas (tezauras) Eurovoc – tai sisteminis žodžių ir 
žodžių junginių sąrašas, kuriame terminai hierarchiniu pagrindu yra 
sugrupuoti į tam tikras grupes ir yra nurodyti jų tarpusavio ryšiai. Jo 
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paskirtis – tiksliai atspindėti dokumentų sistemoje esančių dokumentų ir 
joje atliekamų paieškų konceptualų turinį. 

Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas. Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarija.EUROPOS SĄJUNGOS TEZAURAS 

Prieiga per internetą: http://www.lrs.lt/tais_tapis/Tezauras_EUROVOC.pdf 

  



Vertimo studijų žodynas 

26 

 

 

 

 

 

F 
fonèminis šešėliãvimas 

Per ausines girdimo kiekvieno garso kartojimas iš karto, kai tik jis išgirstamas, 

nelaukiant kada kalbėtojas pabaigs prasminį vienetą. Siūloma, kad besimokydami 

sinchroninio vertimo, studentai pradėtų nuo foneminio šešėliavimo ir pereitų prie 

↑frazinio šešėliavimo.  

 

frãzinis šešėliãvimas 

Per ausines girdimo teksto kartojimas atsiliekant 250 milisekundės ir ilgiau, 

siekiant kartoti tik prasminius vienetus, o ne atskirus garsus. Siūloma, kad 

besimokydami sinchroninio vertimo, studentai pradėtų nuo ↑foneminio 

šešėliavimo ir pereitų prie frazinio šešėliavimo.  

 

formalùsis atitikimas 

↑Originalo ir ↑vertimo tekstų santykis, kuriuo ↑vertimo tekste išsaugoma 

↑originalo teksto sintaksinė forma (o ne reikšmė ar funkcija). 

Žr. ↑dinaminis atitikimas, ↑funkcinis atitikimas, ↑pragmatinis atitikimas 
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G 
gars̃as 

Trumposios bangos, kurių dažnis atitinka žmogaus ausies girdimųjų virpesių 

dažnį. Garso kokybė yra svarbi geram ↑sinchroniniam  vertimui. Vertėjams reikia 

didesnio garso nei eiliniams klausytojams, kadangi jie tuo pačiu metu ir kalba, ir 

klauso. Garsas turi būti švarus, be jokių trukdžių, tarp 125 – 12,500 Hz. Tinkamai 

garso kokybei užtikrinti turi būti įjungtas tik kalbėtojo ↑mikrofonas. Jei yra įjugta 

daugiau mikrofonų, vertėjai girdi ne tik kalbėtojo balsą, bet ir kitus pašalinius 

garsus. 

 

garso izoliacija 

Atitvara garso bangų energijai silpninti. Naudojama garsui, kuris patenka į 

↑vertimo kabiną iš auditorijos ir iš vienos kabinos į kitą, mažinti. 

 

gars̃ui nelaidì vertìmo kabinà 

Visiškai garsui nelaidžių kabinų nėra. Šis terminas dažniausiai vartojamas kalbant 

apie ↑vertimo kabiną, kuri atitinka ISO 4043 ↑garso izoliacijos standartus. 
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generalizãcija 

Siauresnės arba konkretesnės reikšmės ↑originalo kalbos leksinių vienetų 

keitimas bendresnės (platesnės apimties) arba abstraktesnės reikšmės ↑vertimo 

kalbos vienetais. Pavyzdžiui, I never knew what a wonderful woman you were. 

(W. S. Maugham) – Aš ir nežinojau, kad tu toks nuostabus žmogus;  Oh, really? 

What about my sneakers?” (Jodi Picoult) – Kurgi ne. O mano batai? 

Atvirkštinis generalizacijai reiškinys – ↑konkretizacija. 

 

gèstų kalbõs vertìmas 

↑Vertimas, kurį girdintys žmonės atlieka žmonėms su klausos negalia. Gestų 

kalba nėra universali. Gestų kalboje naudojami įvairūs rankų ir viso kūno 

judesiai, įskaitant ir veidą. Skirtingai nei konferencijų vertėjus žodžiu gestų 

kalbos vertėjus auditorija privalo matyti. 

 

gimtakalb̃is 

Žmogus, kuris pirmąją kalbą geba vartoti visose gimtakalbiams įprastose 

situacijose ir savo kalbiniu elgesiu nesiskiria nuo kitų gimtakalbių. Pagrindiniai 

gimtakalbio bruožai: 1) turi intuityvių gramatikos žinių, vartoja taisyklingas 

gramatines konstrukcijas, 2) žodynas platesnis ir turtingesnis nei vidutiniškas, 

gimtakalbis taisyklingai vartoja idiomas, metaforas, 3) geba kurti sklandų, 

spontanišką diskursą, 4) neturi negimtakalbiui būdingo akcento, 5) išmano 

kultūrinį kontekstą, 6) turi neverbalinių kultūrinių bruožų. 

 

glaudinimas 

↑Vertimaspateikiant sutrumpintą ir apibendrintą ↑originalo kalbos versiją. Toks 

vertimas negali būti naudojamas  per teisinius susitikimus ar posėdžius. 
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grįžtamàsis vertìmas 

↑Vertimas iš gimtosios kalbos į užsienio kalbą. Paprastai vertėjai verčia į savo 

gimtąją kalbą. Kai kurie vertėjai moka dar vieną kalbą pakankamai gerai, kad 

galėtų į ją versti iš savo gimtosios kalbos. Tai vadinamasis dvikryptis vertimas. 

Dažnai vartojamas prancūziškas terminas ,,retour” (liet. – grįžimas). Nedaug 

vertėjų moka savo antrą aktyviąją kalbą taip gerai, kad galėtų į ją versti iš kitų 

savo mokamų kalbų. Sakoma, kad tokie vertėjai gali dirbti dviejose kabinose. 

Vertimas ne į gimtąją kalbą ypač praverčia, kai reikia tarpinės kalbos verčiant iš 

retesnių kalbų į dažniau vartojamas kalbas. 
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H 
hiperonìmas  

Žodis kaip gimininis pavadinimas rūšinio pavadinimo atžvilgiu. 

Pavyzdžiui, tėvai (↑hiperonimas): motina (↑hiponimas). 

Žr. ↑hiponimas, ↑kohiponimas 

 

hiponìmas  

Žodis kaip rūšinis pavadinimas gimininio pavadinimo atžvilgiu.  

Pavyzdžiui, motina (↑hiponimas): tėvai (↑hiperonimas)  

Žr. ↑hiperonimas, ↑kohiponimas 
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I 
idiomà  

Sustabarėjęs vientisos reikšmės žodžių junginys, kurio reikšmė nebesutampa su jį 

sudarančių žodžių reikšmėmis. 

Pavyzdžiui, aguonas sėti „tyliai verkti”, palaida bala „netvarka”. Kalbos 

išraiškingumui padidinti idiomos vartojamos ir rašytinėje, ir sakytinėje kalboje. 

Vieni idiomas tapatina su ↑frazeologizmais, kiti jas laiko ↑frazeologizmų rūšimi. 

 

idiomãtinis vertìmas  

Vertimas vartojant ↑vertimo kalbos normas ir taisykles atitinkančius posakius, 

plačiai vartojamus ↑vertimo kalboje. 

 

ilokùcinis keitìmas 

Ilokucijos, tai yra šnekos akto tikslo, pakeitimas vertime.  

Tokio pragmatinio vertimo būdo pavyzdžiu galėtų būti tiesioginės veiksmažodžio 

nuosakos keitimas į liepiamąją, retorinių klausimų vartojimas, perėjimas nuo 

tiesioginės prie netiesioginės kalbos. 
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imitãcija 

Labai laisvas vertimo būdas, pirmenybę teikiant autoriaus stiliaus imitavimui, o 

ne ↑originalo teksto struktūros ar reikšmės išsaugojimui. 

 

implicìtinis vertìmas 

Kalbinės raiškos priemonėmis išreikštų ↑originalo teksto elementų neperteikimas 

↑vertimo tekste dėl aiškaus ↑konteksto ar ↑situacijos. 

 

informãcijos pakeitìmas  

Naujos informacijos pridėjimas arba praleidimas ↑vertimo tekste dėl jos 

svarbumo arba nesvarbumo ↑vertimo teksto skaitytojui. 

 

informãcinis krū̃vis  

Informacijos kiekis teksto vienete. Kuo didesnis informacinis krūvis, tuo didesnis 

teksto informacijos tankis, todėl sunkiau suprasti tekstą. 

Žr. ↑komunikãcinis krū̃vis 

 

interaktyvùsis mašìninis vertìmas 

↑Mašininis vertimas, kurį atliekant dalyvauja ir žmogus. Šiuolaikiniomašininio 

vertimo kokybė nėra pakankama, todėl ji užtikrinama papildomomis žmogaus 

pastangomis. Galima skirti du interaktyviojo mašininio vertimo tipus: 1) 

vertimas, kurį atlikdamasvertėjas turi atsakyti į kai kuriuos permašininio vertimo 

procesą iškilusius klausimus, kad būtų gautas kokybiškas vertimas; 2) vertėjas 

gerina mašininio vertimo rezultatą redaguodamas pirminį tekstą ir taisydamas 

mašininio vertimo rezultatą.  
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informatyvusis tèkstas  

Tekstas, kurio svarbiausia funkcija yra informacijos perdavimas. 

Žr. ↑ekspresyvusis tekstas, ↑operatyvusis tekstas 

 

interfereñcija  

↑Originalo kalbos neigiamas poveikis ↑vertimo kalbai.  

Kartais ↑gimtosios kalbos ar ↑pirmosios kalbos mokėjimas trukdo taisyklingai 

perteikti ↑originalo teksto reikšmes vertimo tekste. 

 

 interpretãcija  

↑Originalo teksto žodžiams, teksto vienetams arba visam tekstui tinkamos 

reikšmės priskyrimas. Ieškodamas ↑originalo teksto prasmės, vertėjas pasitelkia 

žinias apie situaciją/kontekstą. Anglų kalboje sąvokos interpreting ir 

interpretation gali būti vartojamos sinonimiškai, tačiau sąvoka interpreting 

dažniau vartojama kalbant apie vertėjo žodžiu profesiją, stengiantis išvengti 

žodžio interpretation (1. vertimas žodžiu ir 2. išaiškinimas) daugiareikšmiškumo. 

 

intertekstualùmas  

Teksto sąsajos su kitais tekstais. 

 

invariantiškùmo reikalãvimas  

↑Vertėjui ar vertimo kritikui keliamas reikalavimas išlaikyti nepakitusius 

↑originalo teksto elementus vertime. ↑Vertėjas, susipažinęs su ↑teksto tipu ir 

↑vertimo tikslu, paprastai intuityviai jaučia nevariantiškumo reikalavimus. Jei 

daugumos šių reikalavimų laikomasi, vertimas laikomas ekvivalentišku.  
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išdė́stymo pakeitìmas  

Sakytinio teksto išdėstymo pakeitimas vertėjo užrašuose pragmatiniais tikslais. 
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J 
jungiamàsis žõdis  

Jungiamąją funkciją atliekantis žodis, jungiantis sakinius, sakinių dalis, jų 

dėmenis ir rodantis jų gramatinius ir reikšminius santykius (pavyzdžiui, įvardžiai, 

prieveiksmiai, dalelytės). 

 

jungtìs  

Atskirų teksto segmentų junglumo priemonė (pavyzdžiui, jungtukai, jungiamieji 

žodžiai ir kt.). 
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K 
kalambū̃ras 

Polisemija, homonimika ar eufonija pagrįstas žodžių žaismas, kuriuo 

siekiama sukelti humoristinį ar retorinį poveikį. Būdingiausia struktūra – 

neįprastai suderinti panašaus skambesio žodžiai ar jų grupės arba tas pats 

žodis, netikėtai pavartotas skirtingomis reikšmėmis. Kalambūrų būna 

šnekamojoje kalboje, smulkiojoje tautosakoje („Kiek laiko?“ – „Kiek 

pagavo, tiek ir laiko.“), grož. literatūroje („Auksiniai dantys – pati 

svarbiausia katorgininko dalis, betarpiškai įeinanti į SS aukso fondą“. – B. 

Sruoga). Dažniausiai jie atlieka stilistinės figūros funkciją, kartais tampa 

aforistine miniatiūra (“„Marijona myli Joną, duok tu jai nors milijoną“. – 

K. Binkis).“ Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (IX, p. 164): kalambūras 

(pranc. calembour) apibrėžiamas kaip retorinė figūra – žodžių junginys, 

grindžiamas žaismingomis dviprasmybėmis, dažn. keliantis komišką 

efektą. remiasi homonimais, kontaminacijomis, netikėtomis sąskambių 

sandūromis.  

Vertimo teorijos požiūriu kalambūrų vertimas yra gana siauras 

specializuotas klausimas, tačiau jo tyrinėjimas iš principo yra nepaprastai 
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įdomus tuo, kad jų vertimas praktiškai dažnai yra didelis iššūkis vertėjui. 

Toks tyrinėjimas padeda atskleisti ne tik vertėjo kūrybiškumą, bet ir 

nustatyti tam tikras kalambūrų vertimo iš vienos kalbos į kitą 

tendencijas.Žodžių pasirinkimą originalo kalambūrui atkurti kita kalba gali 

varžyti arba net užkardyti ir originalo kalbos žodžio forma, ir jo semantika. 

Kai originale kalambūras yra grindžiamas tikriniais daiktavardžiais (pvz., 

istorinės asmenybės pavardė ar vietovardis), vertėjo pasirinkimas yra 

ribotas: jį sąlygoja ne tik originalo žodžių prasmė, bet ir forma. Pasitaiko, 

kad ir abu kalambūro elementai yra tikriniai daiktvardžiai. Prisiminkime 

anekdotą (angl. joke) apie garsaus italų tenoro Enrico Caruso (1873–1921) 

nuotykį pirmą kartą atvykus į Niujorką. Viešbučio administratorius, 

paklausęs svečio pavardės ir išgirdęs „Caruso“, tuoj pat jį „atpažino“: „A, 

Robinzonas Kruzas!“, t. y. kaip jam tikriausiai dar vaikystėje skaityto 

anglų rašytojo Defo (Defoe) populiaraus romano „Robinzonas Kruzas“ 

herojų. Šiuo atveju kalambūras yra grindžiamas paronimais, t. y. panašiai 

skambančiais, bet skirtingos reikšmės žodžiais. Pasitaiko kalambūrų, kurių 

vienas iš tikrinių daiktavardžių yra išgalvotas vardas, sutampantis su 

bendriniu daiktavardžiu. Pavyzdžiui, anglų kalboje Scott (žinomo rašytojo 

pavardė) ir pravardė Scout („skautas“) yra paronimai. Priklausomybė nuo 

svetimos kalbos žodžių formos paprastai išnyksta, kai tenka versti su 

tikriniais daiktvardžiais nesusijusius kalambūrus. Anglų kalboje jie yra 

dažniausia grindžiami žodžių daugiareikšmiškumu (polisemija) arba 

homonimais. Bet vėlgi – kartais juos tiesiogiai išversti į lietuvių kalbą yra 

labai lengva, o kartais neįmanoma.  
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kalbõs jaũsmas  

Intuityvus vertėjo gebėjimas suprasti subtilias ↑originalo teksto reikšmes ir 

aiškiai perteikti jas ↑vertimo tekste ↑vertimo kalbos vartotojui. 

 

kalbõs klaidà  

Nekodifikuotas, nefiksuotas arba kalbos taisyklių neatitinkantis ↑vertimo kalbos 

faktas. ↑Vertimo tekste klaidų gali atsirasti dėl to, kad vertėjas nepakankamai 

moka bendrinę kalbą arba prastai išmano jos normas. 

 

kalbos sandaros sistemų pakeitimas 

Vertimas kalbos priemonėmis, priklausančiomis skirtingoms kalbos sandaros 

sistemoms (pavyzdžiui, leksinių vienetų perteikimas ne leksinėmis priemonėmis, 

o fonologiniais,  morfologiniais ar sintaksiniais elementais).  

 

kalbų̃  kombinãcija  

Kalbos, į kurias ar iš kurių vertėjas verčia.  

 

kalbų režimas 

Renginio metu vartojamos kalbos, į kurias ir iš kurių verčiama ir kurių gali 

klausytis ir kuriomis gali kalbėti delegatai.  

Žr. ↑simetrinė kalbų tvarka, ↑asimetrinė kalbų tvarka, ↑baigtinė kalbų tvarka, 

↑dalinė kalbų tvarka 

 
kilnojamoji (vertìmo) kabiná 

↑Vertimo kabina, kuri gali būti surenkama arba išardoma pagal poreikį. 

Kilnojamosios vertimo kabinos labai skiriasi savo kokybe. Nors kai kurių įmonių 

kabinos atitinka ISO 4043 standartą, dažniausiai kilnojamoji vertimo kabina yra 
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plona atitvara, kuri nesuteikia beveik jokios garso izoliacijos. Paprastai vertėjų 

kabinas siūloma statyti už konferencijos dalyvių nugarų. Pasibaigus konferencijai 

ar seminarui kabinos išardomos ir laikomos sandėlyje. Jas galima surinkti bet 

kurioje salėje, kurioje numatyta teikti sinchroninio vertimo paslaugas. 

Žr. ↑stacionarioji vertimo kabina 

 

klasikinis nuoseklusis vertimas 

↑Nuoseklusis vertimas, per kurį vertėjas verčia visą pasakytą kalbą, o ne jos 

fragmentus. Šiuo vertimo būdu dažnai verčiama per tarptautinius renginius bei 

tarptautines spaudos konferencijas. Klasikinio vertimo sąvoka pradėta vartoti 

dvidešimtojo amžiaus trečiajame dešimtmetyje, kai Tautų Lygoje pradėtas 

naudoti greitraštis, o ↑nuoseklusis vertimas trukdavo net iki trisdešimties 

minučių. 

 

kompiuterizuotasis vertimas  

↑Vertimas naudojant kompiuterių programas, vertimų atmintines, terminų 

tvarkybos ir lokalizacijos įrankius, sukurtus palengvinti vertėjo darbą ir užtikrinti 

stiliaus bei terminijos nuoseklumą. Dirbant su kompiuterizuotojo vertimo 

programomis visą vertimo darbą atlieka vertėjas, o programa į vadinamąją 

vertimo atmintinę kaupia visus jau išverstus sakinius (segmentus). Jei identiški ar 

iš dalies atitinkantys segmentai vėliau pasikartoja tame pačiame ar kituose kliento 

verčiamuose tekstuose, programa suranda ir pateikia atitikmenis. Naudojantis 

šiomis programomis gerokai paspartinamas darbas, užtikrinamas terminijos ir 

stiliaus vientisumas ir, be abejo, taupomos kliento lėšos. Be to, kompiuterizuotojo 

vertimo programos leidžia dirbti su įvairaus formato rinkmenomis (.doc, .rtf, .xls, 

.html, .xml ir kt.). 

Žr. ↑mašininis vertimas,  
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konkretizacija 

Konkretizacija – tai bendresnės (platesnės apimties) arba abstraktesnės reikšmės 

OK leksinių vienetų (pa)keitimas siauresnės apimties arba konkretesnės reikšmės 

VK leksiniais vienetais. Konkretizacija ir jai priešpriešinama generalizacija yra 

leksinio (arba semantinio) pobūdžio transformacijos rūšys, abi padeda, kai 

verčiant susiduriama su OK ir VK sistemų asimetrija ir reikia užtikrinti 

išverčiamumą referencijos lygmenyje, pavyzdžiui, ... the thing got up and came 

to me and snuffed me. (Ch. Brontë) – Šuo pasikėlė ir priėjęs ėmė uostyti mane; 

I’ll be up the creek if I don’t get the goddam thing in by Monday... 

(J. D. Salinger) – Jeigu pirmadienį neatiduodu to prakeikto rašinio – galas. 
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L 
laisvaĩ sam̃domas vertė́jas 

žr. ↑etatinis vertėjas 

 

laisvasis vertímas 

↑Vertimas, per kurį ↑vertimo kalbos priemonėmis tiksliai perteikiamas teksto 

turinys ir komunikacinė intencija, tačiau teksto forma (gramatinės struktūros, 

žodžių junginiai ir pan.) gali skirtis nuo originalo; šios veiklos procesas ir 

rezultatas.  

Žr. ↑adaptavimas 

 

laisvumas  

Gebėjimas lengvai suprasti ir perteikti informaciją. Kartais vertime (žodžiu) dėl 

laisvumo nukenčia kalbos ↑taisyklingumas. 

 

Lakūna 

↑Originalo kalbos žodžiai, posakiai ar sintaksiniai elementai, neturintys 

↑atitikmens ↑vertimo kalboje.  

Žr. ↑leksinė spraga, ↑leksinė ertmė 
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lèksinė spragà → lakūna 

 

lingua franca   

Kalba, vartojama kaip komunikacijos priemonė tarp žmonių ar žmonių grupių, 

kalbančių skirtingomis ↑gimtosiomis kalbomis, pavyzdžiui, lotynų kalba – 

bažnyčios, mokslo kalba viduramžiais, arabų kalba – islamo kalba, prancūzų 

kalba – tarptautinės diplomatijos kalba, anglų kalba – tarptautinė mokslo, verslo 

kalba 

 

lingvistinis numanymas  

Tikėtinos originalo pasakymo reikšmės ↑numanymas remiantis ↑lingvistine 

kompetencija. 

Žr. ↑ekstralingvistinis numanymas 

 

lydintysis vertė́jas 

Vertėjas, kurio užduotis – lydėti užsienio svečius arba vykstančiuosius į užsienį ir 

užtikrinti jų komunikaciją. Tokie specialistai verčia įvairiomis temomis tiek 

neformalioje aplinkoje, tiekprofesionaliai.  

 

lokalizavimas 

Originalo teksto priderinimas prie konkrečios kalbinės, kultūrinės ir techninės 

terpės. Jei didžiąją lokalizuojamos programinės įrangos dalį sudaro tekstas, tai 

lokalizavimas imamas tapatinti su vertimu. Vis dėlto lokalizuojant produktą, gali 

paaiškėti, kad net ir paprastu tekstu laikomi, pvz., valgiaraščių elementų 

pavadinimai, pranešimai apie klaidas, dialogo laukuose perteikiama informacija, 

elektroniniai žinynai, nėra vien tik tekstas, kurį reikia pažodžiui išversti. Nelygu, į 

kokią rinką produktas keliaus, gali būti svarbi tokių tekstų gramatinė išraiška, 
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šrifto dydis ir spalva, būtina kitokia išdėstymo tvarka pagal kitos kalbos abėcėlę ir 

pan. Taigi šiame procese, be vertėjų, terminologų, kalbos redaktorių, dalyvauja 

projektų vadovai, programuotojai, maketuotojai ir kiti specialistai (technologinių 

sistemų diegėjai, meistrai, testuotojai). 
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M 
mašìninis vertìmas 

↑Vertimas, kuriam atlikti naudojami tam tikri iš anksto apibrėžti algoritmai arba 

loginiai sprendimai; šios veiklos procesas ir rezultatas. 

 

medicìninis vertìmas žodžiù 

↑Vertimas žodžiu medicininėje aplinkoje. ∆ gali vykti įvairiose situacijose – nuo 

kasdienio bendravimo su bendrosios praktikos gydytoju iki kritinių situacijų 

ligoninės priimamajame. Be vertimo žodžiu įgūdžių, vertėjas privalo gerai 

išmanyti medicinos terminiją. Tarptautinė medicininio vertimo žodžiu asociacija 

(International Medical Interpreters Association) veikia dvylikoje valstybių ir 

vienija apie 2000 narių. 

 

medicìnos tekstų vertė́jas 

1. Vertėjas, turintis medicininės srities žinių, verčiantis per medicinos seminarus, 

medicininės įrangos pristatymus irpan. 2. Medicinos procedūras ir ypatumus 

išmanantisvertėjas žodžiu, verčiantis per medicinos darbuotojų suvažiavimus, 

kvalifikacijos kėlimo kursus, medicinos įrangos demonstravimą, naujų 

chirurginių procedūrų mokymus ir pan. Nepainiotinas su sveikatos priežiūros 
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srities vertėjais, verčiančiais pacientams per sveikatos priežiūros personalo 

konsultacijas. 3. Vertėjai žodžiu, kartais netinkamai vadinami sveikatos 

priežiūros srities vertėjais. Jie teikia vertimo paslaugas prastai kalbą mokantiems 

sveikatos priežiūros institucijų pacientams. Medicinos srities vertėjai padeda 

bendrauti su gydytojais, slaugėmis ir kitu medicinos įstaigos personalu. Šios 

srities vertėjams reikia gerai išmanyti abiejų kalbų medicinos terminiją ir 

šnekamąją kalbą, gerai suprasti kultūrų skirtumus. 

 

mikrofònas 

Įtaisas, keičiantis garso bangas į tolydžiuosius elektros signalus. 

 

mókomasis vertìmas 

↑Vertimas, kuris atliekamas kaip pratimas mokantis užsienio kalbos; šios veiklos 

procesas ir rezultatas. Tokie pratimai padeda turtinti žodyną, geriau suvokti kitos 

kalbos sakinio sandarą, įvertinti naujų žodžių  įsisavinimą. Paprastai verčiama ir į 

pagrindinę (gimtąją) besimokančiojo kalbą, ir į kalbą, kurios mokomasi. Siūloma 

be konteksto versti pažodžiui atskiras frazes ar teksto fragmentus. 

 

mókslinių tèkstų vertìmas 

Specialiųjų tekstų, kuriuose gvildenamos mokslo problemos ar aprašomi 

moksliniai atradimai ir tyrimai, vertimas. 
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N 
„neištikimos gražuolės“ 

Labai laisvi vertimai ar adaptacijos, paplitę Prancūzijoje XVII-XVIII a. 

Konfliktas tarp „tradicininkų“ ir „modernistų“ apima ir vertimo sritį. Versdami 

Antikos kūrinius, pavyzdžiui, Homerą, modernistai stengiasi pritaikyti juos 

Liudviko XIV epochos skoniui, išmeta arba pakeičia viską, kas, jų nuomone, 

neskoninga, grubu ar nepadoru. Šitaip Antikos kūriniai „suprancūzinami“, 

„sumoderninami“. Homero epuose yra vietų, kur herojai, būdami aukštos kilmės, 

patys verdasi valgyti, kapoja avino mėsą, kalba apie gyvulių vidurius, apie 

puodus ir keptuves. Vertėjai mano, kad tai vulgaru, ir stengiasi tokias vietas 

praleisti arba pakeisti. Homero herojai kreipiasi vienas į kitą antruoju 

vienaskaitos asmeniu („tu“), bet verčiama daugiskaitos antruoju asmeniu („jūs“). 

Imamasi visokiausių gudrybių verčiant keiksmažodžius, šiurkščius posakius, 

vyksta ilgos diskusijos, ar galima literatūrinėje kalboje vartoti žodį „asilas“. 

Tokie buvo M. De la Valterie’o, La Motte-Houdar’o Homero vertimai. Panašiai 

Rivarol’is verčia Dantę, Letourneur’as Shakespeare’ą. Modernistų atstovas 

prancūzų rašytojas Charles Perrault (1628-1703), diskutuodamas su tradicininku 

Nicolas Boileau, netgi tvirtina, esą apie autorių lengviau spręsti iš tokių, kad ir 

silpnų vertimų, negu iš originalo, kad vertėjai daugeliu atvejų pataiso, patobulina 
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originalą. Tokius vertimus Valterie ironiškai pavadino „neištikimomis 

gražuolėmis“ (les belles infidèles). 

 

neoficialių̃  pókalbių vertìmas 

Vertimas žodžiu per neformalius susitikimus, pvz., verslo susitikimuose, verčiant 

telefonu, ekskursijose ir susitikimuose su viešųjų paslaugų teikėjais (teisės, 

sveikatos priežiūros, švietimo, valdžios ar socialinių paslaugų institucijose). 

Žr. ↑viešojo sektoriaus vertimas  

 

netiesióginis vertìmas 

Vertimas raštu arba žodžiu per tarpinę kalbą, o ne tiesiogiai iš ↑originalo kalbos. 

Žr. ↑vertimas per tarpinę kalbą 

 

netikrìeji vertėjo draugaĩ 

↑Originalo ir ↑vertimo kalbų žodžiai, panašūs savo forma, tačiau skirtingi savo 

reikšme. Pavyzdžiui, Vertimo studijų katedra verčiama Department of 

Translation Studies, bet pasitaiko klaidų, kai dėl vienodo tarimo katedra 

išverčiama cathedral. 

 

nùlinis vertìmas 

↑Vertėjo žodžiu neišverstas ↑originalo tekstas. 

 

numãnoma jungtìs 

Iš konteksto numanomas ↑vertimo teksto segmentus siejantis elementas, 

neišreikštas kalbinės raiškos priemonėmis. Numanomų jungčių pasižymėjimas 

↑vertėjo užrašuose padeda (ypač pradedančiajam) ↑vertėjui geriau suprasti ir 

perteikti loginę sakytinio teksto seką.  avyzdžiui, kalbėtojui be įžangos pradėjus 
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vardyti pavyzdžius, iliustruojančius jo pranešimo statistiką, ↑vertėjui pravartu jų 

pradžią atitinkamai pasižymėti („e. g.“, „pvz.“ ar pan.) savo užrašuose. 

 

nuoseklùsis vertímas  

↑Vertimas žodžiu, per kurį kalbėtojas ↑originalo kalba daro pauzes tam, kad 

vertėjas galėtų jo pasakytą mintį perteikti ↑vertimo kalba. 

 

nuotolìnis sinchròninis vertìmas 

↑Sinchroninis vertimas, per kurį naudojamasi kilnojamąja sinchroninio vertimo 

įranga. Užmaskuotas vertėjo mikrofonas yra prijungiamas prie siųstuvo, o 

klausytojai klausosi per ausines, prijungtas prie imtuvo. Šios sistemos privalumas 

yra tas, kad ji yra visiškai mobili, vertimo klausytis gali daugiau žmonių nei per 

šnabždamąjį vertimą. Nuotolinio sinchroninio vertimo paslaugos gali būti 

teikiamos per ekskursijas, muges, gamyklų apžiūras ir pan.  Tokios sistemos 

trūkumas – nėra garso izoliacijos. 

 

nuotolìnis vertìmas žodžiù 

↑Vertimas žodžiu, kai tiesioginių komunikacinio proceso dalyvių ir vertėjo 

buvimo vietos skiriasi, o bendraujama per vaizdo konferencijų techniką. 

Nuotolinio vertimo žodžiu pavyzdžiai yra ↑vertimas telefonu ir ↑vaizdo 

konferencijų vertimas. Tobulėjant technikai, fizinis atstumas nebėra kliūtis 

bendrauti, todėl dažnai vertėjai žodžiu teikia paslaugas klientams, kurie yra ne 

toje pačioje vietoje, o kituose miestuose ar net šalyse. Dažniausiai taip sutaupoma 

kelionių išlaidoms ir galima pasamdyti kvalifikuotus retų kalbų vertėjus. Tačiau 

toks vertimo būdas turi ir trūkumų, ypač jeigu bendraujama telefonu. Visuotinai 

pripažįstama, kad vertėjams žodžiu yra svarbu matyti kalbėtojų veidus, kad jie 

galėtų teisingiau perteikti tekstą, pasitelkdami ir nelingvistinę informaciją. 
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O 
operatyvusis tekstas 

Tekstas, kurio svarbiausia funkcija yra paveikti teksto gavėjo elgseną 

(pavyzdžiui, instrukcijos). 

Žr. ↑informatyvusis tekstas 

 

originãlo kalb̃ai art̃imas 

↑Vertimas, kuriame kiek galima tiksliau išlaikomos originalo kalbos 

tekstoformuluotės. Į tokį vertimądažnai perkeliami įvairūs būdingi originalo 

kalbai  

 

originãlo kalb̃ai ìštikimas vertìmas 

Vertimas, kuriame kiek galima labiau išlaikomos nepakeistas originalas. Į tokį 

vertimą taip pat  perkeliami įvairūs kalbiniai ir kultūriniai elementai, būdingi 

originalo kalbai. Norėdami išlaikyti nepakeistas originalo kalbos formas, tokio 

vertimo praktikai ir teoretikai originalo kalbosypatumus yra linkę perkelti į 

vertimo kalbą.  
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originãlo kalb̃ai ìštikimas vertė́jas raštu 

Vertėjas, vertimo kalbos tekste išlaikantis originalo kalbos tekstui būdingas 

savybes. Norėdamas jas atskleisti tokio vertimo praktikas ir teoretikas vertimo 

kalbos tekstui taiko originalo kalbos taisykles ir normas. Tokia vertimo būdas 

vadinamas pažodiniu. 

 

originãlo tèksto pàveiktas taĩsymasis 

Tikslinimasis pagal ↑originalo tekstą 
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P 
„papūgà“ 

↑Vertimo kabinoje esančiame valdymo pulte įtaisyta garso kolonėlė 

neverčiantiems vertėjams be ausinių klausytis vykstančios diskusijos. 

 

paraidìnis vertìmas 

↑Pažodinio vertimo rūšis; originalo kalbos teksto elementai perkeliami į vertimo 

kalbos tekstą nepakeitus žodžių tvarkos; šios veiklos procesas ir rezultatas. 

Verčiant tokiu būdu vertimo kalbos tekstas gali tapti nesuprantamas ir gali 

neperteikti originalo kalbos teksto prasmės. ∆ gali būti svarbus atskleidžiant 

gramatinių ir leksinių aspektų organizaciją kitoje kalboje. Toks kitos kalbos 

nagrinėjimas gali būti taip pat svarbus studijuojant užsienio kalbas. 

 

pasyvioji kalba  

 

Terminas, paprastai vartojamas ↑vertimo žodžiu kontekste: 

Kalba, kurią vertėjas (žodžiu) supranta ir iš kurios (bet ne į kurią) geba versti. 

Vertėjo antroji užsienio kalba (↑C kalba)  ir visos kitos kalbos, kurias jis 

supranta, bet aktyviai nevartoja yra jo pasyviosios kalbos. 
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žr. ↑aktyvioji kalba 

patvirtintasis vertimas 

Notaro, vertimų biuro ar paties vertėjo (jei jis turi tokią teisę) oficialus 

patvirtinimas, kad vertimas atitinka originalą. Oficialus patvirtinimas dažnai 

reikalingas šių dokumentų vertimams: gimimo liudijimams, skyrybų 

dokumentams, santuokos liudijimams, medicinos kortelių išrašams, teismo 

nutartims, oficialiems laiškams ir pan. 

 

pažõdinis vertímas  

↑Vertimo teksto produkavimas išlaikant formalius ↑originalo teksto požymius, bet 

taikant ↑vertimo kalbos gramatines taisykles.  

Versdami pažodžiui vertėjai siekia kuo labiau išlaikyti ↑originalo teksto savybes, 

vartoja daug ↑skolinių ir nesistengia originalo ↑kultūros realijų pritaikyti vertimo 

kultūros realijoms 

 

pridėjimas 

1)  Vertimo būdu laikomas ↑vertimo teksto papildymas ↑originalo kalbos tekste 

neesančia informacija. Vertėjas vienos kalbos vartotojams savaime (ar tariamai) 

žinomą informaciją pateikia kitos kalbos vatotojams, kurie tos informacijos gali 

pasigesti. Pavyzdžiui, dėl ↑originalo ir ↑vertimo kalbos vidinių skirtumų ir dėl 

pragmatinių priežasčių į vertimo kalbą gali būti įterpiama tam tikrų leksinių 

vienetų, kurių nėra originale, bet kurie panaudojami siekiant išvengti prasmės 

nuostolio ar sumažinto pragmatinio efekto, pvz., sakinyje „…1/3 kepalo itališkos 

duonos su „Bri“ sūriu“ (H. Fielding „Bridžitos Džouns dienoraštis“ (vertė R. 

Drazdauskienė) pridėtas žodis “sūris”, nors originalo kalbos tekste yra tik žodis 

„Brie“, kuris vienas pats lietuviškame tekste gali būti nesuprastas.  
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2) Vertimo klaida laikomas vertimo teksto papildymas kalbos tekste neesančia 

informacija arba stilistika. Nepainioti su ↑eksplikavimu (1 reikšmė). Pavyzdžiui, 

vertėjai žodžiu dažniausiai prideda papildomos informacijos, kai išgirsta tik 

sakinio dalį ir norėdami jį užbaigti stengiasi vartoti papildomas abstrakčias frazes. 

Kartais tokie pridėjimai nepageidautinai pakeičia pranešimo prasmę. Leksinių 

elementų pridėjimo vertimo tekste priežastys yra įvairios. Viena iš jų yra ta, kad 

tam tikri originalo kalbos žodžių junginių semantiniai komponentai neturi 

formalios kalbinės raiškos. Šis reiškinys būdingas anglų kalbos žodžiu 

junginiams, kuriuose vienas iš elementų praleidžiamas. Verčiant į lietuvių kalbą, 

tie elementai turi sugrįžti: consumer goods – plataus vartojimo prekės, estate 

agent – nekilnojamo turto agentas, foreign minister – užsienio reikalų ministras. 

Šiais atvejais įterpti žodį reikalauja vertimo kalbos normos. 

 

Dar. žr. ↑eksplikavimas. 

 

priimtinumas  

Vertimo atitikimo ↑tikslinės kalbos ↑normoms laipsnis 

 

profesionalùsis vertìmas 

Specialaus pasirengimo įgūdžių ir mokslo reikalaujantis kūrybos aktas, kurio 

rezultatas – kita kalba adekvačiai, kūrybiškai ir dalykiškai atkurtas ↑originalo 

tekstas (modifikuotas) 
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R 
raidinė santrumpa 

žr. akronimas 

 

reãlija  

Žodžiai ir žodžių junginiai, žymintys tam tikras sąvokas, daiktus, 

reiškinius, būdingus tautos, šalies, genties geografinei aplinkai, kultūrai, 

buičiai ir tokiu būdu perteikiantys tautinį, vietinį ar istorinį koloritą. 

Realijos gali būti perteikiamos kalkiavimo, skolinimo, apytikrio vertimo ir 

kitais panašiais būdais. Jų vertimas vertėjui kartais būna sunki užduotis. 

Realijos gali būti skirstomos į šias rūšis: 

geografinės realijos:  

• fizinės geografijos, meteorologijos realijos: stepė, prerija, džiunglės, 

fiordas; fenas, tornadas, cunamis. Endeminiai augalai, gyvūnai: edelveisas, 

kengūra; 

etnografinės realijos: 

• buitis: maistas, gėrimai: tortilja, sakė; viešos įstaigos: taverna, salūnas, 

pabas; sauna, termos. Apranga, apavas, papuošalai: kimono, saris, toga, 
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mokasinai, kiltas, sombreras; Būstai, baldai, indai ir kt.: jurta, iglu, 

vigvamas; amfora. Transportas: rikša, fiakras, palankinas, gondola, piroga, 

kanoja, diližanas; 

• darbas: darbo žmonės: brigadininkas, fermeris, grumas, kaubojus; 

padargai, namų apyvokos daiktai: bumerangas, lasas. Darbo 

organizavimas:  kolūkis, ranča, gildija; 

•  menas, kultūra: muzika, šokiai: lezginka, krakoviakas, tarantela, 

choralas, bliuzas. Muzikos instrumentai: balalaika, tamtamas, kastanjetės, 

bandža. Teatras: kabuki, misterija, hepeningas, arlekinas, petruška, 

kasparas. Atlikėjai: minezingeris, trubadūras, menestrelis, bardas; geiša, 

hetera. Kita: ikebana, origamis. Folkloras: saga, runa, čiastuška, 

jodleriavimas. Mitologija: trolis, valkirija, elfas, gnomas, smėlio žmogus; 

• papročiai, ritualai: charakiri, vendeta, tamada, bruderšaftas, penktos 

valandos arbatėlė, taikos pypkė.  

•  šventės, žaidimai: Padėkos diena, Helovynas; fiesta, korida, toreadoras; 

kriketas, tarokas; 

•  etniniai objektai: etnonimai: bantu, baskai, apačiai, majai, aborigenai. 

Tautybių pravardės: koknis, fricas, chocholas, kacapas. Pavadinimai pagal 

gyvenamąją vietą: gaskonas, gabrovietis; 

•  matai ir pinigai: colis, pėda, aršinas, jardas, akras, mylia, varstas, pūdas, 

kvorta; rublis, kapeika, lira, talentas, frankas, santimas, peseta; 

 

regìstras 

Kalbos formalumo lygmuo, tinkamas tam tikrai socialinei situacijai. Formalumo 
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lygį lemia kalbos stilius, tonas ir vartojami žodžiai. Kalboje skiriami penki 

registrai: familiarusis (žemasis), neformalusis, neutralusis, formalusis, aukštasis 

 

retòrinis kláusimas 

Retorikos priemonė, kai tekste pateikiamas klausimas, į kurį nesitikima gauti 

išsamaus atsakymo. Retoriniai klausimai tekste atlieka daug funkcijų: jie 

įterpiami, kai norima perteikti įspūdžius, patarti ar tiesiog užkariauti skaitytoją. 

Tačiau skirtingose kalbose šios funkcijos nebūtinai vienodai svarbios. Todėl 

kartais originalo kalboje esantys retoriniai klausimai į vertimo kalbą gali būti 

verčiami idiomomis, nevartojant klausiamosios formos. 
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S 
semiòtinis vertìmas 

Skirtingų semiotinių sistemų vertimas iš vienų į kitas. Toks vertimas gali vykti, 

pavyzdžiui, tarp muzikos ir žodžių ar šokių, vaizdo, kino.  

 

sim̃bolis  

Bet koks ženklas, atspindintis sąvoką vertėjo užrašuose. Simbolis gali būti 

paveikslėlis, žodis, kelios raidės ar viena raidė. 

 

simètrinis kalbų režimas  

Simetrinis kalbų režimas reiškia, kad per posėdį verčiama iš visų posėdžio darbo 

kalbų ir į visas kalbas, kitaip tariant, pasyviųjų ir aktyviųjų kalbų skaičius 

sutampa. Europos Sąjungos institucijose tai reiškia, kad iš visų oficialiųjų kalbų 

verčiama į visas oficialiąsias kalbas, jis suteikia galimybę visiems delegatams 

kalbėti ir klausytis vertimo ta pačia kalba Toks režimas vadinamas baigtiniu ir  

simetriniu. 

 

sinchròninio vertìmo į́ranga 

Įranga, naudojama per ↑sinchroninį vertimą. Paprastai ją sudaro ↑vertimo kabina, 
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↑ausinės, ↑mikrofonai, stiprintuvai ir valdymo pultai, taip pat konferencijos 

dalyvių siųstuvai, imtuvai, ausinės. Pranešėjo kalba per mikrofoną perduodama į 

centrinį valdymo pultą ir vertėjų pultus. Pagal vertėjų pultų išdėstymo vietą 

galimi du įrangos variantai:• vertėjų pultai surenkamose vertėjų kabinose; • 

vertėjų pultai vertimui skirtose patalpose. Kiekvienas renginio, per kurį teikiamos 

sinchroninio vertimo paslaugos, dalyvis turi nešiojamąjį pultelį su ausinėmis 

klausytis vertimo. Norima vertimo kalba pasirenkama pultelyje esančiu kanalų 

perjungikliu su rodytuvu ir klausoma per ausines. 

 

sinchròninis vertímas  

↑Vertimo žodžiu, per kurį kalbantysis kalba ↑originalo kalba, o vertėjas tuo pačiu 

metu (arba atsilikdamas vos keliomis sekundėmis) perteikia jo tekstą ↑vertimo 

kalba. Sinchroniniam vertimui naudojama speciali įranga, vertėjas dirba 

specialioje kabinoje su ausinėmis ir mikrofonu. 

Amerikiečių IBM bendrovė radijo inžinieriaus Haroldo Finlio vardu sinchroninio 

vertimo būdą užpatentavo dar 1926 m. Pirmą kartą juo naudotasi 1928 m. Tarybų 

Sąjungoje per VI Kominternokongresą. Iki Antrojo pasaulinio karo sinchroniškai 

kartais versta Šveicarijoje, Olandijoje, dvikalbiame Belgijos parlamente. Tačiau 

profesine vertėjų veiklos rūšimi jis tapo tik pokariu. Profesionalaus sinchroninio 

vertimo pradžia siejama su Niurnbergo procesu, per kurį buvo teisiami nacistiniai 

karo nusikaltėliai.  

Bene pirmoji Lietuvoje organizuota daugiakalbė sinchroninio vertimo grupė, 

kurią sudarė Vilniaus universiteto rusų ir kitų užsienio kalbų katedrų dėstytojai, 

dirbo 1979 m. per iškilmingą posėdį Operos ir baleto teatro rūmuose Vilniaus 

universiteto 400 metų jubiliejaus proga. Pranešėjų kalbos buvo sinchroniškai 

verčiamos į rusų, anglų, vokiečių ir lietuvių kalbas. Kitaip nei per nuoseklųjį 

vertimą, per sinchroninį vertimą sutaupoma laiko. Jo pranašumas yra ir tas, kad iš 
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karto keli žmonės gali klausytis vertimo keliomis kalbomis. Tačiau sinchroniniam 

vertimui reikia specialios įrangos. Be to, tai yra labai įtemptas darbas, todėl 

kabinoje turi dirbti mažiausiai du vertėjai, galintys versti į vieną kalbą. Be 

visiems vertėjams žodžiu būtinų bendravimo ir įsiminimo įgūdžių, sinchroniškai 

verčiantiems vertėjamspapildomai reikia: 

• greitos reakcijos ir gebėjimo greitai perteikti tekstą taisyklinga vertimo 

kalba; 

• gebėjimo kontroliuoti, ką pats sako, ir tuo pačiu metu įdėmiai klausytis 

kalbėtojo, kad būtų tikras, jog tekstas vertimo kalba sutampa su originalo kalbos 

tekstu; 

• ištvermės, kurios reikia norint susidoroti su stresu ir nuovargiu. 

 

sinchròninis vertìmas ne kabìnoje 

↑Sinchroninis vertimas naudojant belaidžius siųstuvus. Pasitaiko situacijų, 

kuomet sinchroniniu vertimu galima versti ne kabinose. Dažniausiai ne kabinose 

verčiama:  

•  per parodas, apžvalginius vizitus ir pan., kada dalyviai ir vertėjai nuolatos 

vaikšto;  

•  per trumpus susitikimus (pvz., kai sakomos pietų ar vakarienės kalbos);  

•  per susitikimus, kuriuose būna10 ar mažiau dalyvių (pvz., per komitetų 

susitikimus). 

 

situãcija 

1. Sakytinės kalbos kontekstas, t.y. tos sąlygos (aplinkybės, tikslas ir pan.), 

kuriomis pasisako kalbėtojas. 

2. Konkreti arba abstrakti realybė, apie kurią kalbama pasisakyme. Ją sudaro 

pasisakymo tikslas ir turinys, komunikacijos sąlygos.  
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situãcinis kontekstas  

1. Ekstralingvistiniai aplinkos ir ankstesnės patirties elementai. 

2. Ekstralingvistinių elementų visuma, kuri sąlygoja teksto sukūrimą.  

 

situãcinis atitikmuõ  

Žodžio atitikmuo, kurį galima vartoti ne dėl kalbinių, bet dėl aplinkybinių 

veiksnių. Pvz., tam tikrais atvejais angliškas žodis “arbata” gali būti verčiamas 

kaip “kava”, jeigu kava turi atitinkamą kultūrinį statusą tikslinės kalbos kultūroje. 

 

skòpos teòrija  (gr. skopos ‘tikslas‘) 

Vertimo teorija, daug dėmesio skirianti praktiškajam teksto vertimui. Pagal šią 

teoriją vertimo kalbos tekstas turi būti sukuriamas atsižvelgiant į jo paskirtį, ne 

vien tik pagal originalo kalbos savybes. Svarbu pabrėžti verstinio teksto skirtumą 

nuo originalo kalbos teksto paskirties skirtumo. Toks pavyzdys gali būti 

suaugusiems skirto kūrinio vertimas vaikams. 

 

stacionarìoji (vertìmo) kabinà 

Konferencijų salėje įmontuota ↑vertimo kabina. Stacionariosios vertimo kabinos 

turi atitikti ISO 2603 standartą.  

Žr. ↑kilnojamoji vertimo kabina 

 

svetiminimas  

Vertimo būdas siekiant išsaugoti ↑originalo teksto kitoniškumą. 

Priešingas svetinimui vertimo būdas – ↑savinimas. 
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Š 
šešėliãvimas 

Teksto kartojimas ta pačia kalba nuo kalbėtojo atsiliekant keliomis sekundėmis. 

Mokymosi procese šis pratimas atliekamas dažnai. Šešėliavimas gali būti 

↑foneminis arba ↑frazinis. Siūloma, kad besimokydami sinchroninio vertimo, 

studentai pradėtų nuo foneminio šešėliavimo ir pereitų prie frazinio šešėliavimo. 

Yra autorių, kurie nesutinka su šešėliavimo nauda besimokantiems sinchroninio 

vertimo, kadangi jie teigia, kad toks pratimas dėmesį nukreipia į žodžius, o 

vertėjas žodžiu turėtų perteikti viso teksto prasmę.  

 

šnibždamàsis vertìmas 

↑Sinchroninis vertimas, per kurį vertėjas šalia klausytojo tyliai verčia jam į ausį. 

∆ gali būti skirtas tik keliems kartu sėdintiems ar stovintiemsklausytojams. Juo 

daugiausia naudojamasi per dvišalius susitikimus ar grupėse, kuriose tik keli 

klausytojai nesupranta vartojamos kalbos. ∆ dažnai pasitelkiamas vietoj 

nuosekliojo vertimo, siekiant taupyti laiką. Kartais šnibždantis vertėjas naudojasi 

ausinėmis, kad kuo geriau girdėtų kalbėtojo balsą. ∆ gali labai pakenkti vertėjų 

balso stygoms, todėl jis gali būti naudojamas tik retaiir neilgam. 
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T 
taisyklingumas  

Vertėjo gebėjimas kurti gramatiškai taisyklingą kalbą. Dažnai priešpastatoma 

↑laisvumui 

žr. laisvumas 

 

taĩsymasis atkreĩpiant dė́mesį  

Akivaizdus taisymasis, kai vertėjas aiškiai pasako klausytojui, kad jis pasitaisė. 

Vertėjas atkreipia klausytojų dėmesį į pasitaisymą pasakydamas „atsiprašau“. 

Taip vertėjas gali būti priverstas pasielgti, jeigu, pvz., akivaizdžiai supainiojo 

valstybių pavadinimus: vietoj „Jungtinių Arabų Emiratų“ pasakė „Jungtinės 

Amerikos Valstijos“. Tokios klaidos niekaip kitaip negalima ištaisyti kaip tik 

atsiprašant ir atkreipiant dėmesį, kad kalbama ne apie JAV, o apie Jungtinius 

Arabų Emiratus. 

 

tarnýbinis žõdis 

Žodis, neturintis savarankiškos semantinės ir sintaksinės funkcijos, t. y. negalintis 

eiti sakinio dalimi, o tik padedantis išreikšti įvairius semantinius ir sintaksinius 
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savarankiškųjų žodžių santykius. Tarnybiniais žodžiais laikomi pagalbiniai 

veiksmažodžiai, prielinksniai, jungtukai ir dalelytės. 

 

tarpinstitùcinis akreditãcijos egzaminas (tèstas) 

Egzaminas, kurį reikia išlaikyti norint tapti laisvai samdomu vertėju žodžiu 

Europos Sąjungos institucijose. 

žr. akreditacijos egzaminas (testas) 

 

tarp)semiòtinis vertìmas, pakeitìmas 

Skirtingų semiotinių sistemų vertimo forma. Toks pakeitimas gali vykti, 

pavyzdžiui, tarp muzikos ir žodžių ar šokių, vaizdo, kino.  

tikslumas  

Vertimo žodžiu charakteristika, kai svarbiausias vertėjo tikslas – kuo tiksliau 

perteikti ↑originalo informacinį turinį, net jei nukentėtų ↑stilius ar kiti parametrai. 

žr. taisyklingumas 

 

tèchninės sritiẽs vertìmas žodžiu 

Techninio pobūdžio kalbų vertimas, dažniausiai per susitikimus, kurių tema yra 

telekomunikacijos, aviacija, inžinerija ir pan. 

 

tèchninis darbùotojas 

Darbuotojas, kuris yra atsakingas už vertimo metu naudojamą techniką ir tinkamą 

jos funkcionavimą. Techninis darbuotojas nėra antraeilis darbuotojas; greičiau jis 

yra ↑vertėjo padėjėjas, su kuriuo vertėjas turi bendradarbiauti. 

 

tèchninių tekstų vertė́jas 

Vertėjas, turintis specifinių technikos žinių ir patirties versti techninius sakytinius 
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arba rašytinius tekstus, kurių tema yra telekomunikacijos, aviacija, inžinerija ir 

pan. 

 

téisės tekstų vertė́jas 

Vertėjas raštu arba žodžiu, turintis teisės žinių ir verčiantis raštu teisinius 

dokumentus arba žodžiu per dalykinius susitikimus teisės klausimais. 

 

téisinis vertìmas 

Vertimas raštu arba žodžiu teisinėje aplinkoje.  

 

term̃inas  

1. Vienas arba keli specialiosios (mokslo, technikos ir pan.) kalbos žodžiai, 

kuriami (pasirenkami, pasiskolinami) specielioms sąvokoms tiksliai reikšti ir 

specialiems daiktams pavadinti. 

2. Žodis arba žodžių junginys, tiksliai nusakantis tam tikros (mokslo, technikos, 

meno, visuomenės gyvenimo ir pan.) srities sąvoką. 

3. Leksinis vienetas, kurį sudaro vienas arba keli žodžiai ir kuriuo nusakoma tam 

tikros srities sąvoka. Terminas standartizuojamas, teikiamas visuomenei vartoti, 

įtraukiamas į terminų žodynus. 

 

terminològas 

Asmuo, kuris sistemingai tiria tam tikros srities sąvokų pavadinimus (↑terminus). 

Jis turi išmanyti tam tikrą mokslo ar technikos sritį ir turėti lingvistinių žinių. 
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V 
vadováujantysis vertė́jas žodžiù 

↑Vertėjas žodžiu, verčiantis į vieną iš aktyviųjų kalbų, iš kurios kiti vertėjai verčia 

į kitas kalbas. Jeigu tik vienas ar du vertėjai pasyviai moka retesnes kalbas, jie 

vadinami kitų „kabinų ašimi” (pranc. „pivots“), nes tose kitose kabinose esantys 

vertėjai vers jų vertimą. Visuotinai vartojamas prancūziškas terminas. Visada yra 

stengiamasi išvengti tokios padėties, kai grupėje būna tik vienas kurios nors 

kalbos „pivot“ (pranc. pivot unique) vertėjas. Kartais „pivot“ kalba yra vienintelė, 

bet ją moka du vertėjai, kurie abu verčia į vieną negimtąją kalbą ir dirba 

pakaitomis toje pačioje kabinoje, arba vienas ne į gimtąją kalbą (dvipusio vertimo 

būdu) verčiantis vertėjas ir vienas dvipusio vertimo kalbos kabinoje esantis 

vertėjas, kurie gali versti pakaitomis. Vadovaujančiajam vertėjui tenka sunkus 

vaidmuo, nes jis žino, kad nuo jo vertimo priklausokolegų vertimo kokybė. 

 

vaĩzdo konfereñcijų vertìmas žodžiù 

↑Vertimas žodžiu per vaizdo konferenciją. Vaizdo konferencijos, per kurias 

vaizdo konferencijos dalyviai yra skirtingose vietose ir bendraudami naudoja 

telekomunikacines priemones, tapo labai populiarios. ↑Sinchroninis vertimas per 

vaizdo konferencijas reikalauja aukštos kokybės garso ir vaizdo ryšio, kad 
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vertėjai galėtų matyti ir girdėti kalbėtojus taip pat gerai, tarsi šie būtųtoje pačioje 

patalpoje. Tarptautinė konferencijų vertėjų žodžiu asociacija nustatė aiškius 

reikalavimus vaizdo konferencijų technikai, kad vertėjai žodžiu galėtų užtikrinti 

aukštą vertimo kokybę. 

 

 

vertė́jas žodžiù 

Vertėjas, perteikiantis ↑originalo kalbos turinį ↑vertimo kalba žodinėje arba gestų 

kalba vykstančioje komunikacijoje. 

 

vertėjo porininkas 

Toje pačioje kabinoje dirbantis vertėjas. Sinchroninio vertimo komandą sudaro ne 

mažiau kaip du žmonės, Europos institucijose kabinoje dirba trys žmonės., du iš 

jų privalo mokėti versti ir į ↑B kalbą. 

 

vertėjų grupės vadõvas 

Asmuo, atsakingas už viename renginyje dirbančios vertėjų grupės darbą. Kai 

kuriose tarptautinėse organizacijose vertėjų grupės vadovas yra patyręs vertėjas, 

atsakingas už ↑vertėjų žodžiu priėmimą į darbą jo kabinoje ir už grupės sudėtį, 

kad galėtų būti pasiūlytos visos reikiamos kalbų kombinacijos. 

kalbiniai ir kultūriniai elementai. Norėdami išlaikyti nepakeistas originalo kalbos 

formuluotes, tokio vertimo praktikai ir teoretikai originalo kalbosypatumus yra 

linkę perkelti į vertimo kalbą. 

 

vertímas  

Vienos kalbos (↑originalo kalbos) sakytinio ar rašytinio teksto perteikimas kitos 

kalbos (↑vertimo kalbos) priemonėmis; šios veiklos procesas ir rezultatas. 
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Išversto teksto turinys nepakinta, o formos panašumai ir skirtumai priklauso nuo 

kalbų giminiškumo. Δ gali būti žodžiu ir raštu, iš gimtosios kalbos į negimtąją ir 

atvirkščiai, ↑laisvasis vertimas, ↑pažodinis vertimas, ↑adekvatusis vertimas. Δ 

žodžiu rūšys – ↑sinchroninis vertimas, ↑nuoseklusis vertimas, Δ iš lapo, Δ 

pašnibždomis, gestų kalbos Δ, Δ per ↑tarpinę kalbą.  

 

vertìmas į tą pačią kalbą 

To paties dalyko pasakymas ↑vertimo kalboje pasirenkant ne tiesioginius, o 

idiominius atitikmenis, t. y. pasakymą perfrazuojant. 

 

vertìmas iš lãpo 

↑Vertimas žodžiu, per kurį verčiamas ant popieriaus lapo parašytas tekstas. 

↑Vertėjas žodžiu turi suprasti ↑originalo kalba parašyto teksto mintį ir ją perteikti 

↑vertimo kalba tuo pačiu metu skaitydamas kitą mintį originalo kalba. Kai kurie 

vertėjai žodžiu mano, kad vertimas iš lapo yra sudėtingiausias vertimo būdas, nes 

vertėjams sunku sutelkti dėmesį į mintį (tai yra vertimo žodžiu pagrindas), o ne į 

žodžius, kai tekstas parašytas ant popieriaus lapo. Versdamas iš lapo vertėjas 

atlieka tuos pačius veiksmus kaip ir versdamas sinchroniškai Be to, vertėjas turi 

puikiai išmanyti ne tik sakytinę, bet ir rašytinę originalo kalbą, tačiau dažnai šie 

įgūdžiai būna išvystyti nevienodai. Tokios situacijos, kai reikia versti iš lapo gali 

būti labai įvairios. Pavyzdžiui, per verslo susitikimą vertėjo gali būti paprašyta 

išversti kokią nors klientų turimą medžiagą. Verčiant teisme, vertėjo gali būti 

paprašyta išversti teisinio dokumento turinį, gimimo liudijimą ir pan. Šalyse, kur 

didžioji dauguma įkalčių teismui yra pateikiami raštu, dokumentai turi būti 

išverstivertėjų profesionalų raštu, kurie turėtų pakankamai laiko susipažinti su 

turima medžiaga ir pateikti tinkamą vertimą. 

 



Vertimo studijų žodynas 

68 

vertìmas per tárpinę kalb̃ą 

↑Netiesioginis vertimas, kai verčiamas ne ↑originalo tekstas, o jo vertimas. Jeigu 

tik vienas ar du vertėjai pasyviai moka retesnes kalbas, jie vadinami kitų kabinų 

ašimis (pranc. pivots), nes vertėjai kitose kabinose vers jų vertimą. Vertimo 

žodžiu generalinis direktoratas visada stengiasi organizuoti darbą taip, kad 

grupėje būtų keli vertėjai. Kartais tarpinė kalba yra vienintelė, bet ją moka du 

vertėjai, kurie abu verčia į vieną negimtąją kalbą ir dirba pakaitomis toje pačioje 

kabinoje,  arba vienas į negimtąją kalbą (atvirkštiniu būdu) verčiantis vertėjas ir 

vienas grįžtamojo vertimo kalbos vertėjas, kurie gali versti pakaitomis. 

Rinkdamas didelę komandą (pvz., 22–23 vertėjų) Vertimo žodžiu generalinis 

direktoratas visada stengiasi, kad tarpinės kalbos būtų įvairių kalbų grupių 

(germanų, romanų, finougrų), kad darbo krūvis visiems grupės nariams būtų 

paskirstytas kuo tolygiau ir būtų išlaikyta pusiausvyra nuolat verčiant tik iš vienos 

tarpinės kalbos ar kalbų grupės. 

 

vertìmas per tárpinę kalb̃ą 

↑Sinchroninis vertimas, kai verčiamas ne ↑originalo tekstas, o jo vertimas kita 

kalba ar kitomis kalbomis. Originalo tekstas verčiamas į kurią nors ↑vertimo 

kalbą, iš kurios jis toliau verčiamas į kitą kalbą ar kalbas. ∆ kenkia verčiamosios 

informacijos kokybei, nes padidėja klaidų rizika, sulėtėja vertimo procesas. Dėl 

šios priežasties stengiamasi, kad vertėjai galėtų versti iš visų originalo kalbų. 

Tačiau tai ne visada įmanoma padaryti, ypač, kai vartojamos retesnės kalbos. 

 

vertìmas raštù 

Originalo kalbos teksto prasmės perkėlimas ir vertimo kalbos teksto sukūrimas. 

Verčiant siekiama rasti dviejų kalbų atitikmenis ir kartu išlaikyti originalo kalbos 
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tekstui būdingus komunikacines savybes ir apribojimus, kurių turi laikytis 

vertėjas. 

 

vertìmas telefonù 

↑Vertimo žodžiu būdas;verčiama telefonu pokalbio dalyviams, kurie fiziškai yra 

skirtingose vietose. Vertimo procesas yra toks pat, kaip bet kurio ↑nuosekliojo 

vertimo – vertėjas nuosekliai verčia atskiras pokalbio frazes ir padeda 

skirtingomis kalbomis kalbantiems žmonėms suprasti vienas kitą. Šis vertimo 

būdas dažnai taikomas per derybas, sudarant susitarimus, verslo sandorius arba 

informacijai gauti užsienio šalyse. Vertimo telefonu privalumas – juo galima 

pasinaudoti bet kurioje pasaulio vietoje, bet kuriuo paros metu, ir gali būti 

verčiama iš daugelio kalbų.  

 

vertìmas žodžiù 

Žodinė arba gestų kalba vykstanti komunikacija, kurioje ↑vertėjas žodžiu 

perteikia ↑originalo kalbos turinį ↑vertimo kalba. 

 

vertìmo kabinà 

↑Vertimui žodžiu pritaikyta kabina, dažnai vadinama tiesiog kabina; vertėjų darbo 

vieta. Paprastai tokioje kabinoje būna įrengta ↑sinchroninio vertimo įranga. Iš 

kabinų turi būti gerai matoma tai, kas vyksta patalpoje. Jos turi būti patogios, 

nelaidžios garsui, kondicionuojamos, gerai apšviestos, jose turi būti patogios 

kėdės, o iš vidaus turi būti gerai, be kliūčių matomi visi konferencijos dalyviai. 

Gali būti ↑stacionari arba ↑kilnojama. Turi atitikti ISO 2603 arba 4043 

standartus. Vienam konferencijoje vartojamų kalbų deriniui skiriama viena 

vertimo kabina ir po vieną valdymo pultą, ↑mikrofoną ir po vienerias ↑ausines 

kiekvienam kabinoje dirbančiam vertėjui. 
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vertimo kabinos etika 

Vertėjų darbas ir elgesys ↑vertimo kabinoje: punktualumas, tinkamas dokumentų 

parengimas, tinkama apranga, asmeninė higiena, diskretiškumas, 

bendradarbiavimas su kolega. ∆ yra labai svarbi, nes vertėjai dažnai kelias 

valandas turi dirbti kartu vienoje mažoje erdvėje. 

 

vertimo kalb̃ai ìštikimas vertė́jas 

Vertėjas, kuris stengiasi sukurti tekstą, kuris kiek galima labiau atitiktų vertimo 

kalbos normas ir taisykles. ∆ visada pabrėžia teksto (diskurso) prasmę, tam 

naudodamas atitinkamus vertimo kalbos šaltinius. Toks vertėjas pirmenybę teikia 

stilistikai ir sociokultūriniams vertimo teksto adresatų lūkesčiams ir stengiasi, kad 

vertimas kuo mažiau skirtųsi nuo kitųvertimo kalba parašytų tekstų. 

 

(vertìmo) tikslùmas 

Vertimo savybė, kuria ↑originalo tekstas perteikiamas sąžiningai ir teisingai tiek 

lingvistine, tiek etine prasme.  

 

vertìmo žodžiù būdas 

Vertėjo pasirinktas būdas versti ↑originalo tekstą. Vertimo moksle išskiriami 

įvairūs vertimo būdai, pavyzdžiui, ↑performulavimas, ↑numanymas, 

↑apibendrinimas. 

Žr. ↑strategija 

 

vertìmo žodžiu rūšis 

↑Vertimo žodžiu atlikimo būdai. Dažniausiai skiriamos dvi pagrindinės ↑vertimo 

žodžiu rūšys: ↑sinchroninis vertimas ir ↑nuoseklusis vertimas. Kitos vertimo 
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žodžiu rūšys yra: ↑vertimas iš lapo, ↑šnibždamasis vertimas, nors pastarasis 

dažniau laikomas viena iš ↑sinchroninio vertimo rūšių. 

 

visuminė stratègija 

↑Vertimo strategija, taikoma priimant bendro pobūdžio sprendimus dėl vertimo 

(pavyzdžiui, ↑svetiminimo ar ↑savinimo). 

Žr. ↑atskiro vieneto vertimo strategija 

 

visuomeninis vertimas žodžiu 

↑Vertimas žodžiu žmonėms, nemokantiems oficialios valstybinės kalbos, 

padedant susikalbėti su viešųjų paslaugų teikėjais, kad visiems būtų užtikrinta 

galimybė gauti teisines, sveikatos, švietimo bei kitas socialines paslaugas. Tai 

populiariausia vertimo žodžiu rūšis pasaulyje. Anksčiau visuomeninį vertimą 

žodžiu atlikdavo savanoriai, dvikalbiai, draugai bei artimieji (netgi vaikai). 

Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius ši veikla tapo profesionalesne 

susikūrus vertėjų žodžiu asociacijoms, sukūrus mokymo programas bei 

atestacijos egzaminų sistemas. Dažniausiai verčiama nuosekliai į abi kalbas, t. y. 

tas pats vertėjas verčia tiek į A, tiek ir į B kalbą.  

 

  



Vertimo studijų žodynas 

72 

 

 

 

 

 

Ž 
žiniãsklaidos renginių̃  vertìmas 

↑Vertimas žodžiu, kuris atliekamas per spaudos konferencijas, viešuosius 

renginius, interviu, televizijos ir radijo laidas. Norint versti žodžiu per tiesioginę 

televizijos transliaciją reikia turėti ypatingų gebėjimų greičiau suprasti ir perteikti 

mintį nei verčiant žodžiu per konferencijas. Labai svarbus malonus balso 

tembras, sklandi kalba, gera tartis. Didesnis dėmesys nei verčiant konferencijas 

kreiptinas į sinchroninio vertimo įrangą: vertėjų ausinės turi būti tinkamos versti 

(pavyzdžiui, negali būti naudojamos daininkams skirtos ausinės), kiekvienas 

vertėjas turi turėti atskirą mikrofoną ir galimybę jį įjungti arba išjungti, vertėjai 

turi girdėti visus kalbėtojus, bet ausinėse neturi girdėti savo balso (dauguma 

televizijoje dirbančių technikų to nesupranta), vertėjai turi aiškiai matyti ir 

kalbėtoją, ir klausytoją. 

 

žodynėl̃is 

Abėcėlės tvarka pateikti tam tikros srities arba tam tikro teksto terminai, jų 

apibrėžtys ir atitikmenys. Pasirengimas versti žodžiu dažnai prasideda 

numatomos konferencijos, posėdžio ar kito renginio temos terminų žodynėlio 

sudarymu. 
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Žr. ↑glosarijus 

 

žõdžių jùnginio pérdara  

Vertimo būdas, kai vertėjas sukeičia du leksinius elementus taip, kad jie sakinyje 

funkcionuotų kaip atitinkamos kalbos dalys. Jei būtų pavyzdys, būtų aiškiau, aš 

manau, kad tai yra atvejai, kai, pavyzdžiui, sukeičiamos pažyminio ir 

pažymimojo žodžio funkcijos 

 

žõdžių žaĩsmas  

Daugybė įvairiausių kalbos reiškinių, atsirandančių šnekoje dėl žodžių, kaip 

kalbos ženklų, santykių įvairovės, kurie naudojami stilistiniam efektui sukelti. 

Žodžio žaismo rūšių gali būti labai daug. Nevienodos jų atsiradimo ar kūrimo 

išgalės ir nevienodai jos yra paplitusios skirtingose pasaulio kalbose. J. 

Pikčilingio „Lietuvių kalbos stilistikos“ II dalies (Leidykla „Mokslas“, 1975) 

skyrelyje „Žodžių žaismo priemonė“ (p. 162–169) žodžių žaismas yra aiškinamas 

veikiau kaip stilistinių naujadarų, vadinamųjų okazionalizmų, kūrimas. Žodžių 

žaismas kartais yra lyginamas su trumpuoju jungimu (angl. short circuit), kurį 

originalo tekste sukelia susidūrę žodžiai ir kuris natūraliai sukelia juoką, šypseną 

arba intelektinį pasigėrėjimą. Jei vertime tas trumpasis jungimas neįvyko, vertimo 

skaitytojui aiškinti priežastis, kodėl šis, perskaitęs kokią nors teksto pastraipą, 

nesijuokia ar nesišypso (o turėtų iš solidarumo su originalo skaitytoju), yra tikrai 

nelabai malonus ir dažnai tuščias darbas. Keletas žodžių žaismo vertimo 

pavyzdžių: „Mine is a long and a sad tale!“ said the Mouse, turning to Alice, and 

sighing. „It is a long tail, certainly“, said Alice, looking down with wonder at the 

Mouse‘s tail; „but why do you call it sad?“tale – angl. pasakojimas, istorija, tail – 

angl. uodega.Tai vienodai tariami skirtingos reikšmės ir rašybos žodžiai – 

homofonai. Vertimas į lietuvių kalbą:– Mano istorija su uodega, ilga ir liūdna! – 
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atsakė Pelė, pasisukus į Alisą, ir giliai atsiduso. 

– Uodega tikrai ilga, – tarė Alisa, su nuostaba žiūrėdama į Pelės uodegą, – bet 

kodėl sakote, kad ji liūdna? (Lewis Carroll. Alisa stebuklų šalyje ir veidrodžio 

karalystėje. Iš angl. k. vertė Kazys Grigas ir Julija Lapienytė. Alma littera, 2000). 
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LT EN 
(teksto) išdėstymo pakeitimas layout change 
,,iš apačios į viršų“ strategija bottom up strategy 
,,iš viršaus į apačią” strategija top down strategy 
„papūga“ perroquet 
1. informacinis tekstas 
2.pagalbinis tekstas 

background text 

A kalba A language 
absoliutusis vertimas absolute translation 
abstrakcijos lygio keitimas abstraction change 
ad hoc formuluotė ad hoc formulation 
adaptacija adaptation 
adekvatusis vertimas adequate translation 
adresatas addressee 
aiškinimas exposition 
akivaizdus numanymas pure anticipation 
akivaizdus taisymasis explicit repair 
akreditacija accreditation 
akreditacijos egzaminas accreditation test 
akredituotasis vertėjas raštu accredited translator 
akredituotasis vertėjas žodžiu accredited interpreter 
akronimas acronym 
aktualioji sakinio skaida  functional sentence perspective 
aktyvioji kalba active language 
anafora anaphora 
analizė analysis 
antonimas antonymy  
antoniminis vertimas  negative recasting, positive recasting 
apibendrinamasis vertimas summarized rendition 
aprašomasis vertimo mokslas Descriptive Translation Studies 
artimas (originalui)  vertimas (žodžiu) close rendition 
artimas (originalui) vertimas (raštu) close translation 
asimetrinė kalbų sistema asymmetric regime 
asimetrinis vertimas asymmetrical interpretation 
atestuotasis vertėjas (žodžiu arba certified interpreter/ 
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raštu) certified translator 
atgalinis vertimas back translation 
atitikmuo equivalent 
atsilikimas lag 
atsilikimas time-lag 
atskiro vieneto vertimo strategija local strategy 
 audiovizualinis vertimas audiovisual translation 
auditorija audience 
ausinės headphones 
automatinis atpažinimas automatic recognition 
automatinis vertimas automatic translation 
automatizuotasis vertimas  machine-aided human translation 

(MAHT) 
autonomijos spektras autonomy spectrum 
autorinis vertimas autotranslation 
autorius author 
B kalba B language 
Babelio bokštas Babel, Tower of 
baigtinė kalbų sistema complete language regime 
balsas voice 
bendroji strategija overall strategy 
branduolio struktūra kernel structure 
C kalba C language 
daugiakalbė vaizdo konferencija multilingual videoconference 
daugiakalbystė multilingualism 
dėmesio vienetas attention unit 
denominalizacija denominalization 
denotacija denotation 
deverbalizacija deverbalization 
dialektas dialect 
diferenciacija, diferenciacijos laipsnis differentiation, degree of 
dinaminis ekvivalentumas, funkcinis 
ekvivalentiškumas, pragmatinis 
ekvivalentiškumas 

dynamic equivalence 
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diskursas discourse 
distribucijos pakeitimas distribution change 
dubliavimas dubbing  
dviejų kabinų vertėjas  cheval interpreter 
dvigubas pateikimas double presentation 
dvikalbis bilingual 
dviprasmybė ambiguity 
ekspresyvusis tekstas expressive text 
ekstralingvistinis numanymas extra-linguistic anticipation 
ekvivalentiškumas equivalence 
emfazė emphasis  
etatinis vertėjas (raštu arba žodžiu) in-house translator/interpreter 
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
formalusis ekvivalentumas formal equivalence 
frazeologizmas set phrase 
funkcinis žodis function word 
galutinis terminas deadline 
garsas sound 
garso izoliacija acoustic insulation 
generalizacija generalization 
gestų kalba sign language 
gestų kalbos vertimas sign language interpreting 
gimtakalbio kompetencija native speaker competence 
gimtakalbis native speaker 
gimtoji kalba mother tongue 
glaudinimas concentration 
gramatinė klaida  solecism 
gramatinės klasės keitimas class shift 
grįžtamasis vertimas retour 
hiperonimas hyperonym 
hiponimas hyponym 
horizontalusis vertimas horizontal translation 
idioma idiom 



Vertimo studijų žodynas 

81 

LT EN 
idiomatinis vertimas idiomatic translation 
įgarsinimas voice- over 
ilokucinis keitimas illocutionary change 
imitacija imitation 
implikavimas implicitation 
informacijos nuostolis loss 
informacijos pakeitimas information change 
informacinis krūvis, komunikacinis 
krūvis 

information load 

informatyvusis tekstas informative text 
interaktyvusis mašininis vertimas  human-aided machine translation 

(HAMT) 
interferencija interference 
interpretacija interpretation 
intertekstualumas intertextuality 
invariantiškumo reikalavimas invariance  requirement 
 įranga  equipment 
iškraipymas mutation 
įstrižasis rašymas diagonal note-taking 
jungiamasis žodis linking word 
jungtis link 
kabina booth 
kalambūras 
poronomazija 

pun 

kalbėjimo tempas speaking pace 
kalbos dalių keitimas  recategorization 
kalbos jausmas linguistic sensitivity 
kalbos klaida language error 
kalbos struktūros pakeitimas structure shift 
kalbos ženklas linguistic sign 
kalbų kombinacija language combination 
kalbų režimas language regime 
kalkė calque 
kalkiavimas calqued  translation 
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kategorijų keitimas, transformavimas category shift 
keitimas replacement 
kirtis stress 
klišė cliché 
koherencija, rišlumas coherence 
koherencijos, rišlumo keitimas coherence change 
kohezija cohesion 
kohiponimas co-hyponym 
kolokacija 
žodžių junginys 

collocation 

komanda team 
komandos vadovas team leader 
kompensacija compensation 
kompiuterinė terminų tvarkyba computer-assisted terminology 

management 
kompiuterizuotasis vertimas CAT (computer-aided translation) 
konferencijų vertėjas conference interpreter 
konferencijų vertimas conference interpreting 
konfidencialumas confidentiality 
konkordacija concordance 
konkretizacija concretization 
konotacija conotation 
kontekstas context 
kontekstinės žinios contextual knowledge 
kontekstinis nuoseklumas contextual consistency 
konvencija convention 
 konversija converse 
 kultūrinis filtravima, savinimas domestication 
kultūrinis neatitikimas culture bump 
laisvai samdomas vertėjas (raštu arba 
žodžiu) 

freelance translator 

laisvai samdomas vertėjas žodžiu freelance interpreter 
laisvasis vertimas 
adaptacija 

free translation 
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laisvumas fluency 
lakūna lacuna 
laukimo strategija waiting strategy 
leksinė spraga  lexical gap 
lingua franca  lingua franca 
lingvistinis numanymas linguistic anticipation 
lokalizacija localization 
lydimasis vertimas žodžiu escort interpreting 
lydintysis vertėjas escort interpreter 
lygiagretinimas alignment 
lygio pakeitimas level shift 
makrokontekstas macrocontext 
mašininis vertimas machine translation 
matomumas visibility 
medicininis vertimas žodžiu medical interpreting 
medicinos telstų vertėjas  medical interpreter 
metafora metaphor 
mikrofonas microphone 
mikrokontekstas microcontext 
mobili vertimo kabina mobile booth 
modifikacija modification 
moduliacija modulation 
mokslinių tekstų vertimas  scholarly  translation 
natūrali kalba natural language 
naujadaras coinage 
naujažodis, neologizmas  neologism 
neapibrėžtumas indeterminacy 
neištikimos gražuolės 
laisvasis vertimas 

belles infidèles 

neišverčiamumas untranslatability 
nekintamumas, invariantiškumas invariance 
neoficialių pokalbių vertimas liaison interpreting                                     
neteisinga interpretacija misinterpretation 
neteisingas numanymas wrong anticipation 
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netiesioginis vertimas, vertimas per 
tarpinę kalbą 

indirect translation 

netikri draugai false friends 
netyčinė pasisakymo klaida slip of the tongue 
neutralumas neutrality 
nežodinė komunikacija non-verbal communication 
nominalizacija nominalization 
norma norm 
nukrypimas nuo temos digression 
numanymas anticipation 
numanymo strategija anticipation strategy 
nuoseklumas consistency 
nuoseklusis vertimas consecutive interpreting 
nuotolinis sinchroninis vertimas mobile simultaneous interpreting 
nuotolinis vertimas žodžiu remote interpreting 
oficialioji kalba  official language 
originalo kalba source language 
originalo kalbai ištikimas vertėjas  source-oriented translator 
originalo tekstas  source text 
pagalbiniai dokumentai background documentation 
pagrindinė kalba dominant language 
pakeitimas commutation 
pakeitimas adjustment  
palyginamoji visuma comparable corpus 
pamatinės žinios background information 
parafrazė paraphrase 
parakalba paralanguage 
paralelusis tekstas  parallel  text 
paraštė margin 
pasakymas utterance 
pasikartojimas repetition 
pasirinktis option 
pasyvioji kalba passive language 
patikrinamumas verifiability 



Vertimo studijų žodynas 

85 

LT EN 
patvirtintas vertimas certified translation 
pažodinis vertimas  literal translation 
perifrazė periphrasis, paraphrase 
personifikacija personification 
pirminė norma initial norm 
pragmatinis tekstas  pragmatic  text 
praleidimas omission 
praplėtimas/ 
(teksto) plėtojimas 

amplification 

prasminis vienetas unit of meaning 
priartėjimas approximation 
pridėjimas addition 
priimtinumas acceptability 
profesinė kalba  special  language, technolect, 

Language for Specific Purpose 
profesinės etikos kodeksas  code of professional ethics 
profesionalusis vertimas  professional translation 
rašybos normos  writing conventions 
realija realia 
redagavimas revision 
registras register 
reikšmė meaning 
reikšminis žodis content word 
retorinis klausimas  rhetorical  question 
sakinio struktūros keitimas clause structure change 
samplaika co-occurrence 
sąsajos keitimas, junglumo keitimas cohesion change 
savinimas domestiction 
sąvoka concept 
šešėliavimas shadowing 
simbolis symbol 
simetrinis kalbų režimas symmetric regime 
sinchroninio vertimo įranga simultaneous interpreting equipment 
sinchroninio vertimo strategija strategy of simultaneous interpreting 
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sinchroninis vertimas simultaneous interpreting 
situacija situation 
situacinis atitikmuo situational equivalence 
skaidymo strategija chunking strategy 
skolinimasis borrowing 
Skopos teorija  skopos theory 
šneka speech 
šnekos aktas speech act 
šnibždamasis vertimas whispered interpreting 
spaudos ženklų apskaita word count 
specializuotos kalbos žinios  specialised language competence 
šrifto stilius character style 
stabilusis (žodžių junginys) collocation 
stacionarioji (vertimo) kabina fixed booth 
standartinis puslapis calibrated page 
strategija strategy 
strategija nenumatytiems atvejams emergency strategy 
sudėtinis terminas  multiword term 
sumažintas kalbų režimas reduced language regime 
susitikimo darbotvarkė meeting agenda 
suspaudimas, koncentracija, 
sutrumpinimas, glaudinimas 

compression 

svetiminimas foreignization 
svetimybė barbarism 
taikomosios vertimo studijos applied translation studies 
taisyklingumas accuracy 
taisymasis repair 
taisymasis dėl tikslumo appropriateness repair 
tarpinė kalba pivot language 
tarpinstitucinis akreditacijos testas  inter-institutional accreditation test 
tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas intersemiotic translation 
techninis darbuotojas  technician 
techninių tekstų vertėjas  technical interpreter 
techninių tekstų vertimas  technical interpreting 
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teisės tekstų vertėjas  legal interpreter 
teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) legal interpreting 
teismų vertėjas  court interpreter 
tekstas text 
tekstas dviem kalbomis bi-text 
teksto atgaminimas atmintyje retrieval 
teksto atkodavimas decoding 
teksto funkcija text function 
teksto išsaugojimas atmintyje storing 
teksto kodavimas vertimo kalba encoding 
teksto struktūros keitimas  recasting 
teksto tipas text type 
tekstų tipologija  text typology  
tema theme 
terminas term 
terminija terminology 
terminologas terminologist 
terminologija terminology 
terminų bankas  term bank 
tiesioginis perkėlimas direct transfer 
tiesioginis vertimas direct translation 
tikslinė auditorija target audience 
tikslumas accuracy 
tonas tone 
transkripcija transcode 
užrašų technika note-taking 
vaizdo konferencijų vertimas  videoconference interpreting 
vedantysis vertėjas žodžiu pivot 
verbalinė komunikacija verbal communication 
versija version 
vertėjas iš/į gestų kalbą sign language interpreter 
vertėjas raštu translator 
vertėjas žodžiu interpreter 
vertėjų grupės vadovas  chief interpreter 
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vertimas iš lapo sight translation 
vertimas per tarpinę kalbą relay 
vertimas per tarpinę kalbą  pivot interpreting 
vertimas raštu translation 
vertimas telefonu over-the-phone interpreting 
vertimas toje pačioje kalboje/ 
formuluotės keitimas 

intralingual translation 

vertimas žodžiu interpreting 
vertimo atminties programa translation memory software 
vertimo atmintis  translation  memory 
vertimo įrankiai  translation tools 
vertimo kabinos vadovas  head of booth 
vertimo kalba target language 
vertimo kalbai ištikimass vertimas target-oriented 
vertimo kalbos tekstas  target text 
vertimo kalbos teksto ilgėjimas expansion 
vertimo kalbos teksto ilgėjimo 
koeficientas 

expansion factor 

vertimo klaida translation error 
vertimo pavyzdys  model translation 
vertimo pedagogika  translation pedagogy 
vertimo principas translation principle 
vertimo procedūra translation procedure 
vertimo procesas  translation process 
vertimo strategija  translation strategy 
vertimo studijos translation studies 
vertimo taisyklės  translation rule 
vertimo teksto glaustumas economy 
vertimo tikslumas faithfulness 
vertimo vienetas  translation unit 
vertimo žodžiu būdas interpreting mode 
vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  
 

Directorate General for Interpretation 
(SCIC ) 
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vertimo žodžiu strategija  interpreting strategy 
vertimų biuras  translation company / agency 
visuminė strategija global strategy 
visuomeninis vertimas žodžiu community interpreting 
žiniasklaidos renginių vertimas media interpreting 
žodynas dictionary 
žodynas vocabulary 
žodynėlis glossary 
žodžių žaismas  word play 
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(teksto) išdėstymo pakeitimas Layoutswechsel 
,,iš apačios į viršų“ strategija Bottom-Up-Strategie 
,,iš viršaus į apačią” strategija Top-Down-Strategie 
1. informacinis tekstas 
2.pagalbinis tekstas 

Hintergrundtext 

A kalba A-Sprache 
absoliutusis vertimas absolute Übersetzung 
abstrakcijos lygio keitimas Abstraktionswechsel 
ad hoc formuluotė ad hoc-Wiedergabe 
adaptacija Adaptation 
adekvatusis vertimas Adäquatheit 
adresatas Adressat 
akreditacija Akkreditierung 
akreditacijos egzaminas Akkreditierungstest 
akredituotasis vertėjas raštu akkreditierter Übersetzer 
akredituotasis vertėjas žodžiu akkreditierter Dolmetscher 
akronimas Akronym 
aktualioji sakinio skaida  funktionale Satzperspektive, Thema-

Rhema-Gliederung 
aktyvioji kalba aktive Sprache 
anafora Anapher 
analizė Analyse 
antonimas Antonymie 
aprašomasis vertimo mokslas deskriptive Übersetzungswissenschaft 
artimas (originalui) vertimas (raštu) wortgetreue Übersetzung 
asimetrinė kalbų sistema asymmetrisches Sprachregime 
asimetrinis vertimas asymmetrisches Dolmetschen 
atestuotasis vertėjas (žodžiu arba 
raštu) 

staatlich geprüfter Dolmetscher, 
staatlich anerkannter Dolmetscher 

atgalinis vertimas Rückübersetzung 
atitikmuo Entsprechung 
atsilikimas Abstand 
atsilikimas Zeitverzögerung 
atskiro vieneto vertimo strategija lokale Strategie 
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auditorija Publikum 
ausinės Kopfhörer 
automatinis atpažinimas automatische Anerkennung 
automatinis vertimas maschinelle Übersetzung, 

automatische Übersetzung 
automatizuotasis vertimas  computerunterstützte menschliche 

Übersetzung 
autonomijos spektras Autonomiespektrum 
autorinis vertimas Selbstübersetzung 
autorius Sender 
B kalba B-Sprache 
Babelio bokštas Turm von Babel 
baigtinė kalbų sistema vollständiges Sprachregime 
balsas Stimme 
branduolio struktūra Kernstruktur 
C kalba C-Sprache 
daugiakalbė vaizdo konferencija mehrsprachige Videokonferenz 
daugiakalbystė Mehrsprachigkeit 
dėmesio vienetas Aufmerksamkeitseinheit 
denotacija Denotation 
deverbalizacija Entsprachlichung 
dialektas Dialekt 
diferenciacija, diferenciacijos laipsnis Differenzierungsgrad 
dinaminis ekvivalentumas, funkcinis 
ekvivalentiškumas, pragmatinis 
ekvivalentiškumas 

dynamische Äquivalenz, 
pragmatische Äquivalenz, funktionale 
Äquivalenz 

diskursas Diskurs 
distribucijos pakeitimas Konstituentenwechsel 
dubliavimas Synchronisation 
dviejų kabinų vertėjas  Cheval 
dvigubas pateikimas Doppelpräsentation 
dvikalbis zweisprachig, bilingual 
dviprasmybė Ambiguität 
ekspresyvusis tekstas expressiver Text 
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ekstralingvistinis numanymas extralinguistische Antizipation 
ekvivalentiškumas Äquivalenz 
emfazė Schwerpunktswechsel 
etatinis vertėjas (raštu arba žodžiu) festangestellter Dolmetscher, interner 

Dolmetscher 
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
formalusis ekvivalentumas formale Äquivalenz 
frazeologizmas Redewendung 
funkcinis žodis Funktionswort 
galutinis terminas Frist 
garsas Ton 
garso izoliacija Schalldämmung 
generalizacija Generalisierung 
gestų kalba Gebärdensprache 
gestų kalbos vertimas Gebärdendolmetschen 
gimtakalbio kompetencija muttersprachliche Kompetenz 
gimtakalbis Muttersprachler 
gimtoji kalba Muttersprache 
glaudinimas Konzentration 
gramatinė klaida  Solözismus 
gramatinės klasės keitimas Satzgliedwechsel 
grįžtamasis vertimas Retour 
hiponimas Hyponymie 
horizontalusis vertimas horizontale Übersetzung 
idioma idiomatische Wendung 
idiomatinis vertimas idiomatische Übersetzung 
įgarsinimas Begleitkommentar 
ilokucinis keitimas Illokutionswechsel 
imitacija Imitation 
implikavimas Verknappung, Implizierung 
informacijos nuostolis Informationsverlust 
informacijos pakeitimas Informationswechsel 
informacinis krūvis, komunikacinis Informationsintensität 
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krūvis 
informatyvusis tekstas informativer Text 
interferencija Interferenz 
interpretacija Interpretation 
intertekstualumas Intertextualität 
invariantiškumo reikalavimas Invarianzforderung 
 įranga  Anlage 
iškraipymas Mutation 
jungiamasis žodis Verknüpfungselement 
jungtis Verknüpfung 
kabina Dolmetschkabine 
kalambūras 
poronomazija 

Wortspiel 

kalbėjimo tempas Sprachtempo 
kalbos dalių keitimas  Umformulierung 
kalbos jausmas Sprachgefühl 
kalbos klaida sprachlicher Fehler 
kalbos struktūros pakeitimas Änderung der grammatischen 

Struktur, Strukturenänderung 
kalbos ženklas sprachliches Zeichen 
kalbų kombinacija Sprachkombination 
kalkė Lehnprägung Lehnübersetzung 
kalkiavimas Übersetzungs-Lehnprägung 
kategorijų keitimas, transformavimas Kategorienwechsel 
klišė Klischee 
koherencija, rišlumas Kohärenz 
koherencijos, rišlumo keitimas Kohärenzwechsel 
kohezija Kohäsion 
kohiponimas Syn-Hyponym 
kolokacija 
žodžių junginys 

Kollokation 

komanda Team 
komandos vadovas Teamleiter 
kompensacija Kompensation 
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kompiuterinė terminų tvarkyba rechnergestützte Terminologie 
kompiuterizuotasis vertimas computerunterstützte Übersetzung 
konferencijų vertėjas Konferenzdolmetscher 
konferencijų vertimas Konferenzdolmetschen 
konfidencialumas Vertraulichkeit 
konkordacija Konkordanz 
konotacija Konnotation 
kontekstas Kontext 
kontekstinės žinios situativer Kontext 
kontekstinis nuoseklumas kontextuelle Konsistenz 
konvencija Konvention 
 konversija Entgegensetzung 
 kultūrinis filtravima, savinimas  kulturelle Adaptation, kulturelle 

Transposition 
kultūrinis neatitikimas kultureller Zusammenstoß 
laisvai samdomas vertėjas žodžiu freiberuflicher Dolmetscher 
laisvasis vertimas 
adaptacija 

freie Übersetzung, Adaptation 

lakūna Lücke 
laukimo strategija Strategie des Wartens 
leksinė spraga  lexikalische Lücke 
lingua franca  lingua franca 
lokalizacija Lokalisierung 
lydimasis vertimas žodžiu Begleitdolmetschen 
lydintysis vertėjas begleitender Dolmetscher 
lygiagretinimas Abgleich, Ausrichtung 
lygio pakeitimas Änderung der Ebenen 
makrokontekstas Makrokontext 
mašininis vertimas automatische Übersetzung 
matomumas Sichtbarkeit 
medicininis vertimas žodžiu Dolmetschen im Gesundheitswesen 
medicinos telstų vertėjas  Dolmetscher im Gesundheitswesen 
metafora Metapher 
mikrofonas Mikrophon 
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mikrokontekstas Mikrokontext 
mobili vertimo kabina mobile Dolmetschkabine 
modifikacija Modifikation 
moduliacija Modulation 
natūrali kalba natürliche Sprache 
naujadaras ad hoc-Wortbildung 
naujažodis, neologizmas  Neologismus 
neapibrėžtumas Unbestimmtheit 
neištikimos gražuolės 
laisvasis vertimas 

die "Schönen Ungetreuen" 

neišverčiamumas Unübersetzbarkeit 
nekintamumas, invariantiškumas Invarianz 
neoficialių pokalbių vertimas Verhandlungsdolmetschen, 

Gesprächsdolmetschen 
neteisinga interpretacija Sinnverkehrung 
neteisingas numanymas falsche Antizipation 
netiesioginis vertimas, vertimas per 
tarpinę kalbą 

indirekte Übersetzung 

netikri draugai falsche Freunde 
netyčinė pasisakymo klaida Versprecher 
neutralumas Neutralität 
nežodinė komunikacija nonverbale Kommunikation 
nominalizacija Nominalisierung 
norma Norm 
nukrypimas nuo temos Digression 
numanymas Antizipation 
numanymo strategija Strategie der Antizipation 
nuoseklusis vertimas Konsekutivdolmetschen 
nuotolinis vertimas žodžiu Ferndolmetschen 
oficialioji kalba  Amtssprache 
originalo kalba Ausgangssprache 
originalo kalbai ištikimas vertėjas  ausgangstext-orientierter Übersetzer 
originalo tekstas  Ausgangstext 
pagalbiniai dokumentai Hintergrunddokumente 
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pagrindinė kalba Grundsprache, Dachsprache 
pakeitimas Anpassung 
pakeitimas Substitution 
palyginamoji visuma vergleichbares Korpus 
pamatinės žinios Hintergrundinformationen 
parafrazė Paraphrase 
paralelusis tekstas  Paralleltext 
pasakymas Aussage 
pasikartojimas Wiederholung 
pasirinktis Wahlmöglichkeit, Option 
pasyvioji kalba passive Sprache 
patvirtintas vertimas beglaubigte Übersetzung 
pažodinis vertimas  wörtliche Übersetzung, wort-

wörtliche Übersetzung 
perifrazė Periphrase 
personifikacija animistische Ausdrucksweise 
pirminė norma Initialnorm 
pragmatinis tekstas  Gebrauchstext 
praleidimas Auslassung 
praplėtimas/ 
(teksto) plėtojimas 

Erweiterung 

prasminis vienetas Sinneinheit 
priartėjimas Annäherung 
pridėjimas Hinzufügung 
priimtinumas Akzeptabilität, Annehmbarkeit 
profesinė kalba  Fachsprache 
profesinės etikos kodeksas  Kodex der Berufsethik 
rašybos normos  redaktionelle Hinweise 
realija Realienbezeichnungen (Pl.) 
redagavimas Revision, Korrekturlesen 
registras Register 
reikšmė Bedeutung 
reikšminis žodis lexikalisches Morphem 
retorinis klausimas  rhetorische Frage 
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sakinio struktūros keitimas Satzbauwechsel 
samplaika Kookurrenz 
sąsajos keitimas, junglumo keitimas Kohäsionswechsel 
savinimas einbürgende Strategie 
sąvoka Begriff 
šešėliavimas Shadowing 
simbolis Symbol 
simetrinis kalbų režimas symetrisches Sprachregime 
sinchroninio vertimo įranga Simultandolmetschanlage 
sinchroninio vertimo strategija Strategie beim Simultandolmetschen 
sinchroninis vertimas Simultandolmetschen 
situacija Situation 
situacinis atitikmuo situationelle Äquivalenz 
skaidymo strategija Strategie der Segmentierung 
skolinimasis Entlehnung 
Skopos teorija  Skopostheorie 
šnibždamasis vertimas Flüsterdolmetschen 
spaudos ženklų apskaita Anzahl der Wörter 
specializuotos kalbos žinios  fachsprachliche Kompetenz 
šrifto stilius Zeichenformat 
stabilusis (žodžių junginys) Kollokation 
stacionarioji (vertimo) kabina fest eingebaute Dolmetschkabine 
standartinis puslapis Normseite 
strategija nenumatytiems atvejams Notstrategie 
sumažintas kalbų režimas eingeschränktes Sprachregime 
susitikimo darbotvarkė Tagesordnung 
suspaudimas, koncentracija, 
sutrumpinimas, glaudinimas 

Konzentration, Kürzung 

svetiminimas verfremdende Strategie 
svetimybė Barbarismus 
taikomosios vertimo studijos angewandte 

Übersetzungswissenschaft 
taisymasis dėl tikslumo Selbstkorrektur hinsichtlich der 

Genauigkeit (der Rede) 
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tarpinė kalba Pivot-Sprache 
tarpinstitucinis akreditacijos testas  inter-institutioneller Auswahltest 
tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas intersemiotische Übersetzung 
techninis darbuotojas  Techniker 
techninių tekstų vertėjas  technischer Dolmetscher 
techninių tekstų vertimas  technisches Dolmetschen 
teisės tekstų vertėjas  Rechtsdolmetscher 
teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) Rechtsdolmetschen 
teismų vertėjas  Gerichtsdolmetscher 
tekstas Text 
tekstas dviem kalbomis Bitext 
teksto atgaminimas atmintyje Abruf 
teksto išsaugojimas atmintyje Speicherung 
teksto struktūros keitimas  Umstrukturierung 
teksto tipas Texttyp 
tekstų tipologija  Texttypologie 
terminas Terminus 
terminija Terminologie 
terminologas Terminologe, Terminologin 
terminų bankas  Terminologiedatenbank 
tiesioginis perkėlimas Übernahme 
tiesioginis vertimas Direktübersetzung 
tikslinė auditorija Adressat 
tikslumas Genauigkeit 
tonas Stilfärbung 
užrašų technika Notizentechnik 
vaizdo konferencijų vertimas  Videokonferenz-Dolmetschen 
vedantysis vertėjas žodžiu Pivot 
versija Version 
vertėjas iš/į gestų kalbą Gebärdensprachdolmetscher 
vertėjas raštu Übersetzer 
vertėjas žodžiu Dolmetscher 
vertimas iš lapo Stegreifübersetzen 
vertimas per tarpinę kalbą  Pivot-Dolmetschen 
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vertimas per tarpinę kalbą Relaisdolmetschen 
vertimas raštu Übersetzen, Übersetzung 
vertimas telefonu Telefondolmetschen 
vertimas toje pačioje kalboje/ 
formuluotės keitimas 

intralinguale Übersetzung 

vertimas žodžiu Dolmetschen 
vertimo atmintis  Übesetzungsspeicher 
vertimo įrankiai  Übersetzungshilfe 
vertimo kalba Zielsprache 
vertimo kalbai ištikimass vertimas zieltext-orientiert 
vertimo kalbos tekstas  Zieltext 
vertimo kalbos teksto ilgėjimas Zieltextausweitung 
vertimo kalbos teksto ilgėjimo 
koeficientas 

Zieltextausweitungskoeffizient 

vertimo klaida Übersetzungsfehler 
vertimo pavyzdys  Musterübersetzung 
vertimo pedagogika  Übersetzungsdidaktik 
vertimo principas Übersetzungsprinzip 
vertimo procedūra Übersetzungsverfahren 
vertimo procesas  Übersetzungsprozess 
vertimo strategija  Übersetzungsstrategie 
vertimo studijos Translationswissenschaft,  

Übersetzungswissenschaft 
vertimo taisyklės  Übersetzungsregel 
vertimo teksto glaustumas Ökonomie 
vertimo tikslumas Treue 
vertimo vienetas  Übersetzungseinheit 
vertimo žodžiu būdas Dolmetschmodus 
vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  
 

Generaldirektion Dolmetschen 
(SCIC) 

vertimo žodžiu strategija  Dolmetschstrategie 
vertimų biuras  Übersetzungsbüro 
visuminė strategija globale Strategie 
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visuomeninis vertimas žodžiu Gemeindedolmetschen, 

Kommunaldolmetschen (AT) 
žiniasklaidos renginių vertimas Mediendolmetschen 
žodynas Wörterbuch 
žodynas Wortschatz 
žodynėlis Glossar 
žodžių žaismas  Sprachspiel 
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(teksto) išdėstymo pakeitimas changement de mise en page 
(teksto) išdėstymo pakeitimas changement de mise en page 
,,iš apačios į viršų“ strategija approche ascendante 
,,iš viršaus į apačią” strategija approche descendante 
„papūga“ perroquet 
A kalba langue A 
absoliutusis vertimas traduction absolue 
abstrakcijos lygio keitimas changement d’abstraction 
ad hoc formuluotė création discursive 
adaptacija adaptation 
adekvatusis vertimas 1. adéquation au skopos; 2. 

adéquation sourcière 
adresatas destinataire 
akivaizdus numanymas pure anticipation 
akreditacija accréditation 
akreditacijos egzaminas test d'accréditation 
akredituotasis vertėjas raštu traducteur accrédité 
akredituotasis vertėjas žodžiu interprète accrédité 
akronimas acronyme 
aktyvioji kalba langue active, langue B 
anafora anaphore 
analizė analyse 
antonimas antonymie 
antoniminis vertimas  traduction antonyme 
aprašomasis vertimo mokslas traductologie descriptive 
artimas (originalui) vertimas (raštu) traduction sourcière 
asimetrinė kalbų sistema régime asymétrique 
asimetrinis vertimas interprétation asymétrique 
atgalinis vertimas traduction-retour, traduction en 

arrière, rétrotraduction 
atitikmuo équivalent 
atsilikimas décalage 
atsilikimas délai 
auditorija public 
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ausinės casque d'écoute 
automatinis atpažinimas reconnaissance automatique 
automatinis vertimas traduction automatique 
automatizuotasis vertimas  Traduction humaine assistée par la 

machine  
autonomijos spektras spectre d’autonomie 
autorinis vertimas autotraduction, traduction de l’auteur 
autorius énonciateur, énonciatrice 
B kalba langue B 
Babelio bokštas Tour de Babel  
baigtinė kalbų sistema régime linguistique complet 
balsas voix 
branduolio struktūra structure noeud 
C kalba langue C 
daugiakalbė vaizdo konferencija visioconférence multi-langue 
daugiakalbystė multilinguisme, plurilinguisme 
dėmesio vienetas unité d’attention 
denominalizacija dénominalisation 
denotacija dénotation 
deverbalizacija déverbalisation 
dialektas dicton 
diferenciacija, diferenciacijos laipsnis degré de différenciation 
dinaminis ekvivalentumas, funkcinis 
ekvivalentiškumas, pragmatinis 
ekvivalentiškumas 

équivalence fonctionnelle, 
équivalence pragmatique, équivalence 
dynamique 

diskursas discours 
distribucijos pakeitimas changement distributionnel 
dubliavimas doublage 
dviejų kabinų vertėjas  cheval 
dvigubas pateikimas double présentation 
dvikalbis bilingue 
dviprasmybė ambiguïté 
ekspresyvusis tekstas texte expressif, texte à dominante 

expressive 
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ekstralingvistinis numanymas anticipation extra-linguistique 
ekvivalentiškumas équivalence 
emfazė d’emphase 
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
formalusis ekvivalentumas équivalence formelle 
frazeologizmas groupes de mots stables, locutions 
funkcinis žodis mot vide 
galutinis terminas délais, date finale 
garsas son 
garso izoliacija insonorisation; isolation acoustique; 

isolation phonique 
generalizacija hyperonymisation 
gestų kalba langue des signes 
gestų kalbos vertimas interprétation en langue des signes 
gimtakalbis locuteur natif 
gimtoji kalba langue maternelle 
glaudinimas concentration 
gramatinė klaida  solécisme 
gramatinės klasės keitimas transposition 
grįžtamasis vertimas retour 
hiperonimas hyperonyme 
hiponimas hyponyme 
horizontalusis vertimas traduction horizontale 
idioma expression idiomatique 
idiomatinis vertimas traduction idiomatique 
įgarsinimas sonorisation 
ilokucinis keitimas changement illocutoire 
imitacija imitation 
implikavimas implicitation 
informacijos nuostolis perte 
informacijos pakeitimas changement informationnel 
informacinis krūvis, komunikacinis 
krūvis 

densité informationnelle 
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informatyvusis tekstas texte informationnel, texte informatif 
interaktyvusis mašininis vertimas  traduction automatique assisté par 

l'homme 
interferencija interférence 
interpretacija interprétation 
intertekstualumas intertextualité 
 įranga  matériel 
iškraipymas mutation 
jungiamasis žodis charnière 
kabina cabine 
kalbos dalių keitimas  recatégorisation 
kalbos jausmas sensibilité linguistique 
kalbos klaida faute de langue 
kalbos struktūros pakeitimas restructuration 
kalbos ženklas signe linguistique 
kalbų kombinacija combinaison linguistique 
kalbų režimas régime linguistique 
kalkė calque 
kalkiavimas traduction-calque 
kategorijų keitimas, transformavimas changement de catégorie 
keitimas remplacement 
klišė cliché 
koherencija, rišlumas cohérence 
kohezija cohésion 
kohiponimas co-hyponyme 
kolokacija 
žodžių junginys 

collocation 

komanda équipe 
komandos vadovas chef d'équipe 
kompensacija compensation 
kompiuterinė terminų tvarkyba terminotique 
kompiuterizuotasis vertimas traduction assistée par ordinateur 
konferencijų vertėjas interprète de conférence 
konferencijų vertimas interprétation de conférence 
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konfidencialumas confidentialité 
konkordacija concordance 
konkretizacija concrétisation 
konotacija connotation 
kontekstas contexte 
kontekstinės žinios contexte cognitif 
kontekstinis nuoseklumas cohérence contextuelle 
konvencija convention 
 konversija conversion 
 kultūrinis filtravima, savinimas stratégie de domestication, 

transposition culturelle, traduction 
acclimatation  

kultūrinis neatitikimas hiatus culturel 
laisvai samdomas vertėjas žodžiu interprète free-lance 
laisvasis vertimas 
adaptacija 

adaptation 

lakūna lacune 
laukimo strategija stratégie d'attente 
leksinė spraga  absence, vide, lacune, trou lexical 
liet. pranc. 
lingua franca  lingua franca 
lingvistinis numanymas anticipation linguistique 
lokalizacija localisation 
lydimasis vertimas žodžiu interprétation de liaison 
lydintysis vertėjas interprète de liaison 
lygiagretinimas alignement 
lygio pakeitimas changement de niveau 
makrokontekstas macrocontexte 
mašininis vertimas traduction automatique 
matomumas visibilité 
metafora métaphore 
mikrofonas microphone 
mikrokontekstas microcontexte 
mobili vertimo kabina cabine mobile, cabine transportable 
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modifikacija modification 
moduliacija modulation 
natūrali kalba langue naturelle 
naujadaras mot forgé 
naujažodis, neologizmas  néologisme 
neapibrėžtumas indétermination 
neištikimos gražuolės 
laisvasis vertimas 

belles infidèles 

neišverčiamumas intraduisibilité 
nekintamumas, invariantiškumas invariance 
neoficialių pokalbių vertimas liaison 
neteisinga interpretacija interprétation erronée 
neteisingas numanymas anticipation erronée  
netiesioginis vertimas, vertimas per 
tarpinę kalbą 

traduction indirecte 

netikri draugai faux ami 
netyčinė pasisakymo klaida lapsus linguae 
neutralumas neutralité 
nežodinė komunikacija communication non verbale 
nominalizacija nominalisation 
norma norme, standard 
nukrypimas nuo temos digression 
numanymas anticipation 
numanymo strategija anticipation 
nuoseklumas consistance 
nuoseklusis vertimas interprétation consécutive 
nuotolinis sinchroninis vertimas interprétation simultanée à distance 
nuotolinis vertimas žodžiu interprétation à distance 
oficialioji kalba  langue officielle 
originalo kalba langue de départ 
originalo kalbai ištikimas vertėjas  sourcier, sourcière 
originalo tekstas  texte de départ 
pagrindinė kalba langue dominante 
pakeitimas ajustement 
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pakeitimas commutation 
palyginamoji visuma corpus comparable 
parafrazė paraphrase 
paralelusis tekstas  texte parallèle 
paraštė marge 
pasakymas langue écrite 
pasikartojimas répétition 
pasirinktis option 
pasyvioji kalba langue passive 
patikrinamumas vérifiabilité 
patvirtintas vertimas traduction certifiée, traduction 

officielle 
pažodinis vertimas  traduction littérale 
personifikacija personnification 
pirminė norma norme initiale 
pragmatinis tekstas  texte pragmatique 
praleidimas omission 
praplėtimas/ 
(teksto) plėtojimas 

étoffement 

priartėjimas approximation 
pridėjimas ajout 
priimtinumas acceptabilité linguistique, 

acceptabilité 
profesinė kalba  langue de spécialité; LSP 
profesinės etikos kodeksas  code de déontologie 
profesionalusis vertimas  traduction professionnelle  
rašybos normos  règles d'orthographe 
realija termes culturels, désignateurs 

culturels 
redagavimas révision 
registras registre 
reikšmė signification 
reikšminis žodis mot plein 
retorinis klausimas  question rhétorique, question oratoire 
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sakinio struktūros keitimas changement syntaxique 
samplaika cooccurrence 
sąsajos keitimas, junglumo keitimas changement de cohésion 
savinimas stratégie de domestication 
sąvoka notion 
šešėliavimas répétition avec décalage 
simbolis symbole 
simetrinis kalbų režimas régime symétrique 
sinchroninio vertimo įranga matériel d'interprétation simultanée 
sinchroninis vertimas interprétation simultanée 
situacija situation 
situacinis atitikmuo équivalence situationnelle 
skolinimasis emprunt 
Skopos teorija  théorie du skopos 
šnibždamasis vertimas chuchotage 
stabilusis (žodžių junginys) collocation 
stacionarioji (vertimo) kabina cabine fixe 
sudėtinis terminas  terme composé 
sumažintas kalbų režimas régime réduit 
suspaudimas, koncentracija, 
sutrumpinimas, glaudinimas 

compression 

svetiminimas stratégie d’altérisation, exotisation 
svetimybė barbarisme 
taikomosios vertimo studijos branche appliquée de la traductologie 
taisymasis correction 
tarpinė kalba langue pivot 
tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas traduction intersémiotique 
techninis darbuotojas  technicien 
techninių tekstų vertimas  interprétation technique 
teisės tekstų vertėjas  iterprète juridique 
teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) interprétation juridique 
teismų vertėjas  interprète juridique, interprète 

judiciaire, interprète auprès des 
tribunaux 
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tekstas texte 
tekstas dviem kalbomis bi-texte 
teksto atkodavimas décodage 
teksto kodavimas vertimo kalba codage 
teksto struktūros keitimas  restructuration 
teksto tipas type de texte 
tekstų tipologija  typologie des textes 
terminas terme 
terminija terminologie 
terminologas terminologue 
terminų bankas  banque de terminologie 
tiesioginis perkėlimas report 
tiesioginis vertimas traduction directe 
tikslinė auditorija destinataire 
tikslumas fidélité informationnelle 
tonas ton 
transkripcija transcodage 
užrašų technika prise de notes 
vaizdo konferencijų vertimas  interprétation de visioconférences 
vedantysis vertėjas žodžiu pivot 
versija version 
vertėjas iš/į gestų kalbą interprète en langue des signes 
vertėjas raštu traducteur 
vertėjas žodžiu interpréte 
vertimas iš lapo traduction à vue 
vertimas per tarpinę kalbą relais 
vertimas raštu traduction 
vertimas toje pačioje kalboje/ 
formuluotės keitimas 

reformulation, traduction intralinguale 

vertimas žodžiu interprétation 
vertimo atmintis  mémoire de traduction 
vertimo įrankiai  outils de traduction 
vertimo kabinos vadovas  chef de cabine 
vertimo kalba langue cible 
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vertimo kalbos tekstas  texte d'arrivée 
vertimo kalbos teksto ilgėjimas foisonnement 
vertimo kalbos teksto ilgėjimo 
koeficientas 

coefficient d foisonnement 

vertimo klaida faute de traduction 
vertimo pavyzdys  traduction modèle 
vertimo pedagogika  didactique de la traduction 
vertimo principas principe de traduction 
vertimo procedūra procédé de traduction 
vertimo procesas  processus de la traduction 
vertimo strategija  stratégie de traduction 
vertimo studijos traductologie 
vertimo taisyklės  règle de traduction 
vertimo teksto glaustumas économie 
vertimo tikslumas fidelité 
vertimo vienetas  unité de traduction 
vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  
 

Direction générale de l'interprétation, 
DG Interprétation 

vertimo žodžiu strategija  stratégie d'interprétation 
vertimų biuras  bureau de traduction 
visuminė strategija stratégie globale 
visuomeninis vertimas žodžiu interprétation communautaire, 

interprétation de liaison 
žodynas dictionnaire 
žodynas vocabulaire 
žodynėlis glossaire 
žodžių žaismas  jeu de mots 
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,,iš apačios į viršų“ strategija bottom up strategy 
,,iš viršaus į apačią” strategija strategia top down 
A kalba lingua A 
absoliutusis vertimas traduzione assoluta 
adaptacija adattamento 
adekvatusis vertimas adeguatezza 
adresatas ricevente, destinatario 
aiškinimas spiegazione 
akreditacija accreditamento 
akreditacijos egzaminas prova interistituzionale di 

accreditamento 
akredituotasis vertėjas raštu traduttore accreditato 
akredituotasis vertėjas žodžiu interprete accreditato 
akronimas acronimo 
aktyvioji kalba lingua attiva 
anafora anafora 
analizė analisi 
antonimas antonimo 
antoniminis vertimas  traduzione antonimica 
apibendrinamasis vertimas traduzione riassuntiva 
aprašomasis vertimo mokslas traduttologia descrittiva 
artimas (originalui)  vertimas (žodžiu) interpretazione orientata al testo di 

partenza 
artimas (originalui) vertimas (raštu) traduzione orientata al testo di 

partenza 
asimetrinė kalbų sistema regime linguistico asimmetrico 
asimetrinis vertimas intrepretazione asimmentrica 
atestuotasis vertėjas (žodžiu arba 
raštu) 

interprete / traduttore accreditato 

atgalinis vertimas traduzione inversa 
atitikmuo equivalente 
atsilikimas décalage 
atsilikimas décalage 
auditorija pubblico 
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ausinės cuffie 
automatinis atpažinimas riconoscimetnto automatico 
automatinis vertimas traduzione automatica 
automatizuotasis vertimas  traduzione assisitita  
autonomijos spektras spettro di autonomia 
autorinis vertimas autotraduzione 
autorius autore 
B kalba lingua B 
Babelio bokštas Torre di Babele 
baigtinė kalbų sistema regime linguistico completo 
balsas voce 
bendroji strategija strategia generale 
branduolio struktūra struttura di nucleo 
C kalba lingua C 
daugiakalbė vaizdo konferencija videoconferenza multipla 
daugiakalbystė multilinguismo 
dėmesio vienetas unità  
denotacija denotazione 
deverbalizacija deverbalizzazione 
dialektas dialetto 
diferenciacija, diferenciacijos laipsnis differenziazione 
dinaminis ekvivalentumas equivalenza dinamica 
diskursas discorso 
dubliavimas doppiaggio 
dviejų kabinų vertėjas  cheval 
dvigubas pateikimas  doppia presentazione  
dvikalbis bilingue 
dviprasmybė ambiguità 
ekspresyvusis tekstas testo espressivo 
ekstralingvistinis numanymas anticipazione extralinguistica  
ekvivalentiškumas equivalenza 
emfazė enfasi  
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
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formalusis ekvivalentumas equivalente formale 
frazeologizmas modi di dire, fraseologismi 
funkcinis žodis parole funzionali 
galutinis terminas termine, scadenza 
garsas suono 
garso izoliacija isolamento acustico 
generalizacija generalizzazione 
gestų kalba linguaggio dei segni 
gestų kalbos vertimas interpretazione del linguaggio dei 

segni 
gimtakalbis madrelingua 
gimtoji kalba lingua madre 
glaudinimas concisione  
gramatinė klaida  errore grammaticale 
gramatinės klasės keitimas cambiamento di classe grammaticale  
grįžtamasis vertimas retour 
hiperonimas iperonimo 
hiponimas iponimo 
horizontalusis vertimas traduzione orizzontale 
idioma espressione ideomatica 
idiomatinis vertimas traduzione ideomatica 
įgarsinimas doppiaggio  
imitacija imitazione 
implikavimas implicitazione 
informacijos nuostolis perdita di informazioni 
informacijos pakeitimas cambiamento delle informazioni 
interaktyvusis mašininis vertimas  traduzione automatica interattiva 
interferencija interferenza 
interpretacija interpretazione 
intertekstualumas intertestualità 
iškraipymas deformazione  
įstrižasis rašymas presa di note (diagonale ) 
jungiamasis žodis congiunzione 
jungtis nesso logico  
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kabina cabina 
kalambūras 
poronomazija 

paranomasia 

kalbėjimo tempas tempo del discorso  
kalbos dalių keitimas  ricategorizzazione 
kalbos jausmas senso linguistico 
kalbos klaida errore linguistico 
kalbos ženklas segno linguistico 
kalbų kombinacija combinazione linguistica 
kalbų režimas regime linguistico 
kalkė calco 
kalkiavimas calco 
kategorijų keitimas, transformavimas cambiamento di categoria 
keitimas cambiamento, modifica  
kirtis accento grafico 
klišė cliché 
koherencija, rišlumas coerenza 
kohezija coesione 
kohiponimas coiponimo 
kolokacija 
žodžių junginys 

collocazione 

komanda team, gruppo 
komandos vadovas capo unità 
kompensacija compensazione 
kompiuterizuotasis vertimas traduzione computerizzata 
konferencijų vertėjas interprete di conferenza 
konferencijų vertimas interpretazione di conferenza 
konfidencialumas riservatezza 
konkordacija concordanza 
konkretizacija concretizzazione 
konotacija connotazione 
kontekstas contesto 
kontekstinės žinios conoscenza contestuale 
kontekstinis nuoseklumas coerenza contestuale 
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konvencija convenzione 
 konversija conversione  
 kultūrinis filtravima, savinimas domesticazione 
laisvai samdomas vertėjas (raštu arba 
žodžiu) 

traduttore freelance 

laisvai samdomas vertėjas žodžiu interprete freelance 
laisvasis vertimas 
adaptacija 

adattamento 

laisvumas fluidità 
lakūna lacuna 
laukimo strategija strategia d'attesa  
leksinė spraga  lacuna lessicale 
lingua franca  lingua franca 
lingvistinis numanymas anticipazione linguistica 
lokalizacija localizzazione 
lydintysis vertėjas interprete accompagnatore 
lygiagretinimas allineamento 
makrokontekstas macrocontesto 
mašininis vertimas traduzione automatica 
matomumas visibilità 
medicininis vertimas žodžiu  interpretazione per i servizi sanitari 
medicinos telstų vertėjas  traduttore / interprete per servizi 

sanitari  
metafora metafora 
mikrofonas microfono 
mikrokontekstas microconetsto 
mobili vertimo kabina cabina interpreti mobile 
modifikacija modifica, cambio 
moduliacija modulazione 
mokslinių tekstų vertimas  traduzione dei testi scientifici 
natūrali kalba linguaggio naturale  
naujadaras neologismo 
naujažodis, neologizmas  neologismo 
neapibrėžtumas indeterminatezza 
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neištikimos gražuolės 
laisvasis vertimas 

traduzione libera (belle infedeli) 

neišverčiamumas intraducibilità 
nekintamumas, invariantiškumas invariazione 
neoficialių pokalbių vertimas interpretazione di liaison 
neteisinga interpretacija interpretazione errata 
neteisingas numanymas anticipazione errata 
netiesioginis vertimas, vertimas per 
tarpinę kalbą 

traduzione indiretta 

netikri draugai falsi amici 
netyčinė pasisakymo klaida lapsus linguae 
neutralumas neutralità 
nežodinė komunikacija comunicazione non verbale 
nominalizacija nominalizzazione 
norma norma,  
nukrypimas nuo temos digressione 
numanymas anticipazione 
numanymo strategija strategia di anticipazione 
nuoseklumas coerenza 
nuoseklusis vertimas interpretazione consecutiva 
nuotolinis sinchroninis vertimas interpretazione simultanea a distanza 
nuotolinis vertimas žodžiu interpretazione a distanza 
oficialioji kalba  lingua ufficiale 
originalo kalba lingua di partenza 
originalo kalbai ištikimas vertėjas  traduttore / interprete fedele alla 

lingua di partenza 
originalo tekstas  testo di partenza 
pagrindinė kalba lingua principale 
pakeitimas commutazione 
parafrazė parafrasi 
parakalba paralinguaggio 
paralelusis tekstas  test parallelo / testo a fronte  
paraštė margine 
pasikartojimas ripetizione  
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pasirinktis opzione 
pasyvioji kalba lingua passiva 
patvirtintas vertimas traduzione asseverata 
pažodinis vertimas  traduzione parola per parola  
perifrazė perifrasi  
personifikacija personificazione 
pirminė norma norma iniziale  
pragmatinis tekstas  testo pragmatico 
praleidimas ommissione 
praplėtimas/ 
(teksto) plėtojimas 

amplificazione 

prasminis vienetas unità di senso 
priartėjimas approssimazione 
pridėjimas aggiunta 
priimtinumas accettabilità 
profesinė kalba  discorso settoriale  
profesinės etikos kodeksas  codice deontologico 
profesionalusis vertimas  traduzione professionale 
rašybos normos  regole ortografiche 
realija realia 
redagavimas revisione  
registras registro 
reikšmė significato 
retorinis klausimas  domanda retorica 
sakinio struktūros keitimas modifica dell'ordine sintattico  
samplaika combinazione, sintagma 
savinimas domesticazione 
sąvoka concetto 
šešėliavimas shadowing 
simbolis simbolo 
simetrinis kalbų režimas regime simmetrico 
sinchroninio vertimo įranga attrezzatura per l'interpretazione 

simultanea 
sinchroninio vertimo strategija strategia traduttiva  
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sinchroninis vertimas interpretazione simultanea 
situacija situazione 
situacinis atitikmuo equivalente situazionale 
skaidymo strategija chunking strategy 
skolinimasis prestito 
Skopos teorija  skopos theory 
šneka discorso 
šnekos aktas atto enunciativo 
šnibždamasis vertimas chuchotage 
spaudos ženklų apskaita conteggio parole 
specializuotos kalbos žinios  competenze del linguaggio settoriale 
šrifto stilius stile di carattere  
stabilusis (žodžių junginys) collocazione 
stacionarioji (vertimo) kabina cabina fissa 
standartinis puslapis cartella standard 
strategija strategia 
sudėtinis terminas  termine composto 
sumažintas kalbų režimas regisme ridotto 
susitikimo darbotvarkė ordine del giorno 
suspaudimas, koncentracija, 
sutrumpinimas, glaudinimas 

 concentrazione  

svetiminimas estraneamento, stranierificazione 
svetimybė barmarismo 
taikomosios vertimo studijos studi applicati di tradulogia  
taisyklingumas accuratezza 
taisymasis correzione 
tarpinė kalba lingua pivot 
tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas traduzione intersemiotica 
techninis darbuotojas  tecnico 
techninių tekstų vertėjas  traduttore / interprete tecnico 
techninių tekstų vertimas  traduzione tecnica 
teisės tekstų vertėjas  traduttore / interprete forense 
teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) traduzione / interpretazione forense 
teismų vertėjas  interprete / traduttore giurato 



Vertimo studijų žodynas 

119 

LT IT 
tekstas testo 
teksto funkcija funzione testuale 
teksto kodavimas vertimo kalba codifica dei testi  
teksto struktūros keitimas  modifica della struttura del testo 
teksto tipas tipi di testo 
tekstų tipologija  tipologia testuale 
tema tema 
terminas termine 
terminija terminologia 
terminologas terminologo 
terminologija terminologia 
terminų bankas  banca dati terminologica 
tiesioginis perkėlimas trasferimento diretto 
tiesioginis vertimas traduzione diretta 
tikslinė auditorija destinatario 
tikslumas accuratezza 
tonas tono 
transkripcija trascrizione 
užrašų technika presa di note, presa di appunti 
vaizdo konferencijų vertimas  interpretazione in videoconferenza 
verbalinė komunikacija comunicazione verbale 
versija versione 
vertėjas iš/į gestų kalbą interprete del linguaggio dei segni 
vertėjas raštu traduttore accreditato 
vertėjas žodžiu interprete 
vertėjų grupės vadovas  capo unità 
vertimas iš lapo traduzione a vista 
vertimas per tarpinę kalbą  pivot interpreting 
vertimas per tarpinę kalbą relais 
vertimas raštu traduzione 
vertimas telefonu interpretazione per telefono 
vertimas toje pačioje kalboje/ 
formuluotės keitimas 

traduzione intralinguistica 

vertimas žodžiu interpretazione 
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vertimo atminties programa programma di memoria traduttiva 
vertimo atmintis  memoria traduttiva 
vertimo įrankiai  strumenti di traduzione 
vertimo kalba lingua d'arrivo 
vertimo kalbai ištikimass vertimas traduzione orientata alla lingua di 

arrivo 
vertimo kalbos tekstas  testo d'arrivo 
vertimo kalbos teksto ilgėjimas espansione 
vertimo klaida errore di traduzione 
vertimo pavyzdys  esempio / modello di traduzione 
vertimo pedagogika  didattica della traduzione 
vertimo principas principio di traduzione 
vertimo procedūra procedimento traduttivo 
vertimo procesas  processo  di traduzione 
vertimo strategija  strategia traduttiva 
vertimo studijos traduttologia 
vertimo taisyklės  regole di traduzione 
vertimo teksto glaustumas economia  
vertimo tikslumas fedeltà  
vertimo vienetas  unità di traduzione  
vertimo žodžiu būdas tipi di interpretazione  
vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  

Direzione Generale Interpretazione 
(DG Interpretazione, l'ex SCIC) 

vertimo žodžiu strategija  strategia di interpretazione 
vertimų biuras  agenzia di traduzioni 
visuminė strategija strategia globale 
visuomeninis vertimas žodžiu interpretazione di comunità 
žiniasklaidos renginių vertimas  interpretazione per mass media / per 

mezzi di comunicazione 
žodynas dizionario, vocabolario 
žodynas dizionario, vocabolario 
žodynėlis glossario 
žodžių žaismas  gioco di parole 
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(teksto) išdėstymo pakeitimas изменение последовательности 

расположения единиц текста  
,,iš apačios į viršų“ strategija стратегия "снизу вверх" 
,,iš viršaus į apačią” strategija стратегия "сверху вниз"  
„papūga“  "попугай"  
1. informacinis tekstas 
2.pagalbinis tekstas 

общая информация установовчные 
данные юр. информационный текст 
2. вспомогательный текст  

A kalba родной язык 
absoliutusis vertimas абсолютный перевод  
abstrakcijos lygio keitimas изменение уровня абстракции 
ad hoc formuluotė формулировка ad hoc  
adaptacija адаптация  
adekvatusis vertimas адекватность  
adresatas адресат 
aiškinimas объяснение 
akivaizdus numanymas явное предвосхищение 
akreditacija аккредитация  
akreditacijos egzaminas аккредитационный экзамен // тест  
akredituotasis vertėjas raštu аккредитованный письменный 

переводчик  
akredituotasis vertėjas žodžiu аккредитованный устный 

переводчик  
akronimas акроним 
aktualioji sakinio skaida  актуальное членение предложения  
aktyvioji kalba активный язык есть: активный 

словарь 
anafora анафора  
analizė анализ 
antonimas антоним  
antoniminis vertimas  антонимический перевод 
apibendrinamasis vertimas  обобщающий перевод  
aprašomasis vertimo mokslas описательное переводоведение  
artimas (originalui)  vertimas (žodžiu) (устный) перевод, бизкий к 
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оригиналу  

artimas (originalui) vertimas (raštu) (письменный) перевод, бизкий к 
оригиналу  

asimetrinė kalbų sistema  ассиметрическая языковая система  
asimetrinis vertimas  асимметрический перевод  
atestuotasis vertėjas (žodžiu arba 
raštu) 

 сертифицированный устный 
переводчик // переводчик-
синхронист  

atgalinis vertimas обратный перевод  
atitikmuo эквивалент, соответствие  
atsilikimas отставание  
atsilikimas отставание  запаздывание  
 audiovizualinis vertimas аудиовизуальный перевод  
auditorija аудитория  
ausinės наушники 
automatinis atpažinimas автоматическое распознавание  
automatinis vertimas автоматический перевод  
automatizuotasis vertimas  автоматизированный перевод  
autonomijos spektras спектр автономии  
autorinis vertimas авторский перевод  
autorius автор  
B kalba  первый иностранный язык  
Babelio bokštas Вавилонская башня 
baigtinė kalbų sistema  завершенная система языков 

завершенная языковая система 
balsas голос  
bendroji strategija общая стратегия  
branduolio struktūra  структура ядра или ядерная 

структура  
C kalba второй иностранный язык  
daugiakalbė vaizdo konferencija  многоязычная видеоконференция  
daugiakalbystė мультлингвализм полилингвализм 

многоязычие  
dėmesio vienetas единица внимания  
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denominalizacija деноминализация  
denotacija денотация  
deverbalizacija девербализация  
dialektas диалект  
diferenciacija, diferenciacijos laipsnis дифференциация, степень 

дифференциации  
dinaminis ekvivalentumas, funkcinis 
ekvivalentiškumas, pragmatinis 
ekvivalentiškumas 

динамическая эквивалентность, 
функциональная эквивалентность, 
прагматическая эквивалентность   

diskursas дискурс  
distribucijos pakeitimas  дистрибутивное изменение 

изменение дистрибуции  
dubliavimas дублирование  
dviejų kabinų vertėjas  дословно с фр. "Лошадка"  
dvigubas pateikimas  двойная презентация  
dvikalbis двуязычный  
dviprasmybė двусмысленность  
ekspresyvusis tekstas экспрессивный  
ekstralingvistinis numanymas  экстралингвистическая 

антиципация,   
ekvivalentiškumas эквивалентность  
emfazė  эмфазис  
etatinis vertėjas (raštu arba žodžiu) штатный устный переводчик  
Eurodicautom Терминологическая база данных 

ЕК Eurodicautom  
Eurovoc Eurovoc 
formalusis ekvivalentumas формальная эквивалентность  
frazeologizmas стабильные словосочетания  
funkcinis žodis служебное слово  
galutinis terminas конечный // предельный // крайний 

срок  
garsas звук  
garso izoliacija акустическая изоляция 
generalizacija генерализация  
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gestų kalba язык жестов жестовый язык  
gestų kalbos vertimas сурдоперевод, устный перевод 

языка жестов 
gimtakalbio kompetencija компетенция носителя языка  
gimtakalbis носитель языка  
gimtoji kalba родной язык  
gramatinė klaida  солецизм  
gramatinės klasės keitimas изменение грамматического класса 
grįžtamasis vertimas ретур-перевод  
hiperonimas гипероним  
hiponimas гипоним  
horizontalusis vertimas горизонтальный перевод  
idioma идиома  
idiomatinis vertimas идиоматический перевод  
įgarsinimas озвучивание  
ilokucinis keitimas иллокутивная замена  
imitacija имитация  
implikavimas имплицитация  
informacijos nuostolis потеря информации  
informacijos pakeitimas информационная замена  
informacinis krūvis, komunikacinis 
krūvis 

 информационная насыщенность 
коммуникативная насыщенность  

informatyvusis tekstas информативный текст  
interaktyvusis mašininis vertimas  машинный перевод с участием  
interferencija интерференция  
interpretacija интерпретация  
intertekstualumas интертекстуальность  
invariantiškumo reikalavimas требование инвариантности  
 įranga  оборудование для синхронного 

перевода  
iškraipymas  искажение мутация  
įstrižasis rašymas диагональная запись  
jungiamasis žodis  соединительное или связующее 

слово  
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jungtis  соединение или связка  
kabina кабина переводчика  
kalambūras 
poronomazija 

каламбур  

kalbėjimo tempas темп речи  
kalbos dalių keitimas   замена частей речи  

рекатегоризация  
kalbos jausmas  чувство языка  
kalbos klaida речевая ошибка  
kalbos struktūros pakeitimas  изменение структуры речи  
kalbos ženklas языковой знак  
kalbų kombinacija языковая комбинация комбинация 

языков   
kalbų režimas языковая система языковой режим  
kalkė калька  
kalkiavimas калькирование  
kategorijų keitimas, transformavimas изменение категорий  
keitimas  замена замещение  
kirtis ударение  
klišė клише  
koherencija, rišlumas когерентность  
koherencijos, rišlumo keitimas  измениение когерентности  
kohezija когезия  
kohiponimas когипоним  
kolokacija 
žodžių junginys 

коллокация, устойчивое, 
фразеологическое сочетание 

komanda команда  
komandos vadovas  руководитель команды  
kompensacija компенсация  
kompiuterinė terminų tvarkyba  компьютерная обработка 

терминологии  
kompiuterizuotasis vertimas компьютеризированный перевод 
konferencijų vertėjas  устный переводчик-синхронист 

синхронный переводчик  
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konferencijų vertimas  синхронный перевод  
konfidencialumas конфиденциальность  
konkordacija конкордация  
konkretizacija конкретизация  
konotacija коннотация  
kontekstas контекст  
kontekstinės žinios контекстуальные знания  
kontekstinis nuoseklumas контекстуальная 

последовательность  
konvencija конвенция  
 konversija конверсия  
 kultūrinis filtravima, savinimas доместикация  
kultūrinis neatitikimas  культурные несоответствия  
laisvai samdomas vertėjas (raštu arba 
žodžiu) 

(письменный/устный) переводчик-
фрилансер  

laisvai samdomas vertėjas žodžiu устный переводчик-фрилансер  
laisvasis vertimas 
adaptacija 

свободный перевод адаптация  

laisvumas свобода  
lakūna лакуна, лакуны 
laukimo strategija стратегия ожидания  
leksinė spraga   лакуна, лакуны   
lingua franca  лингва франка  
lingvistinis numanymas  лингвистическая антиципация,   
lokalizacija локализация  
lydimasis vertimas žodžiu устный эскорт-перевод ! 

сопровождающий устный перевод  
lydintysis vertėjas сопровождающий устный 

переводчик  
lygiagretinimas  выравнивание  
lygio pakeitimas Изменение уровня  
makrokontekstas макроконтекст  
mašininis vertimas машинный перевод  
matomumas  визуальная доступность  
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видимость обзор  

medicininis vertimas žodžiu (устный или письменный) 
медицинский перевод 

medicinos telstų vertėjas  медицинский переводчик 
metafora метафора  
mikrofonas микрофон  
mikrokontekstas микроконтекст  
mobili vertimo kabina переносная мобильная 

переводческая кабина  
modifikacija модификация  
moduliacija модуляция  
mokslinių tekstų vertimas  перевод научных текстов  
natūrali kalba  естественный язык  
naujadaras  неологизм  
naujažodis, neologizmas  неологизм  
neištikimos gražuolės 
laisvasis vertimas 

belles infidèles красавица-
изменница  

neišverčiamumas непереводимость  
nekintamumas, invariantiškumas инвариантность  
neoficialių pokalbių vertimas неофициальный устный перевод 
neteisinga interpretacija неправильная интерпретация  
neteisingas numanymas  ошибочная антиципация,   
netiesioginis vertimas, vertimas per 
tarpinę kalbą 

косвенный, вторичный непрямой 
перевод, перевод через язык-
посредник  

netikri draugai ложные друзья переводчика   
netyčinė pasisakymo klaida оговорка  
neutralumas нейтральность  
nežodinė komunikacija невербальная коммуникация  
nominalizacija номинализация  
norma норма  
nukrypimas nuo temos дигрессия отступление отклонение 
numanymas антиципация 
numanymo strategija стратегия антиципации 
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nuoseklumas последовательность  
nuoseklusis vertimas последовательный перевод  
nuotolinis sinchroninis vertimas дистанционный синхронный 

перевод  
nuotolinis vertimas žodžiu дистанционный синхронный 

перевод  
oficialioji kalba  официальный язык  
originalo kalba язык подлинника оригинала  
originalo kalbai ištikimas vertėjas  переводчик, верный языку 

оригинала  
originalo tekstas  текст подлинника оригинала 
pagalbiniai dokumentai  пояснительная документация юр.  
pagrindinė kalba  основной // доминирующий язык  
pakeitimas замена, замены  
pakeitimas коммутация  
palyginamoji visuma сопоставимый корпус  
pamatinės žinios  общая информация установовчные 

данные  
parafrazė парафраз (и парафраза)  
parakalba параязык  
paralelusis tekstas  параллельный текст  
paraštė поле  
pasakymas высказывание  
pasikartojimas  повтор повторение  
pasirinktis  опция объект выбор  
pasyvioji kalba пассивный язык  
patikrinamumas  проверяемость  
patvirtintas vertimas  сертифицированный перевод  
pažodinis vertimas  дословный пословный буквальный 

перевод  
perifrazė перифраз (и перифраза)  
personifikacija персонификация  
pirminė norma  начальная исходная отправная 

первичная норма  
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pragmatinis tekstas  прагматический текст  
praleidimas  пропуск; упущение;  
praplėtimas/ 
(teksto) plėtojimas 

амплификация, расширение  

prasminis vienetas смысловая единица  
priartėjimas аппроксимация, приближение 
pridėjimas добавление, добавления 
priimtinumas приемлемость 
profesinė kalba  профессиональный язык  
profesinės etikos kodeksas  кодекс профессиональной этики  
profesionalusis vertimas  профессиональный перевод  
rašybos normos  нормы правописания  
realija реалия  
redagavimas  проверка перевода  
registras регистр  
reikšmė значение  
reikšminis žodis значимое слово  
retorinis klausimas  риторический вопрос  
sakinio struktūros keitimas изменение структуры предложения  
samplaika  совместное появление (слов в 

тексте)  
sąsajos keitimas, junglumo keitimas  измениение когезии 
savinimas доместикация  
sąvoka Концепт, понятие  
šešėliavimas  повтор затенение  
simbolis символ  
simetrinis kalbų režimas  симметрическая система языков 

симметрическая языковая система 
sinchroninio vertimo įranga оборудование для синхронного 

перевода для синхрона  
sinchroninio vertimo strategija стратегия синхронного перевода  
sinchroninis vertimas синхронный перевод  
situacija ситуация  
situacinis atitikmuo ситуативный эквивалент  
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LT RU 
skaidymo strategija стратегия членения   
skolinimasis заимствование  
Skopos teorija  теория скопоса скопос-теория  
šneka речь  
šnekos aktas речевой акт  
šnibždamasis vertimas шушутаж нашептывание  
spaudos ženklų apskaita подсчет печатных знаков 

вордкаунт 
specializuotos kalbos žinios  специализированные языковые 

знания  
stacionarioji (vertimo) kabina стационарная (переводческая) 

кабина  
standartinis puslapis стандартная страница  
strategija стратегия  
sudėtinis terminas   сложный  составной термин  
sumažintas kalbų režimas  неполная система языков // 

языковая система  
susitikimo darbotvarkė повестка дня встречи  
suspaudimas, koncentracija, 
sutrumpinimas, glaudinimas 

 компрессия 

svetiminimas форенизация  
svetimybė варваризм  
taikomosios vertimo studijos  прикладной перевод  
taisyklingumas правильность 
taisymasis самоисправление 
taisymasis dėl tikslumo  уточняющее самоисправление по 

причине точности  
tarpinė kalba язык-посредник  
tarpinstitucinis akreditacijos testas  межинституциональный 

аккредитационный тест // экзамен 
tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas межсемиотический перевод  
techninis darbuotojas  технический работник техник  
techninių tekstų vertėjas  технический переводчик 
techninių tekstų vertimas  технический перевод   
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teisės tekstų vertėjas  юридический переводчик 
teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) (устный или письменный) 

юридический перевод 
teismų vertėjas  судебный переводчик  
tekstas текст   
tekstas dviem kalbomis двуязычный текст  
teksto atgaminimas atmintyje  воспроизведение текста в памяти  
teksto atkodavimas декодирование текста  
teksto funkcija функция текста 
teksto išsaugojimas atmintyje сохранение текста в памяти  
teksto kodavimas vertimo kalba кодирование текста  на язык 

перевода  
teksto struktūros keitimas  изменение структуры текста  
teksto tipas тип текста  
tekstų tipologija  типология текстов  
tema тема  
terminas термин  
terminija терминология  
terminologas терминолог  
terminologija терминология 
terminų bankas  терминологический банк  
tiesioginis perkėlimas  прямой перенос  
tiesioginis vertimas прямой перевод  
tikslinė auditorija целевая аудитория  
tikslumas точность 
tonas тон  
transkripcija транскрипция  
užrašų technika техника записи в последовательном 

переводе  
vaizdo konferencijų vertimas  устный перевод видеоконференций  
vedantysis vertėjas žodžiu ведущий переводчик 
verbalinė komunikacija вербальная коммуникация  
versija версия  
vertėjas iš/į gestų kalbą сурдопереводчик, устный 
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переводчик с языка // на язык 
жестов 

vertėjas raštu письменный переводчик  
vertėjas žodžiu устный переводчик переводчик-

синхронист   
vertėjų grupės vadovas   руководитель переводческого 

корпуса  
vertimas iš lapo перевод с листа  
vertimas per tarpinę kalbą перевод через реле  
vertimas per tarpinę kalbą  перевод через язык-посредник  
vertimas raštu письменный перевод  
vertimas telefonu телефонный перевод  
vertimas toje pačioje kalboje/ 
formuluotės keitimas 

интралингвистический перевод  

vertimas žodžiu устный перевод  
vertimo atminties programa программа памяти переводов  
vertimo atmintis  переводческая память  
vertimo įrankiai   средства перевода  
vertimo kabinos vadovas  руководитель переводческой 

группы  
vertimo kalba  язык перевода  
vertimo kalbai ištikimass vertimas перевод, близкий к языку перевода  
vertimo kalbos tekstas  текст языка перевода  
vertimo kalbos teksto ilgėjimas экспансия декомпрессия 

добавления 
vertimo kalbos teksto ilgėjimo 
koeficientas 

 коэффициент фактор экспансии  

vertimo klaida ошибка перевода переводческая 
ошибка  

vertimo pavyzdys   модель перевода 
vertimo pedagogika  педагогика перевода  
vertimo principas принцип перевода  
vertimo procedūra способ перевода  
vertimo procesas  процесс перевода  
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vertimo strategija  стратегия перевода переводческая 

стратегия  
vertimo studijos  переводоведение  
vertimo taisyklės  правила перевода переводческие 

правила  
vertimo teksto glaustumas экономичность  
vertimo tikslumas точность перевода  
vertimo vienetas  единица перевода  
vertimo žodžiu būdas тип устного перевода  
vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  
 

Генеральный директорат устного 
перевода КЕС (SCIC) 

vertimo žodžiu strategija  стратегия устного перевода  
vertimų biuras  бюро переводов  
visuminė strategija глобальная стратегия  
visuomeninis vertimas žodžiu общественный устный перевод 
žiniasklaidos renginių vertimas перевод медийных мероприятий  
žodynas словарь  
žodynas словарь  
žodynėlis глоссарий  
žodžių žaismas  игра слов  
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A language A kalba 
absolute translation absoliutusis vertimas 
abstraction change abstrakcijos lygio keitimas 
acceptability priimtinumas 
accreditation akreditacija 
accreditation test akreditacijos egzaminas 
accredited interpreter akredituotasis vertėjas žodžiu 
accredited translator akredituotasis vertėjas raštu 
accuracy taisyklingumas 
accuracy tikslumas 
acoustic insulation garso izoliacija 
acronym akronimas 
active language aktyvioji kalba 
ad hoc formulation ad hoc formuluotė 
adaptation adaptacija 
addition pridėjimas 
addressee adresatas 
adequate translation adekvatusis vertimas 
adjustment  pakeitimas 
alignment lygiagretinimas 
ambiguity dviprasmybė 
amplification praplėtimas/ 

(teksto) plėtojimas 
analysis analizė 
anaphora anafora 
anticipation numanymas 
anticipation strategy numanymo strategija 
antonymy  antonimas 
applied translation studies taikomosios vertimo studijos 
appropriateness repair taisymasis dėl tikslumo 
approximation priartėjimas 
asymmetric regime asimetrinė kalbų sistema 
asymmetrical interpretation asimetrinis vertimas 
attention unit dėmesio vienetas 
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audience auditorija 
audiovisual translation  audiovizualinis vertimas 
author autorius 
automatic recognition automatinis atpažinimas 
automatic translation automatinis vertimas 
autonomy spectrum autonomijos spektras 
autotranslation autorinis vertimas 
B language B kalba 
Babel, Tower of Babelio bokštas 
back translation atgalinis vertimas 
background documentation pagalbiniai dokumentai 
background information pamatinės žinios 
background text 1. informacinis tekstas 

2.pagalbinis tekstas 
barbarism svetimybė 
belles infidèles neištikimos gražuolės 

laisvasis vertimas 
bilingual dvikalbis 
bi-text tekstas dviem kalbomis 
booth kabina 
borrowing skolinimasis 
bottom up strategy ,,iš apačios į viršų“ strategija 
C language C kalba 
calibrated page standartinis puslapis 
calque kalkė 
calqued  translation kalkiavimas 
CAT (computer-aided translation) kompiuterizuotasis vertimas 
category shift kategorijų keitimas, transformavimas 
certified interpreter/ 
certified translator 

atestuotasis vertėjas (žodžiu arba 
raštu) 

certified translation patvirtintas vertimas 
character style šrifto stilius 
cheval interpreter dviejų kabinų vertėjas  
chief interpreter vertėjų grupės vadovas  
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chunking strategy skaidymo strategija 
class shift gramatinės klasės keitimas 
clause structure change sakinio struktūros keitimas 
cliché klišė 
close rendition artimas (originalui)  vertimas (žodžiu) 
close translation artimas (originalui) vertimas (raštu) 
code of professional ethics profesinės etikos kodeksas  
coherence koherencija, rišlumas 
coherence change koherencijos, rišlumo keitimas 
cohesion kohezija 
cohesion change sąsajos keitimas, junglumo keitimas 
co-hyponym kohiponimas 
coinage naujadaras 
collocation kolokacija 

žodžių junginys 
collocation stabilusis (žodžių junginys) 
community interpreting visuomeninis vertimas žodžiu 
commutation pakeitimas 
comparable corpus palyginamoji visuma 
compensation kompensacija 
complete language regime baigtinė kalbų sistema 
compression suspaudimas, koncentracija, 

sutrumpinimas, glaudinimas 
computer-assisted terminology 
management 

kompiuterinė terminų tvarkyba 

concentration glaudinimas 
concept sąvoka 
concordance konkordacija 
concretization konkretizacija 
conference interpreter konferencijų vertėjas 
conference interpreting konferencijų vertimas 
confidentiality konfidencialumas 
conotation konotacija 
consecutive interpreting nuoseklusis vertimas 
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consistency nuoseklumas 
content word reikšminis žodis 
context kontekstas 
contextual consistency kontekstinis nuoseklumas 
contextual knowledge kontekstinės žinios 
convention konvencija 
converse  konversija 
co-occurrence samplaika 
court interpreter teismų vertėjas  
culture bump kultūrinis neatitikimas 
deadline galutinis terminas 
decoding teksto atkodavimas 
denominalization denominalizacija 
denotation denotacija 
Descriptive Translation Studies aprašomasis vertimo mokslas 
deverbalization deverbalizacija 
diagonal note-taking įstrižasis rašymas 
dialect dialektas 
dictionary žodynas 
differentiation, degree of diferenciacija, diferenciacijos laipsnis 
digression nukrypimas nuo temos 
direct transfer tiesioginis perkėlimas 
direct translation tiesioginis vertimas 
Directorate General for Interpretation 
(SCIC ) 

vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  
 

discourse diskursas 
distribution change distribucijos pakeitimas 
domestication  kultūrinis filtravima, savinimas 
domestiction savinimas 
dominant language pagrindinė kalba 
double presentation dvigubas pateikimas 
dubbing  dubliavimas 
dynamic equivalence dinaminis ekvivalentumas 
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economy vertimo teksto glaustumas 
emergency strategy strategija nenumatytiems atvejams 
emphasis  emfazė 
encoding teksto kodavimas vertimo kalba 
equipment  įranga  
equivalence ekvivalentiškumas 
equivalent atitikmuo 
escort interpreter lydintysis vertėjas 
escort interpreting lydimasis vertimas žodžiu 
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
expansion vertimo kalbos teksto ilgėjimas 
expansion factor vertimo kalbos teksto ilgėjimo 

koeficientas 
explicit repair akivaizdus taisymasis 
exposition aiškinimas 
expressive text ekspresyvusis tekstas 
extra-linguistic anticipation ekstralingvistinis numanymas 
faithfulness vertimo tikslumas 
false friends netikri draugai 
fixed booth stacionarioji (vertimo) kabina 
fluency laisvumas 
foreignization svetiminimas 
formal equivalence formalusis ekvivalentumas 
free translation laisvasis vertimas 

adaptacija 
freelance interpreter laisvai samdomas vertėjas žodžiu 
freelance translator laisvai samdomas vertėjas (raštu arba 

žodžiu) 
function word funkcinis žodis 
functional sentence perspective aktualioji sakinio skaida  
generalization generalizacija 
global strategy visuminė strategija 
glossary žodynėlis 
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head of booth vertimo kabinos vadovas  
headphones ausinės 
horizontal translation horizontalusis vertimas 
human-aided machine translation 
(HAMT) 

interaktyvusis mašininis vertimas  

hyperonym hiperonimas 
hyponym hiponimas 
idiom idioma 
idiomatic translation idiomatinis vertimas 
illocutionary change ilokucinis keitimas 
imitation imitacija 
implicitation implikavimas 
indeterminacy neapibrėžtumas 
indirect translation netiesioginis vertimas, vertimas per 

tarpinę kalbą 
information change informacijos pakeitimas 
information load informacinis krūvis, komunikacinis 

krūvis 
informative text informatyvusis tekstas 
in-house translator/interpreter etatinis vertėjas (raštu arba žodžiu) 
initial norm pirminė norma 
interference interferencija 
inter-institutional accreditation test tarpinstitucinis akreditacijos testas  
interpretation interpretacija 
interpreter vertėjas žodžiu 
interpreting vertimas žodžiu 
interpreting mode vertimo žodžiu būdas 
interpreting strategy vertimo žodžiu strategija  
intersemiotic translation tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas 
intertextuality intertekstualumas 
intralingual translation vertimas toje pačioje kalboje/ 

formuluotės keitimas 
invariance nekintamumas, invariantiškumas 
invariance  requirement invariantiškumo reikalavimas 
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kernel structure branduolio struktūra 
lacuna lakūna 
lag atsilikimas 
language combination kalbų kombinacija 
language error kalbos klaida 
language regime kalbų režimas 
layout change (teksto) išdėstymo pakeitimas 
legal interpreter teisės tekstų vertėjas  
legal interpreting teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) 
level shift lygio pakeitimas 
lexical gap leksinė spraga  
liaison interpreting                                     neoficialių pokalbių vertimas 
lingua franca lingua franca  
linguistic anticipation lingvistinis numanymas 
linguistic sensitivity kalbos jausmas 
linguistic sign kalbos ženklas 
link jungtis 
linking word jungiamasis žodis 
literal translation pažodinis vertimas  
local strategy atskiro vieneto vertimo strategija 
localization lokalizacija 
loss informacijos nuostolis 
machine translation mašininis vertimas 
machine-aided human translation 
(MAHT) 

automatizuotasis vertimas  

macrocontext makrokontekstas 
margin paraštė 
meaning reikšmė 
media interpreting žiniasklaidos renginių vertimas 
medical interpreter medicinos telstų vertėjas  
medical interpreting medicininis vertimas žodžiu 
meeting agenda susitikimo darbotvarkė 
metaphor metafora 
microcontext mikrokontekstas 
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microphone mikrofonas 
misinterpretation neteisinga interpretacija 
mobile booth mobili vertimo kabina 
mobile simultaneous interpreting nuotolinis sinchroninis vertimas 
model translation vertimo pavyzdys  
modification modifikacija 
modulation moduliacija 
mother tongue gimtoji kalba 
multilingual videoconference daugiakalbė vaizdo konferencija 
multilingualism daugiakalbystė 
multiword term sudėtinis terminas  
mutation iškraipymas 
native speaker gimtakalbis 
native speaker competence gimtakalbio kompetencija 
natural language natūrali kalba 
negative recasting, positive recasting antoniminis vertimas  
neologism naujažodis, neologizmas  
neutrality neutralumas 
nominalization nominalizacija 
non-verbal communication nežodinė komunikacija 
norm norma 
note-taking užrašų technika 
official language oficialioji kalba  
omission praleidimas 
option pasirinktis 
overall strategy bendroji strategija 
over-the-phone interpreting vertimas telefonu 
paralanguage parakalba 
parallel  text paralelusis tekstas  
paraphrase parafrazė 
passive language pasyvioji kalba 
periphrasis, paraphrase perifrazė 
perroquet „papūga“ 
personification personifikacija 
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pivot vedantysis vertėjas žodžiu 
pivot interpreting vertimas per tarpinę kalbą  
pivot language tarpinė kalba 
pragmatic  text pragmatinis tekstas  
professional translation profesionalusis vertimas  
pun kalambūras 

poronomazija 
pure anticipation akivaizdus numanymas 
realia realija 
recasting teksto struktūros keitimas  
recategorization kalbos dalių keitimas  
reduced language regime sumažintas kalbų režimas 
register registras 
relay vertimas per tarpinę kalbą 
remote interpreting nuotolinis vertimas žodžiu 
repair taisymasis 
repetition pasikartojimas 
replacement keitimas 
retour grįžtamasis vertimas 
retrieval teksto atgaminimas atmintyje 
revision redagavimas 
rhetorical  question retorinis klausimas  
scholarly  translation mokslinių tekstų vertimas  
set phrase frazeologizmas 
shadowing šešėliavimas 
sight translation vertimas iš lapo 
sign language gestų kalba 
sign language interpreter vertėjas iš/į gestų kalbą 
sign language interpreting gestų kalbos vertimas 
simultaneous interpreting sinchroninis vertimas 
simultaneous interpreting equipment sinchroninio vertimo įranga 
situation situacija 
situational equivalence situacinis atitikmuo 
skopos theory Skopos teorija  
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slip of the tongue netyčinė pasisakymo klaida 
solecism gramatinė klaida  
sound garsas 
source language originalo kalba 
source text originalo tekstas  
source-oriented translator originalo kalbai ištikimas vertėjas  
speaking pace kalbėjimo tempas 
special  language, technolect, 
Language for Specific Purpose 

profesinė kalba  

specialised language competence specializuotos kalbos žinios  
speech šneka 
speech act šnekos aktas 
storing teksto išsaugojimas atmintyje 
strategy strategija 
strategy of simultaneous interpreting sinchroninio vertimo strategija 
stress kirtis 
structure shift kalbos struktūros pakeitimas 
summarized rendition apibendrinamasis vertimas 
symbol simbolis 
symmetric regime simetrinis kalbų režimas 
target audience tikslinė auditorija 
target language vertimo kalba 
target text vertimo kalbos tekstas  
target-oriented vertimo kalbai ištikimass vertimas 
team komanda 
team leader komandos vadovas 
technical interpreter techninių tekstų vertėjas  
technical interpreting techninių tekstų vertimas  
technician techninis darbuotojas  
term terminas 
term bank terminų bankas  
terminologist terminologas 
terminology terminija 
terminology terminologija 
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text tekstas 
text function teksto funkcija 
text type teksto tipas 
text typology  tekstų tipologija  
theme tema 
time-lag atsilikimas 
tone tonas 
top down strategy ,,iš viršaus į apačią” strategija 
transcode transkripcija 
translation vertimas raštu 
translation  memory vertimo atmintis  
translation company / agency vertimų biuras  
translation error vertimo klaida 
translation memory software vertimo atminties programa 
translation pedagogy vertimo pedagogika  
translation principle vertimo principas 
translation procedure vertimo procedūra 
translation process vertimo procesas  
translation rule vertimo taisyklės  
translation strategy vertimo strategija  
translation studies vertimo studijos 
translation tools vertimo įrankiai  
translation unit vertimo vienetas  
translator vertėjas raštu 
unit of meaning prasminis vienetas 
untranslatability neišverčiamumas 
utterance pasakymas 
verbal communication verbalinė komunikacija 
verifiability patikrinamumas 
version versija 
videoconference interpreting vaizdo konferencijų vertimas  
visibility matomumas 
vocabulary žodynas 
voice balsas 
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voice- over įgarsinimas 
waiting strategy laukimo strategija 
whispered interpreting šnibždamasis vertimas 
word count spaudos ženklų apskaita 
word play žodžių žaismas  
writing conventions rašybos normos  
wrong anticipation neteisingas numanymas 
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Abgleich, Ausrichtung lygiagretinimas 
Abruf teksto atgaminimas atmintyje 
absolute Übersetzung absoliutusis vertimas 
Abstand atsilikimas 
Abstraktionswechsel abstrakcijos lygio keitimas 
ad hoc-Wiedergabe ad hoc formuluotė 
ad hoc-Wortbildung naujadaras 
Adaptation adaptacija 
Adäquatheit adekvatusis vertimas 
Adressat adresatas 
Adressat tikslinė auditorija 
akkreditierter Dolmetscher akredituotasis vertėjas žodžiu 
akkreditierter Übersetzer akredituotasis vertėjas raštu 
Akkreditierung akreditacija 
Akkreditierungstest akreditacijos egzaminas 
Akronym akronimas 
aktive Sprache aktyvioji kalba 
Akzeptabilität, Annehmbarkeit priimtinumas 
Ambiguität dviprasmybė 
Amtssprache oficialioji kalba  
Analyse analizė 
Anapher anafora 
Änderung der Ebenen lygio pakeitimas 
Änderung der grammatischen 
Struktur, Strukturenänderung 

kalbos struktūros pakeitimas 

angewandte 
Übersetzungswissenschaft 

taikomosios vertimo studijos 

animistische Ausdrucksweise personifikacija 
Anlage  įranga  
Annäherung priartėjimas 
Anpassung pakeitimas 
Antizipation numanymas 
Antonymie antonimas 
Anzahl der Wörter spaudos ženklų apskaita 
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Äquivalenz ekvivalentiškumas 
A-Sprache A kalba 
asymmetrisches Dolmetschen asimetrinis vertimas 
asymmetrisches Sprachregime asimetrinė kalbų sistema 
Aufmerksamkeitseinheit dėmesio vienetas 
Ausgangssprache originalo kalba 
Ausgangstext originalo tekstas  
ausgangstext-orientierter Übersetzer originalo kalbai ištikimas vertėjas  
Auslassung praleidimas 
Aussage pasakymas 
automatische Anerkennung automatinis atpažinimas 
automatische Übersetzung mašininis vertimas 
Autonomiespektrum autonomijos spektras 
Barbarismus svetimybė 
Bedeutung reikšmė 
beglaubigte Übersetzung patvirtintas vertimas 
Begleitdolmetschen lydimasis vertimas žodžiu 
begleitender Dolmetscher lydintysis vertėjas 
Begleitkommentar įgarsinimas 
Begriff sąvoka 
Bitext tekstas dviem kalbomis 
Bottom-Up-Strategie ,,iš apačios į viršų“ strategija 
B-Sprache B kalba 
Cheval dviejų kabinų vertėjas  
computerunterstützte menschliche 
Übersetzung 

automatizuotasis vertimas  

computerunterstützte Übersetzung kompiuterizuotasis vertimas 
C-Sprache C kalba 
Denotation denotacija 
deskriptive Übersetzungswissenschaft aprašomasis vertimo mokslas 
Dialekt dialektas 
die "Schönen Ungetreuen" neištikimos gražuolės 

laisvasis vertimas 
Differenzierungsgrad diferenciacija, diferenciacijos laipsnis 
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Digression nukrypimas nuo temos 
Direktübersetzung tiesioginis vertimas 
Diskurs diskursas 
Dolmetschen vertimas žodžiu 
Dolmetschen im Gesundheitswesen medicininis vertimas žodžiu 
Dolmetscher vertėjas žodžiu 
Dolmetscher im Gesundheitswesen medicinos telstų vertėjas  
Dolmetschkabine kabina 
Dolmetschmodus vertimo žodžiu būdas 
Dolmetschstrategie vertimo žodžiu strategija  
Doppelpräsentation dvigubas pateikimas 
dynamische Äquivalenz, 
pragmatische Äquivalenz, funktionale 
Äquivalenz 

dinaminis ekvivalentumas, funkcinis 
ekvivalentiškumas, pragmatinis 
ekvivalentiškumas 

einbürgende Strategie savinimas 
eingeschränktes Sprachregime sumažintas kalbų režimas 
Entgegensetzung  konversija 
Entlehnung skolinimasis 
Entsprachlichung deverbalizacija 
Entsprechung atitikmuo 
Erweiterung praplėtimas, (teksto) plėtojimas 
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
expressiver Text ekspresyvusis tekstas 
extralinguistische Antizipation ekstralingvistinis numanymas 
Fachsprache profesinė kalba  
fachsprachliche Kompetenz specializuotos kalbos žinios  
falsche Antizipation neteisingas numanymas 
falsche Freunde netikri draugai 
Ferndolmetschen nuotolinis vertimas žodžiu 
fest eingebaute Dolmetschkabine stacionarioji (vertimo) kabina 
festangestellter Dolmetscher, interner 
Dolmetscher 

etatinis vertėjas (raštu arba žodžiu) 

Flüsterdolmetschen šnibždamasis vertimas 
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formale Äquivalenz formalusis ekvivalentumas 
freiberuflicher Dolmetscher laisvai samdomas vertėjas žodžiu 
freie Übersetzung, Adaptation laisvasis vertimas 

adaptacija 
Frist galutinis terminas 
funktionale Satzperspektive, Thema-
Rhema-Gliederung 

aktualioji sakinio skaida  

Funktionswort funkcinis žodis 
Gebärdendolmetschen gestų kalbos vertimas 
Gebärdensprachdolmetscher vertėjas iš/į gestų kalbą 
Gebärdensprache gestų kalba 
Gebrauchstext pragmatinis tekstas  
Gemeindedolmetschen, 
Kommunaldolmetschen (AT) 

visuomeninis vertimas žodžiu 

Genauigkeit tikslumas 
Generaldirektion Dolmetschen 
(SCIC) 

vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  

Generalisierung generalizacija 
Gerichtsdolmetscher teismų vertėjas  
globale Strategie visuminė strategija 
Glossar žodynėlis 
Grundsprache, Dachsprache pagrindinė kalba 
Hintergrunddokumente pagalbiniai dokumentai 
Hintergrundinformationen pamatinės žinios 
Hintergrundtext 1. informacinis tekstas 

2.pagalbinis tekstas 
Hinzufügung pridėjimas 
horizontale Übersetzung horizontalusis vertimas 
Hyponymie hiponimas 
idiomatische Übersetzung idiomatinis vertimas 
idiomatische Wendung idioma 
Illokutionswechsel ilokucinis keitimas 
Imitation imitacija 
indirekte Übersetzung netiesioginis vertimas, vertimas per 
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tarpinę kalbą 

Informationsintensität informacinis krūvis, komunikacinis 
krūvis 

Informationsverlust informacijos nuostolis 
Informationswechsel informacijos pakeitimas 
informativer Text informatyvusis tekstas 
Initialnorm pirminė norma 
Interferenz interferencija 
inter-institutioneller Auswahltest tarpinstitucinis akreditacijos testas  
Interpretation interpretacija 
intersemiotische Übersetzung tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas 
Intertextualität intertekstualumas 
intralinguale Übersetzung vertimas toje pačioje kalboje/ 

formuluotės keitimas 
Invarianz nekintamumas, invariantiškumas 
Invarianzforderung invariantiškumo reikalavimas 
Kategorienwechsel kategorijų keitimas, transformavimas 
Kernstruktur branduolio struktūra 
Klischee klišė 
Kodex der Berufsethik profesinės etikos kodeksas  
Kohärenz koherencija, rišlumas 
Kohärenzwechsel koherencijos, rišlumo keitimas 
Kohäsion kohezija 
Kohäsionswechsel sąsajos keitimas, junglumo keitimas 
Kollokation kolokacija 

žodžių junginys 
Kollokation stabilusis (žodžių junginys) 
Kompensation kompensacija 
Konferenzdolmetschen konferencijų vertimas 
Konferenzdolmetscher konferencijų vertėjas 
Konkordanz konkordacija 
Konnotation konotacija 
Konsekutivdolmetschen nuoseklusis vertimas 
Konstituentenwechsel distribucijos pakeitimas 
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Kontext kontekstas 
kontextuelle Konsistenz kontekstinis nuoseklumas 
Konvention konvencija 
Konzentration glaudinimas 
Konzentration, Kürzung suspaudimas, koncentracija, 

sutrumpinimas, glaudinimas 
Kookurrenz samplaika 
Kopfhörer ausinės 
 kulturelle Adaptation, kulturelle 
Transposition 

 kultūrinis filtravima, savinimas 

kultureller Zusammenstoß kultūrinis neatitikimas 
Layoutswechsel (teksto) išdėstymo pakeitimas 
Lehnprägung Lehnübersetzung kalkė 
lexikalische Lücke leksinė spraga  
lexikalisches Morphem reikšminis žodis 
lingua franca lingua franca  
lokale Strategie atskiro vieneto vertimo strategija 
Lokalisierung lokalizacija 
Lücke lakūna 
Makrokontext makrokontekstas 
maschinelle Übersetzung, 
automatische Übersetzung 

automatinis vertimas 

Mediendolmetschen žiniasklaidos renginių vertimas 
mehrsprachige Videokonferenz daugiakalbė vaizdo konferencija 
Mehrsprachigkeit daugiakalbystė 
Metapher metafora 
Mikrokontext mikrokontekstas 
Mikrophon mikrofonas 
mobile Dolmetschkabine mobili vertimo kabina 
Modifikation modifikacija 
Modulation moduliacija 
Musterübersetzung vertimo pavyzdys  
Mutation iškraipymas 
Muttersprache gimtoji kalba 
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Muttersprachler gimtakalbis 
muttersprachliche Kompetenz gimtakalbio kompetencija 
natürliche Sprache natūrali kalba 
Neologismus naujažodis, neologizmas  
Neutralität neutralumas 
Nominalisierung nominalizacija 
nonverbale Kommunikation nežodinė komunikacija 
Norm norma 
Normseite standartinis puslapis 
Notizentechnik užrašų technika 
Notstrategie strategija nenumatytiems atvejams 
Ökonomie vertimo teksto glaustumas 
Paralleltext paralelusis tekstas  
Paraphrase parafrazė 
passive Sprache pasyvioji kalba 
Periphrase perifrazė 
Pivot vedantysis vertėjas žodžiu 
Pivot-Dolmetschen vertimas per tarpinę kalbą  
Pivot-Sprache tarpinė kalba 
Publikum auditorija 
Realienbezeichnungen (Pl.) realija 
rechnergestützte Terminologie kompiuterinė terminų tvarkyba 
Rechtsdolmetschen teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) 
Rechtsdolmetscher teisės tekstų vertėjas  
redaktionelle Hinweise rašybos normos  
Redewendung frazeologizmas 
Register registras 
Relaisdolmetschen vertimas per tarpinę kalbą 
Retour grįžtamasis vertimas 
Revision, Korrekturlesen redagavimas 
rhetorische Frage retorinis klausimas  
Rückübersetzung atgalinis vertimas 
Satzbauwechsel sakinio struktūros keitimas 
Satzgliedwechsel gramatinės klasės keitimas 
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Schalldämmung garso izoliacija 
Schwerpunktswechsel emfazė 
Selbstkorrektur hinsichtlich der 
Genauigkeit (der Rede) 

taisymasis dėl tikslumo 

Selbstübersetzung autorinis vertimas 
Sender autorius 
Shadowing šešėliavimas 
Sichtbarkeit matomumas 
Simultandolmetschanlage sinchroninio vertimo įranga 
Simultandolmetschen sinchroninis vertimas 
Sinneinheit prasminis vienetas 
Sinnverkehrung neteisinga interpretacija 
Situation situacija 
situationelle Äquivalenz situacinis atitikmuo 
situativer Kontext kontekstinės žinios 
Skopostheorie Skopos teorija  
Solözismus gramatinė klaida  
Speicherung teksto išsaugojimas atmintyje 
Sprachgefühl kalbos jausmas 
Sprachkombination kalbų kombinacija 
sprachlicher Fehler kalbos klaida 
sprachliches Zeichen kalbos ženklas 
Sprachspiel žodžių žaismas  
Sprachtempo kalbėjimo tempas 
staatlich geprüfter Dolmetscher, 
staatlich anerkannter Dolmetscher 

atestuotasis vertėjas (žodžiu arba 
raštu) 

Stegreifübersetzen vertimas iš lapo 
Stilfärbung tonas 
Stimme balsas 
Strategie beim Simultandolmetschen sinchroninio vertimo strategija 
Strategie der Antizipation numanymo strategija 
Strategie der Segmentierung skaidymo strategija 
Strategie des Wartens laukimo strategija 
Substitution pakeitimas 
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Symbol simbolis 
symetrisches Sprachregime simetrinis kalbų režimas 
Synchronisation dubliavimas 
Syn-Hyponym kohiponimas 
Tagesordnung susitikimo darbotvarkė 
Team komanda 
Teamleiter komandos vadovas 
Techniker techninis darbuotojas  
technischer Dolmetscher techninių tekstų vertėjas  
technisches Dolmetschen techninių tekstų vertimas  
Telefondolmetschen vertimas telefonu 
Terminologe, Terminologin terminologas 
Terminologie terminija 
Terminologiedatenbank terminų bankas  
Terminus terminas 
Text tekstas 
Texttyp teksto tipas 
Texttypologie tekstų tipologija  
Ton garsas 
Top-Down-Strategie ,,iš viršaus į apačią” strategija 
Translationswissenschaft,  
Übersetzungswissenschaft 

vertimo studijos 

Treue vertimo tikslumas 
Turm von Babel Babelio bokštas 
Übernahme tiesioginis perkėlimas 
Übersetzen, Übersetzung vertimas raštu 
Übersetzer vertėjas raštu 
Übersetzungsbüro vertimų biuras  
Übersetzungsdidaktik vertimo pedagogika  
Übersetzungseinheit vertimo vienetas  
Übersetzungsfehler vertimo klaida 
Übersetzungshilfe vertimo įrankiai  
Übersetzungs-Lehnprägung kalkiavimas 
Übersetzungsprinzip vertimo principas 
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Übersetzungsprozess vertimo procesas  
Übersetzungsregel vertimo taisyklės  
Übersetzungsstrategie vertimo strategija  
Übersetzungsverfahren vertimo procedūra 
Übesetzungsspeicher vertimo atmintis  
Umformulierung kalbos dalių keitimas  
Umstrukturierung teksto struktūros keitimas  
Unbestimmtheit neapibrėžtumas 
Unübersetzbarkeit neišverčiamumas 
verfremdende Strategie svetiminimas 
vergleichbares Korpus palyginamoji visuma 
Verhandlungsdolmetschen, 
Gesprächsdolmetschen 

neoficialių pokalbių vertimas 

Verknappung, Implizierung implikavimas 
Verknüpfung jungtis 
Verknüpfungselement jungiamasis žodis 
Version versija 
Versprecher netyčinė pasisakymo klaida 
Vertraulichkeit konfidencialumas 
Videokonferenz-Dolmetschen vaizdo konferencijų vertimas  
vollständiges Sprachregime baigtinė kalbų sistema 
Wahlmöglichkeit, Option pasirinktis 
Wiederholung pasikartojimas 
Wörterbuch žodynas 
wortgetreue Übersetzung artimas (originalui) vertimas (raštu) 
wörtliche Übersetzung, wort-
wörtliche Übersetzung 

pažodinis vertimas  

Wortschatz žodynas 
Wortspiel kalambūras 

poronomazija 
Zeichenformat šrifto stilius 
Zeitverzögerung atsilikimas 
Zielsprache vertimo kalba 
Zieltext vertimo kalbos tekstas  
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Zieltextausweitung vertimo kalbos teksto ilgėjimas 
Zieltextausweitungskoeffizient vertimo kalbos teksto ilgėjimo 

koeficientas 
zieltext-orientiert vertimo kalbai ištikimass vertimas 
zweisprachig, bilingual dvikalbis 
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absence, vide, lacune, trou lexical leksinė spraga  
acceptabilité linguistique, 
acceptabilité 

priimtinumas 

accréditation akreditacija 
acronyme akronimas 
adaptation adaptacija 
adaptation laisvasis vertimas 

adaptacija 
adéquation au skopos; adéquation 
sourcière 

adekvatusis vertimas 

ajout pridėjimas 
ajustement pakeitimas 
alignement lygiagretinimas 
ambiguïté dviprasmybė 
analyse analizė 
anaphore anafora 
anticipation numanymas 
anticipation numanymo strategija 
anticipation erronée  neteisingas numanymas 
anticipation extra-linguistique ekstralingvistinis numanymas 
anticipation linguistique lingvistinis numanymas 
antonymie antonimas 
approche ascendante ,,iš apačios į viršų“ strategija 
approche descendante ,,iš viršaus į apačią” strategija 
approximation priartėjimas 
autotraduction, traduction de l’auteur autorinis vertimas 
banque de terminologie terminų bankas  
barbarisme svetimybė 
belles infidèles neištikimos gražuolės 

laisvasis vertimas 
bilingue dvikalbis 
bi-texte tekstas dviem kalbomis 
branche appliquée de la traductologie taikomosios vertimo studijos 
bureau de traduction vertimų biuras  
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cabine kabina 
cabine fixe stacionarioji (vertimo) kabina 
cabine mobile, cabine transportable mobili vertimo kabina 
calque kalkė 
casque d'écoute ausinės 
changement d’abstraction abstrakcijos lygio keitimas 
changement de catégorie kategorijų keitimas, transformavimas 
changement de cohésion sąsajos keitimas, junglumo keitimas 
changement de mise en page (teksto) išdėstymo pakeitimas 
changement de niveau lygio pakeitimas 
changement distributionnel distribucijos pakeitimas 
changement illocutoire ilokucinis keitimas 
changement informationnel informacijos pakeitimas 
changement syntaxique sakinio struktūros keitimas 
charnière jungiamasis žodis 
chef de cabine vertimo kabinos vadovas  
chef d'équipe komandos vadovas 
cheval dviejų kabinų vertėjas  
chuchotage šnibždamasis vertimas 
cliché klišė 
codage teksto kodavimas vertimo kalba 
code de déontologie profesinės etikos kodeksas  
coefficient d foisonnement vertimo kalbos teksto ilgėjimo 

koeficientas 
cohérence koherencija, rišlumas 
cohérence contextuelle kontekstinis nuoseklumas 
cohésion kohezija 
co-hyponyme kohiponimas 
collocation kolokacija 

žodžių junginys 
collocation stabilusis (žodžių junginys) 
combinaison linguistique kalbų kombinacija 
communication non verbale nežodinė komunikacija 
commutation pakeitimas 
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compensation kompensacija 
compression suspaudimas, koncentracija, 

sutrumpinimas, glaudinimas 
concentration glaudinimas 
concordance konkordacija 
concrétisation konkretizacija 
confidentialité konfidencialumas 
connotation konotacija 
consistance nuoseklumas 
contexte kontekstas 
contexte cognitif kontekstinės žinios 
convention konvencija 
conversion  konversija 
cooccurrence samplaika 
corpus comparable palyginamoji visuma 
correction taisymasis 
création discursive ad hoc formuluotė 
d’emphase emfazė 
décalage atsilikimas 
décodage teksto atkodavimas 
degré de différenciation diferenciacija, diferenciacijos laipsnis 
délai atsilikimas 
délais, date finale galutinis terminas 
dénominalisation denominalizacija 
dénotation denotacija 
densité informationnelle informacinis krūvis, komunikacinis 

krūvis 
destinataire adresatas 
destinataire tikslinė auditorija 
déverbalisation deverbalizacija 
dictionnaire žodynas 
dicton dialektas 
didactique de la traduction vertimo pedagogika  
digression nukrypimas nuo temos 



Vertimo studijų žodynas 

160 

FR LT 
Direction générale de l'interprétation, 
DG Interprétation 

vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  
 

discours diskursas 
doublage dubliavimas 
double présentation dvigubas pateikimas 
économie vertimo teksto glaustumas 
emprunt skolinimasis 
énonciateur, énonciatrice autorius 
équipe komanda 
équivalence ekvivalentiškumas 
équivalence fonctionnelle, 
équivalence pragmatique, équivalence 
dynamique 

dinaminis ekvivalentumas, funkcinis 
ekvivalentiškumas, pragmatinis 
ekvivalentiškumas 

équivalence formelle formalusis ekvivalentumas 
équivalence situationnelle situacinis atitikmuo 
équivalent atitikmuo 
étoffement praplėtimas/ 

(teksto) plėtojimas 
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
expression idiomatique idioma 
faute de langue kalbos klaida 
faute de traduction vertimo klaida 
faux ami netikri draugai 
fidelité vertimo tikslumas 
fidélité informationnelle tikslumas 
foisonnement vertimo kalbos teksto ilgėjimas 
glossaire žodynėlis 
groupes de mots stables, locutions frazeologizmas 
hiatus culturel kultūrinis neatitikimas 
hyperonyme hiperonimas 
hyperonymisation generalizacija 
hyponyme hiponimas 
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imitation imitacija 
implicitation implikavimas 
indétermination neapibrėžtumas 
insonorisation; isolation acoustique; 
isolation phonique 

garso izoliacija 

interférence interferencija 
interprétation vertimas žodžiu 
interprétation interpretacija 
interprétation à distance nuotolinis vertimas žodžiu 
interprétation asymétrique asimetrinis vertimas 
interprétation communautaire, 
interprétation de liaison 

visuomeninis vertimas žodžiu 

interprétation consécutive nuoseklusis vertimas 
interprétation de conférence konferencijų vertimas 
interprétation de liaison lydimasis vertimas žodžiu 
interprétation de visioconférences vaizdo konferencijų vertimas  
interprétation en langue des signes gestų kalbos vertimas 
interprétation erronée neteisinga interpretacija 
interprétation juridique teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) 
interprétation simultanée sinchroninis vertimas 
interprétation simultanée à distance nuotolinis sinchroninis vertimas 
interprétation technique techninių tekstų vertimas  
interpréte vertėjas žodžiu 
interprète accrédité akredituotasis vertėjas žodžiu 
interprète de conférence konferencijų vertėjas 
interprète de liaison lydintysis vertėjas 
interprète en langue des signes vertėjas iš/į gestų kalbą 
interprète free-lance laisvai samdomas vertėjas žodžiu 
interprète juridique, interprète 
judiciaire, interprète auprès des 
tribunaux 

teismų vertėjas  

intertextualité intertekstualumas 
intraduisibilité neišverčiamumas 
invariance nekintamumas, invariantiškumas 
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iterprète juridique teisės tekstų vertėjas  
jeu de mots žodžių žaismas  
lacune lakūna 
langue A A kalba 
langue active, langue B aktyvioji kalba 
langue B B kalba 
langue C C kalba 
langue cible vertimo kalba 
langue de départ originalo kalba 
langue de spécialité; LSP profesinė kalba  
langue des signes gestų kalba 
langue dominante pagrindinė kalba 
langue écrite pasakymas 
langue maternelle gimtoji kalba 
langue naturelle natūrali kalba 
langue officielle oficialioji kalba  
langue passive pasyvioji kalba 
langue pivot tarpinė kalba 
lapsus linguae netyčinė pasisakymo klaida 
liaison neoficialių pokalbių vertimas 
lingua franca lingua franca  
localisation lokalizacija 
locuteur natif gimtakalbis 
macrocontexte makrokontekstas 
marge paraštė 
matériel  įranga  
matériel d'interprétation simultanée sinchroninio vertimo įranga 
mémoire de traduction vertimo atmintis  
métaphore metafora 
microcontexte mikrokontekstas 
microphone mikrofonas 
modification modifikacija 
modulation moduliacija 
mot forgé naujadaras 
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mot plein reikšminis žodis 
mot vide funkcinis žodis 
multilinguisme, plurilinguisme daugiakalbystė 
mutation iškraipymas 
néologisme naujažodis, neologizmas  
neutralité neutralumas 
nominalisation nominalizacija 
norme initiale pirminė norma 
norme, standard norma 
notion sąvoka 
omission praleidimas 
option pasirinktis 
outils de traduction vertimo įrankiai  
paraphrase parafrazė 
perroquet „papūga“ 
personnification personifikacija 
perte informacijos nuostolis 
pivot vedantysis vertėjas žodžiu 
principe de traduction vertimo principas 
prise de notes užrašų technika 
procédé de traduction vertimo procedūra 
processus de la traduction vertimo procesas  
public auditorija 
pure anticipation akivaizdus numanymas 
question rhétorique, question oratoire retorinis klausimas  
recatégorisation kalbos dalių keitimas  
reconnaissance automatique automatinis atpažinimas 
reformulation, traduction intralinguale vertimas toje pačioje kalboje/ 

formuluotės keitimas 
régime asymétrique asimetrinė kalbų sistema 
régime linguistique kalbų režimas 
régime linguistique complet baigtinė kalbų sistema 
régime réduit sumažintas kalbų režimas 
régime symétrique simetrinis kalbų režimas 
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registre registras 
règle de traduction vertimo taisyklės  
règles d'orthographe rašybos normos  
relais vertimas per tarpinę kalbą 
remplacement keitimas 
répétition pasikartojimas 
répétition avec décalage šešėliavimas 
report tiesioginis perkėlimas 
restructuration kalbos struktūros pakeitimas 
restructuration teksto struktūros keitimas  
retour grįžtamasis vertimas 
révision redagavimas 
sensibilité linguistique kalbos jausmas 
signe linguistique kalbos ženklas 
signification reikšmė 
situation situacija 
solécisme gramatinė klaida  
son garsas 
sonorisation įgarsinimas 
sourcier, sourcière originalo kalbai ištikimas vertėjas  
spectre d’autonomie autonomijos spektras 
stratégie d’altérisation, exotisation svetiminimas 
stratégie d'attente laukimo strategija 
stratégie de domestication savinimas 
stratégie de domestication, 
transposition culturelle, traduction 
acclimatation  

 kultūrinis filtravima, savinimas 

stratégie de traduction vertimo strategija  
stratégie d'interprétation vertimo žodžiu strategija  
stratégie globale visuminė strategija 
structure noeud branduolio struktūra 
symbole simbolis 
technicien techninis darbuotojas  
terme terminas 
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terme composé sudėtinis terminas  
termes culturels, désignateurs 
culturels 

realija 

terminologie terminija 
terminologue terminologas 
terminotique kompiuterinė terminų tvarkyba 
test d'accréditation akreditacijos egzaminas 
texte tekstas 
texte d'arrivée vertimo kalbos tekstas  
texte de départ originalo tekstas  
texte expressif, texte à dominante 
expressive 

ekspresyvusis tekstas 

texte informationnel, texte informatif informatyvusis tekstas 
texte parallèle paralelusis tekstas  
texte pragmatique pragmatinis tekstas  
théorie du skopos Skopos teorija  
ton tonas 
Tour de Babel  Babelio bokštas 
traducteur vertėjas raštu 
traducteur accrédité akredituotasis vertėjas raštu 
traduction vertimas raštu 
traduction à vue vertimas iš lapo 
traduction absolue absoliutusis vertimas 
traduction antonyme antoniminis vertimas  
traduction assistée par ordinateur kompiuterizuotasis vertimas 
traduction automatique mašininis vertimas 
traduction automatique automatinis vertimas 
traduction automatique assisté par 
l'homme 

interaktyvusis mašininis vertimas  

traduction certifiée, traduction 
officielle 

patvirtintas vertimas 

traduction directe tiesioginis vertimas 
traduction horizontale horizontalusis vertimas 
Traduction humaine assistée par la automatizuotasis vertimas  
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machine  
traduction idiomatique idiomatinis vertimas 
traduction indirecte netiesioginis vertimas, vertimas per 

tarpinę kalbą 
traduction intersémiotique tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas 
traduction littérale pažodinis vertimas  
traduction modèle vertimo pavyzdys  
traduction professionnelle  profesionalusis vertimas  
traduction sourcière artimas (originalui) vertimas (raštu) 
traduction-calque kalkiavimas 
traduction-retour, traduction en 
arrière, rétrotraduction 

atgalinis vertimas 

traductologie vertimo studijos 
traductologie descriptive aprašomasis vertimo mokslas 
transcodage transkripcija 
transposition gramatinės klasės keitimas 
type de texte teksto tipas 
typologie des textes tekstų tipologija  
unité d’attention dėmesio vienetas 
unité de traduction vertimo vienetas  
vérifiabilité patikrinamumas 
version versija 
visibilité matomumas 
visioconférence multi-langue daugiakalbė vaizdo konferencija 
vocabulaire žodynas 
voix balsas 
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accento grafico kirtis 
accettabilità priimtinumas 
accreditamento akreditacija 
accuratezza taisyklingumas 
accuratezza tikslumas 
acronimo akronimas 
adattamento adaptacija 
adattamento laisvasis vertimas,adaptacija 
adeguatezza adekvatusis vertimas 
agenzia di traduzioni vertimų biuras  
aggiunta pridėjimas 
allineamento lygiagretinimas 
ambiguità dviprasmybė 
amplificazione praplėtimas/ 

(teksto) plėtojimas 
anafora anafora 
analisi analizė 
anticipazione numanymas 
anticipazione errata neteisingas numanymas 
anticipazione extralinguistica  ekstralingvistinis numanymas 
anticipazione linguistica lingvistinis numanymas 
antonimo antonimas 
approssimazione priartėjimas 
atto enunciativo šnekos aktas 
attrezzatura per l'interpretazione 
simultanea 

sinchroninio vertimo įranga 

autore autorius 
autotraduzione autorinis vertimas 
banca dati terminologica terminų bankas  
barmarismo svetimybė 
bilingue dvikalbis 
bottom up strategy ,,iš apačios į viršų“ strategija 
cabina kabina 
cabina fissa stacionarioji (vertimo) kabina 
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cabina interpreti mobile mobili vertimo kabina 
calco kalkė 
calco kalkiavimas 
cambiamento delle informazioni informacijos pakeitimas 
cambiamento di categoria kategorijų keitimas, transformavimas 
cambiamento di classe grammaticale  gramatinės klasės keitimas 
cambiamento, modifica  keitimas 
capo unità vertėjų grupės vadovas  
capo unità komandos vadovas 
cartella standard standartinis puslapis 
cheval dviejų kabinų vertėjas  
chuchotage šnibždamasis vertimas 
chunking strategy skaidymo strategija 
cliché klišė 
codice deontologico profesinės etikos kodeksas  
codifica dei testi  teksto kodavimas vertimo kalba 
coerenza koherencija, rišlumas 
coerenza nuoseklumas 
coerenza contestuale kontekstinis nuoseklumas 
coesione kohezija 
coiponimo kohiponimas 
collocazione kolokacija 

žodžių junginys 
collocazione stabilusis (žodžių junginys) 
combinazione linguistica kalbų kombinacija 
combinazione, sintagma samplaika 
commutazione pakeitimas 
compensazione kompensacija 
competenze del linguaggio settoriale specializuotos kalbos žinios  
comunicazione non verbale nežodinė komunikacija 
comunicazione verbale verbalinė komunikacija 
 concentrazione  suspaudimas, koncentracija, 

sutrumpinimas, glaudinimas 
concetto sąvoka 
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concisione  glaudinimas 
concordanza konkordacija 
concretizzazione konkretizacija 
congiunzione jungiamasis žodis 
connotazione konotacija 
conoscenza contestuale kontekstinės žinios 
conteggio parole spaudos ženklų apskaita 
contesto kontekstas 
convenzione konvencija 
conversione   konversija 
correzione taisymasis 
cuffie ausinės 
décalage atsilikimas 
décalage atsilikimas 
deformazione  iškraipymas 
denotazione denotacija 
destinatario tikslinė auditorija 
deverbalizzazione deverbalizacija 
dialetto dialektas 
didattica della traduzione vertimo pedagogika  
differenziazione diferenciacija, diferenciacijos laipsnis 
digressione nukrypimas nuo temos 
Direzione Generale Interpretazione 
(DG Interpretazione, l'ex SCIC) 

vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  

discorso šneka 
discorso diskursas 
discorso settoriale  profesinė kalba  
dizionario, vocabolario žodynas 
dizionario, vocabolario žodynas 
domanda retorica retorinis klausimas  
domesticazione savinimas 
domesticazione  kultūrinis filtravima, savinimas 
 doppia presentazione  dvigubas pateikimas 
doppiaggio dubliavimas 
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doppiaggio  įgarsinimas 
economia  vertimo teksto glaustumas 
enfasi  emfazė 
equivalente atitikmuo 
equivalente formale formalusis ekvivalentumas 
equivalente situazionale situacinis atitikmuo 
equivalenza ekvivalentiškumas 
equivalenza dinamica dinaminis ekvivalentumas 
errore di traduzione vertimo klaida 
errore grammaticale gramatinė klaida  
errore linguistico kalbos klaida 
esempio / modello di traduzione vertimo pavyzdys  
espansione vertimo kalbos teksto ilgėjimas 
espressione ideomatica idioma 
estraneamento, stranierificazione svetiminimas 
Eurodicautom Eurodicautom 
Eurovoc Eurovoc 
falsi amici netikri draugai 
fedeltà  vertimo tikslumas 
fluidità laisvumas 
funzione testuale teksto funkcija 
generalizzazione generalizacija 
gioco di parole žodžių žaismas  
glossario žodynėlis 
imitazione imitacija 
implicitazione implikavimas 
indeterminatezza neapibrėžtumas 
interferenza interferencija 
interpretazione vertimas žodžiu 
interpretazione interpretacija 
interpretazione a distanza nuotolinis vertimas žodžiu 
interpretazione consecutiva nuoseklusis vertimas 
interpretazione del linguaggio dei 
segni 

gestų kalbos vertimas 
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interpretazione di comunità visuomeninis vertimas žodžiu 
interpretazione di conferenza konferencijų vertimas 
interpretazione di liaison neoficialių pokalbių vertimas 
interpretazione errata neteisinga interpretacija 
interpretazione in videoconferenza vaizdo konferencijų vertimas  
interpretazione orientata al testo di 
partenza 

artimas (originalui)  vertimas (žodžiu) 

 interpretazione per i servizi sanitari medicininis vertimas žodžiu 
 interpretazione per mass media / per 
mezzi di comunicazione 

žiniasklaidos renginių vertimas 

interpretazione per telefono/ 
teleinterpretazione 

vertimas telefonu 

interpretazione simultanea sinchroninis vertimas 
interpretazione simultanea a distanza nuotolinis sinchroninis vertimas 
interprete vertėjas žodžiu 
interprete / traduttore accreditato atestuotasis vertėjas (žodžiu arba 

raštu) 
interprete / traduttore giurato teismų vertėjas  
interprete accompagnatore lydintysis vertėjas 
interprete accreditato akredituotasis vertėjas žodžiu 
interprete del linguaggio dei segni vertėjas iš/į gestų kalbą 
interprete di conferenza konferencijų vertėjas 
interprete freelance laisvai samdomas vertėjas žodžiu 
intertestualità intertekstualumas 
intraducibilità neišverčiamumas 
intrepretazione asimmentrica asimetrinis vertimas 
invariazione nekintamumas, invariantiškumas 
iperonimo hiperonimas 
iponimo hiponimas 
isolamento acustico garso izoliacija 
lacuna lakūna 
lacuna lessicale leksinė spraga  
lapsus linguae netyčinė pasisakymo klaida 
lingua A A kalba 
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lingua attiva aktyvioji kalba 
lingua B B kalba 
lingua C C kalba 
lingua d'arrivo vertimo kalba 
lingua di partenza originalo kalba 
lingua franca lingua franca  
lingua madre gimtoji kalba 
lingua passiva pasyvioji kalba 
lingua pivot tarpinė kalba 
lingua principale pagrindinė kalba 
lingua ufficiale oficialioji kalba  
linguaggio dei segni gestų kalba 
linguaggio naturale  natūrali kalba 
localizzazione lokalizacija 
macrocontesto makrokontekstas 
madrelingua gimtakalbis 
margine paraštė 
memoria traduttiva vertimo atmintis  
metafora metafora 
microconetsto mikrokontekstas 
microfono mikrofonas 
modi di dire, fraseologismi frazeologizmas 
modifica della struttura del testo teksto struktūros keitimas  
modifica dell'ordine sintattico  sakinio struktūros keitimas 
modifica, cambio modifikacija 
modulazione moduliacija 
multilinguismo daugiakalbystė 
neologismo naujadaras 
neologismo naujažodis, neologizmas  
nesso logico  jungtis 
neutralità neutralumas 
nominalizzazione nominalizacija 
norma iniziale  pirminė norma 
norma,  norma 
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ommissione praleidimas 
opzione pasirinktis 
ordine del giorno susitikimo darbotvarkė 
parafrasi parafrazė 
paralinguaggio parakalba 
paranomasia kalambūras 

poronomazija 
parole funzionali funkcinis žodis 
perdita di informazioni informacijos nuostolis 
perifrasi  perifrazė 
personificazione personifikacija 
pivot interpreting vertimas per tarpinę kalbą  
presa di note (diagonale ) įstrižasis rašymas 
presa di note, presa di appunti užrašų technika 
prestito skolinimasis 
principio di traduzione vertimo principas 
procedimento traduttivo vertimo procedūra 
processo  di traduzione vertimo procesas  
programma di memoria traduttiva vertimo atminties programa 
prova interistituzionale di 
accreditamento 

akreditacijos egzaminas 

pubblico auditorija 
realia realija 
regime linguistico kalbų režimas 
regime linguistico asimmetrico asimetrinė kalbų sistema 
regime linguistico completo baigtinė kalbų sistema 
regime simmetrico simetrinis kalbų režimas 
regisme ridotto sumažintas kalbų režimas 
registro registras 
regole di traduzione vertimo taisyklės  
regole ortografiche rašybos normos  
relais vertimas per tarpinę kalbą 
retour grįžtamasis vertimas 
revisione  redagavimas 
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ricategorizzazione kalbos dalių keitimas  
ricevente, destinatario adresatas 
riconoscimetnto automatico automatinis atpažinimas 
ripetizione  pasikartojimas 
riservatezza konfidencialumas 
segno linguistico kalbos ženklas 
senso linguistico kalbos jausmas 
shadowing šešėliavimas 
significato reikšmė 
simbolo simbolis 
situazione situacija 
skopos theory Skopos teorija  
spettro di autonomia autonomijos spektras 
spiegazione aiškinimas 
stile di carattere  šrifto stilius 
strategia strategija 
strategia d'attesa  laukimo strategija 
strategia di anticipazione numanymo strategija 
strategia di interpretazione vertimo žodžiu strategija  
strategia generale bendroji strategija 
strategia globale visuminė strategija 
strategia top down ,,iš viršaus į apačią” strategija 
strategia traduttiva  sinchroninio vertimo strategija 
strategia traduttiva vertimo strategija  
strumenti di traduzione vertimo įrankiai  
struttura di nucleo branduolio struktūra 
studi applicati di tradulogia  taikomosios vertimo studijos 
suono garsas 
team, gruppo komanda 
tecnico techninis darbuotojas  
tema tema 
tempo del discorso  kalbėjimo tempas 
termine terminas 
termine composto sudėtinis terminas  
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termine, scadenza galutinis terminas 
terminologia terminologija 
terminologia terminija 
terminologo terminologas 
test parallelo / testo a fronte  paralelusis tekstas  
testo tekstas 
testo d'arrivo vertimo kalbos tekstas  
testo di partenza originalo tekstas  
testo espressivo ekspresyvusis tekstas 
testo pragmatico pragmatinis tekstas  
tipi di interpretazione  vertimo žodžiu būdas 
tipi di testo teksto tipas 
tipologia testuale tekstų tipologija  
tono tonas 
Torre di Babele Babelio bokštas 
traduttologia vertimo studijos 
traduttologia descrittiva aprašomasis vertimo mokslas 
traduttore / interprete fedele alla 
lingua di partenza 

originalo kalbai ištikimas vertėjas  

traduttore / interprete forense teisės tekstų vertėjas  
traduttore / interprete per servizi 
sanitari  

medicinos telstų vertėjas  

traduttore / interprete tecnico techninių tekstų vertėjas  
traduttore accreditato vertėjas raštu 
traduttore accreditato akredituotasis vertėjas raštu 
traduttore freelance laisvai samdomas vertėjas (raštu arba 

žodžiu) 
traduzione vertimas raštu 
traduzione / interpretazione forense teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) 
traduzione a vista vertimas iš lapo 
traduzione antonimica antoniminis vertimas  
traduzione asseverata patvirtintas vertimas 
traduzione assisitita  automatizuotasis vertimas  
traduzione assoluta absoliutusis vertimas 
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traduzione automatica mašininis vertimas 
traduzione automatica automatinis vertimas 
traduzione automatica interattiva interaktyvusis mašininis vertimas  
traduzione computerizzata kompiuterizuotasis vertimas 
traduzione dei testi scientifici mokslinių tekstų vertimas  
traduzione diretta tiesioginis vertimas 
traduzione ideomatica idiomatinis vertimas 
traduzione indiretta netiesioginis vertimas, vertimas per 

tarpinę kalbą 
traduzione intersemiotica tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas 
traduzione intralinguistica vertimas toje pačioje kalboje/ 

formuluotės keitimas 
traduzione inversa atgalinis vertimas 
traduzione libera (belle infedeli) neištikimos gražuolės 

laisvasis vertimas 
traduzione orientata al testo di 
partenza 

artimas (originalui) vertimas (raštu) 

traduzione orientata alla lingua di 
arrivo 

vertimo kalbai ištikimass vertimas 

traduzione orizzontale horizontalusis vertimas 
traduzione parola per parola  pažodinis vertimas  
traduzione professionale profesionalusis vertimas  
traduzione riassuntiva apibendrinamasis vertimas 
traduzione tecnica techninių tekstų vertimas  
trascrizione transkripcija 
trasferimento diretto tiesioginis perkėlimas 
unità  dėmesio vienetas 
unità di senso prasminis vienetas 
unità di traduzione  vertimo vienetas  
versione versija 
videoconferenza multipla daugiakalbė vaizdo konferencija 
visibilità matomumas 
voce balsas 
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 "попугай"  „papūga“ 
(письменный) перевод, бизкий к 
оригиналу  

artimas (originalui) vertimas (raštu) 

(письменный/устный) переводчик-
фрилансер  

laisvai samdomas vertėjas (raštu arba 
žodžiu) 

(устный или письменный) 
медицинский перевод 

medicininis vertimas žodžiu 

(устный или письменный) 
юридический перевод 

teisinis vertimas (žodžiu arba raštu) 

(устный) перевод, бизкий к 
оригиналу  

artimas (originalui)  vertimas (žodžiu) 

belles infidèles красавица-
изменница  

neištikimos gražuolės 
laisvasis vertimas 

Eurovoc Eurovoc 
абсолютный перевод  absoliutusis vertimas 
автоматизированный перевод  automatizuotasis vertimas  
автоматический перевод  automatinis vertimas 
автоматическое распознавание  automatinis atpažinimas 
автор  autorius 
авторский перевод  autorinis vertimas 
адаптация  adaptacija 
адекватность  adekvatusis vertimas 
адресат adresatas 
аккредитационный экзамен // тест  akreditacijos egzaminas 
аккредитация  akreditacija 
аккредитованный письменный 
переводчик  

akredituotasis vertėjas raštu 

аккредитованный устный 
переводчик  

akredituotasis vertėjas žodžiu 

акроним akronimas 
активный язык есть: активный 
словарь 

aktyvioji kalba 

актуальное членение предложения  aktualioji sakinio skaida  
акустическая изоляция garso izoliacija 
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амплификация, расширение  praplėtimas, (teksto) plėtojimas 
анализ analizė 
анафора  anafora 
антиципация numanymas 
антоним  antonimas 
антонимический перевод antoniminis vertimas  
аппроксимация, приближение priartėjimas 
 асимметрический перевод  asimetrinis vertimas 
 ассиметрическая языковая система  asimetrinė kalbų sistema 
аудиовизуальный перевод   audiovizualinis vertimas 
аудитория  auditorija 
бюро переводов  vertimų biuras  
Вавилонская башня Babelio bokštas 
варваризм  svetimybė 
ведущий переводчик vedantysis vertėjas žodžiu 
вербальная коммуникация  verbalinė komunikacija 
версия  versija 
 визуальная доступность  
видимость обзор  

matomumas 

 воспроизведение текста в памяти  teksto atgaminimas atmintyje 
второй иностранный язык  C kalba 
 выравнивание  lygiagretinimas 
высказывание  pasakymas 
генерализация  generalizacija 
Генеральный директорат устного 
перевода КЕС (SCIC) 

vertimo žodžiu generalinis 
direktoratas  

гипероним  hiperonimas 
гипоним  hiponimas 
глобальная стратегия  visuminė strategija 
глоссарий  žodynėlis 
голос  balsas 
горизонтальный перевод  horizontalusis vertimas 
 двойная презентация  dvigubas pateikimas 
двусмысленность  dviprasmybė 
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двуязычный  dvikalbis 
двуязычный текст  tekstas dviem kalbomis 
девербализация  deverbalizacija 
декодирование текста  teksto atkodavimas 
деноминализация  denominalizacija 
денотация  denotacija 
диагональная запись  įstrižasis rašymas 
диалект  dialektas 
дигрессия отступление отклонение nukrypimas nuo temos 
динамическая эквивалентность, 
функциональная эквивалентность, 
прагматическая эквивалентность   

dinaminis ekvivalentumas, funkcinis 
ekvivalentiškumas, pragmatinis 
ekvivalentiškumas 

дискурс  diskursas 
дистанционный синхронный 
перевод  

nuotolinis vertimas žodžiu 

дистанционный синхронный 
перевод  

nuotolinis sinchroninis vertimas 

 дистрибутивное изменение 
изменение дистрибуции  

distribucijos pakeitimas 

дифференциация, степень 
дифференциации  

diferenciacija, diferenciacijos laipsnis 

добавление, добавления pridėjimas 
доместикация  savinimas 
доместикация   kultūrinis filtravima, savinimas 
дословно с фр. "Лошадка"  dviejų kabinų vertėjas  
дословный пословный буквальный 
перевод  

pažodinis vertimas  

дублирование  dubliavimas 
единица внимания  dėmesio vienetas 
единица перевода  vertimo vienetas  
 естественный язык  natūrali kalba 
 завершенная система языков 
завершенная языковая система 

baigtinė kalbų sistema 

заимствование  skolinimasis 
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 замена замещение  keitimas 
 замена частей речи  
рекатегоризация  

kalbos dalių keitimas  

замена, замены  pakeitimas 
звук  garsas 
значение  reikšmė 
значимое слово  reikšminis žodis 
игра слов  žodžių žaismas  
идиома  idioma 
идиоматический перевод  idiomatinis vertimas 
изменение грамматического класса gramatinės klasės keitimas 
изменение категорий  kategorijų keitimas, transformavimas 
изменение последовательности 
расположения единиц текста  

(teksto) išdėstymo pakeitimas 

изменение структуры предложения  sakinio struktūros keitimas 
 изменение структуры речи  kalbos struktūros pakeitimas 
изменение структуры текста  teksto struktūros keitimas  
Изменение уровня  lygio pakeitimas 
изменение уровня абстракции abstrakcijos lygio keitimas 
 измениение когезии sąsajos keitimas, junglumo keitimas 
 измениение когерентности  koherencijos, rišlumo keitimas 
иллокутивная замена  ilokucinis keitimas 
имитация  imitacija 
имплицитация  implikavimas 
инвариантность  nekintamumas, invariantiškumas 
интерпретация  interpretacija 
интертекстуальность  intertekstualumas 
интерференция  interferencija 
интралингвистический перевод  vertimas toje pačioje kalboje/ 

formuluotės keitimas 
информативный текст  informatyvusis tekstas 
информационная замена  informacijos pakeitimas 
 информационная насыщенность 
коммуникативная насыщенность  

informacinis krūvis, komunikacinis 
krūvis 
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 искажение мутация  iškraipymas 
кабина переводчика  kabina 
каламбур  Kalambūras, poronomazija 
калька  kalkė 
калькирование  kalkiavimas 
клише  klišė 
когезия  kohezija 
когерентность  koherencija, rišlumas 
когипоним  kohiponimas 
кодекс профессиональной этики  profesinės etikos kodeksas  
кодирование текста  на язык 
перевода  

teksto kodavimas vertimo kalba 

коллокация, устойчивое, 
фразеологическое сочетание 

kolokacija 
žodžių junginys 

команда  komanda 
коммутация  pakeitimas 
компенсация  kompensacija 
компетенция носителя языка  gimtakalbio kompetencija 
 компрессия suspaudimas, koncentracija, 

sutrumpinimas, glaudinimas 
компьютеризированный перевод kompiuterizuotasis vertimas 
 компьютерная обработка 
терминологии  

kompiuterinė terminų tvarkyba 

конвенция  konvencija 
конверсия   konversija 
конечный // предельный // крайний 
срок  

galutinis terminas 

конкордация  konkordacija 
конкретизация  konkretizacija 
коннотация  konotacija 
контекст  kontekstas 
контекстуальная 
последовательность  

kontekstinis nuoseklumas 

контекстуальные знания  kontekstinės žinios 
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конфиденциальность  konfidencialumas 
Концепт, понятие  sąvoka 
косвенный, вторичный непрямой 
перевод, перевод через язык-
посредник  

netiesioginis vertimas, vertimas per 
tarpinę kalbą 

 коэффициент фактор экспансии  vertimo kalbos teksto ilgėjimo 
koeficientas 

 культурные несоответствия  kultūrinis neatitikimas 
лакуна, лакуны lakūna 
 лакуна, лакуны   leksinė spraga  
лингва франка  lingua franca  
 лингвистическая антиципация,   lingvistinis numanymas 
ложные друзья переводчика   netikri draugai 
локализация  lokalizacija 
макроконтекст  makrokontekstas 
машинный перевод  mašininis vertimas 
машинный перевод с участием  interaktyvusis mašininis vertimas  
медицинский переводчик medicinos telstų vertėjas  
межинституциональный 
аккредитационный тест // экзамен 

tarpinstitucinis akreditacijos testas  

межсемиотический перевод  tarpsemiotinis vertimas/  pakeitimas 
метафора  metafora 
микроконтекст  mikrokontekstas 
микрофон  mikrofonas 
 многоязычная видеоконференция  daugiakalbė vaizdo konferencija 
 модель перевода vertimo pavyzdys  
модификация  modifikacija 
модуляция  moduliacija 
мультлингвализм полилингвализм 
многоязычие  

daugiakalbystė 

наушники ausinės 
 начальная исходная отправная 
первичная норма  

pirminė norma 

невербальная коммуникация  nežodinė komunikacija 
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нейтральность  neutralumas 
 неологизм  naujadaras 
неологизм  naujažodis, neologizmas  
неофициальный устный перевод neoficialių pokalbių vertimas 
непереводимость  neišverčiamumas 
 неполная система языков // 
языковая система  

sumažintas kalbų režimas 

неправильная интерпретация  neteisinga interpretacija 
номинализация  nominalizacija 
норма  norma 
нормы правописания  rašybos normos  
носитель языка  gimtakalbis 
 обобщающий перевод  apibendrinamasis vertimas 
оборудование для синхронного 
перевода  

 įranga  

оборудование для синхронного 
перевода для синхрона  

sinchroninio vertimo įranga 

обратный перевод  atgalinis vertimas 
 общая информация установовчные 
данные  

pamatinės žinios 

общая информация установовчные 
данные юр. информационный текст 
2. вспомогательный текст  

1. informacinis tekstas 
2.pagalbinis tekstas 

общая стратегия  bendroji strategija 
общественный устный перевод visuomeninis vertimas žodžiu 
объяснение aiškinimas 
оговорка  netyčinė pasisakymo klaida 
озвучивание  įgarsinimas 
описательное переводоведение  aprašomasis vertimo mokslas 
 опция объект выбор  pasirinktis 
 основной // доминирующий язык  pagrindinė kalba 
отставание  atsilikimas 
отставание  запаздывание  atsilikimas 
официальный язык  oficialioji kalba  
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ошибка перевода переводческая 
ошибка  

vertimo klaida 

 ошибочная антиципация,   neteisingas numanymas 
параллельный текст  paralelusis tekstas  
парафраз (и парафраза)  parafrazė 
параязык  parakalba 
пассивный язык  pasyvioji kalba 
педагогика перевода  vertimo pedagogika  
 первый иностранный язык  B kalba 
перевод медийных мероприятий  žiniasklaidos renginių vertimas 
перевод научных текстов  mokslinių tekstų vertimas  
перевод с листа  vertimas iš lapo 
перевод через реле  vertimas per tarpinę kalbą 
перевод через язык-посредник  vertimas per tarpinę kalbą  
перевод, близкий к языку перевода  vertimo kalbai ištikimass vertimas 
 переводоведение  vertimo studijos 
переводческая память  vertimo atmintis  
переводчик, верный языку 
оригинала  

originalo kalbai ištikimas vertėjas  

переносная мобильная 
переводческая кабина  

mobili vertimo kabina 

перифраз (и перифраза)  perifrazė 
персонификация  personifikacija 
письменный перевод  vertimas raštu 
письменный переводчик  vertėjas raštu 
повестка дня встречи  susitikimo darbotvarkė 
 повтор затенение  šešėliavimas 
 повтор повторение  pasikartojimas 
подсчет печатных знаков 
вордкаунт 

spaudos ženklų apskaita 

поле  paraštė 
последовательность  nuoseklumas 
последовательный перевод  nuoseklusis vertimas 
потеря информации  informacijos nuostolis 
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RU LT 
 пояснительная документация юр.  pagalbiniai dokumentai 
правила перевода переводческие 
правила  

vertimo taisyklės  

правильность taisyklingumas 
прагматический текст  pragmatinis tekstas  
приемлемость priimtinumas 
 прикладной перевод  taikomosios vertimo studijos 
принцип перевода  vertimo principas 
 проверка перевода  redagavimas 
 проверяемость  patikrinamumas 
программа памяти переводов  vertimo atminties programa 
 пропуск; упущение;  praleidimas 
профессиональный перевод  profesionalusis vertimas  
профессиональный язык  profesinė kalba  
процесс перевода  vertimo procesas  
прямой перевод  tiesioginis vertimas 
 прямой перенос  tiesioginis perkėlimas 
реалия  realija 
регистр  registras 
ретур-перевод  grįžtamasis vertimas 
речевая ошибка  kalbos klaida 
речевой акт  šnekos aktas 
речь  šneka 
риторический вопрос  retorinis klausimas  
родной язык A kalba 
родной язык  gimtoji kalba 
 руководитель команды  komandos vadovas 
 руководитель переводческого 
корпуса  

vertėjų grupės vadovas  

руководитель переводческой 
группы  

vertimo kabinos vadovas  

самоисправление taisymasis 
свобода  laisvumas 
свободный перевод адаптация  laisvasis vertimas 
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adaptacija 

 сертифицированный перевод  patvirtintas vertimas 
 сертифицированный устный 
переводчик // переводчик-
синхронист  

atestuotasis vertėjas (žodžiu arba 
raštu) 

символ  simbolis 
 симметрическая система языков 
симметрическая языковая система 

simetrinis kalbų režimas 

 синхронный перевод  konferencijų vertimas 
синхронный перевод  sinchroninis vertimas 
ситуативный эквивалент  situacinis atitikmuo 
ситуация  situacija 
словарь  žodynas 
словарь  žodynas 
 сложный  составной термин  sudėtinis terminas  
служебное слово  funkcinis žodis 
смысловая единица  prasminis vienetas 
 совместное появление (слов в 
тексте)  

samplaika 

 соединение или связка  jungtis 
 соединительное или связующее 
слово  

jungiamasis žodis 

солецизм  gramatinė klaida  
сопоставимый корпус  palyginamoji visuma 
сопровождающий устный 
переводчик  

lydintysis vertėjas 

сохранение текста в памяти  teksto išsaugojimas atmintyje 
спектр автономии  autonomijos spektras 
специализированные языковые 
знания  

specializuotos kalbos žinios  

способ перевода  vertimo procedūra 
 средства перевода  vertimo įrankiai  
стабильные словосочетания  frazeologizmas 
стандартная страница  standartinis puslapis 
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стационарная (переводческая) 
кабина  

stacionarioji (vertimo) kabina 

стратегия  strategija 
стратегия "сверху вниз"  ,,iš viršaus į apačią” strategija 
стратегия "снизу вверх" ,,iš apačios į viršų“ strategija 
стратегия антиципации numanymo strategija 
стратегия ожидания  laukimo strategija 
стратегия перевода переводческая 
стратегия  

vertimo strategija  

стратегия синхронного перевода  sinchroninio vertimo strategija 
стратегия устного перевода  vertimo žodžiu strategija  
стратегия членения   skaidymo strategija 
 структура ядра или ядерная 
структура  

branduolio struktūra 

судебный переводчик  teismų vertėjas  
сурдоперевод, устный перевод 
языка жестов 

gestų kalbos vertimas 

сурдопереводчик, устный 
переводчик с языка // на язык 
жестов 

vertėjas iš/į gestų kalbą 

текст   tekstas 
текст подлинника оригинала originalo tekstas  
текст языка перевода  vertimo kalbos tekstas  
телефонный перевод  vertimas telefonu 
тема  tema 
темп речи  kalbėjimo tempas 
теория скопоса скопос-теория  Skopos teorija  
термин  terminas 
терминолог  terminologas 
Терминологическая база данных 
ЕК Eurodicautom  

Eurodicautom 

терминологический банк  terminų bankas  
терминология terminologija 
терминология  terminija 
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техника записи в последовательном 
переводе  

užrašų technika 

технический перевод   techninių tekstų vertimas  
технический переводчик techninių tekstų vertėjas  
технический работник техник  techninis darbuotojas  
тип текста  teksto tipas 
тип устного перевода  vertimo žodžiu būdas 
типология текстов  tekstų tipologija  
тон  tonas 
точность tikslumas 
точность перевода  vertimo tikslumas 
транскрипция  transkripcija 
требование инвариантности  invariantiškumo reikalavimas 
ударение  kirtis 
устный перевод  vertimas žodžiu 
устный перевод видеоконференций  vaizdo konferencijų vertimas  
устный переводчик переводчик-
синхронист   

vertėjas žodžiu 

 устный переводчик-синхронист 
синхронный переводчик  

konferencijų vertėjas 

устный переводчик-фрилансер  laisvai samdomas vertėjas žodžiu 
устный эскорт-перевод ! 
сопровождающий устный перевод  

lydimasis vertimas žodžiu 

 уточняющее самоисправление по 
причине точности  

taisymasis dėl tikslumo 

форенизация  svetiminimas 
формальная эквивалентность  formalusis ekvivalentumas 
формулировка ad hoc  ad hoc formuluotė 
функция текста teksto funkcija 
целевая аудитория  tikslinė auditorija 
 чувство языка  kalbos jausmas 
штатный устный переводчик  etatinis vertėjas (raštu arba žodžiu) 
шушутаж нашептывание  šnibždamasis vertimas 
эквивалент, соответствие  atitikmuo 
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эквивалентность  ekvivalentiškumas 
экономичность  vertimo teksto glaustumas 
экспансия декомпрессия 
добавления 

vertimo kalbos teksto ilgėjimas 

экспрессивный  ekspresyvusis tekstas 
 экстралингвистическая 
антиципация,   

ekstralingvistinis numanymas 

 эмфазис  emfazė 
юридический переводчик teisės tekstų vertėjas  
явное предвосхищение akivaizdus numanymas 
язык жестов жестовый язык  gestų kalba 
 язык перевода  vertimo kalba 
язык подлинника оригинала  originalo kalba 
языковая комбинация комбинация 
языков   

kalbų kombinacija 

языковая система языковой режим  kalbų režimas 
языковой знак  kalbos ženklas 
язык-посредник  tarpinė kalba 
 
 


