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Pratarmė
Šis žodynas yra bandymas kiek galima išsamiau pateikti šiuolaikinę lietuvių–anglų kalbų fizinių mokslų ir
technikos terminiją. Jis parengtas pasinaudojus naujai sutvarkyto V. Žalkausko, A. Kaulakienės, J. Matuko, V.
Palenskio, A. Petravičiaus, V. J. Valiukėno, J. Vyšniausko ir G. Žalkauskaitės Didžiojo anglų–lietuvių kalbų
politechnikos žodyno duomenų baze. Jos terminai lietuvių–anglų kalbų pateiktyje buvo atidžiai peržiūrėti. Iš lietuvių–
anglų kalbų žodyno duomenų bazės pašalinti veiksmažodžiai, būdvardžiai ir prieveiksmiai. Buvo tvarkomi lietuvių–
anglų kalbų žodyno lizdų antraštiniai terminai, išskiriant jų angliškų atitikmenų reikšmes, poreikšmius, sinonimus ir
variantus. Ne visi anglų–lietuvių kalbų žodyno lizdų terminai gali būti lengvai pateikiami atvirkščia tvarka. Pavyzdžiui,
termino boatbuilding poreikšmis mažojo tonažo laivų statyba be patikslinimo nebetinka lietuvių–anglų kalbų žodynui.
Įvairiuose žodynuose buvo ieškoma tikslesnio anglų kalbos termino atitikmens lietuviškam terminui. Kai tikslesnio
atitikmens surasti nepavykdavo, toks terminas buvo šalinamas iš lietuvių–anglų kalbų žodyno duomenų bazės.
Žodyne, be pagrindinių fizikos, chemijos ir matematikos terminų rasime daug elektrotechnikos, elektronikos,
hidrotechnikos, radiotechnikos, aviacijos, geležinkelių, statybos terminų. Jame yra ir naujausių, sparčiai besiplėtojančių
technikos sričių – informatikos, kompiuterijos ir ryšių technikos terminų. Taip pat teikiama specialiųjų technikos sričių –
cheminės technologijos, energetikos, kasybos, mašinų gamybos, medienos technologijos, miško pramonės, naftos ir dujų
pramonės, popieriaus ir plaušienos pramonės, šiluminės technikos, siuvimo ir trikotažo pramonės ir kt. sričių terminų.
Yra architektūros, automobilizmo, jūreivystės, karybos, kosmonautikos, metrologijos, meteorologijos, metalurgijos,
parfumerijos, poligrafijos, tekstilės, televizijos, žemės ūkio terminų. Pasitaiko vienas kitas su technika susijęs
anatomijos, botanikos, ekologijos, ekonomikos, medicinos ar teisės terminas.
Pradinis šio žodyno lietuviškų terminų šaltinis yra Rusų–lietuvių kalbų politechnikos žodynas [11]. Pradinis
žodyno angliškų terminų šaltinis yra Didysis anglų–rusų kalbų politechnikos žodynas [14]. Rusų–lietuvių kalbų
politechnikos žodyno terminai buvo peržiūrėti ir derinti su naujesnių Fizikos terminų [1], Radioelektronikos terminų [3],
ir Elektrotechnikos terminų [4] žodynų terminais. Didelė dalis pastarųjų žodynų terminų buvo įtraukti į politechnikos
žodyno rengimo duomenų bazę. Į ją taip pat pateko nemažai Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodyno [2]
terminų, taip pat dalis terminų iš Aiškinamojo medienos terminų [5], Rusų–lietuvių kalbų geležinkelių transporto [6] ,
Informatikos terminų [7], Civilinės aviacijos [8], Karybos [9] ir Ryšių technikos terminų penkiakalbio [10] žodynų.
Didžiojo lietuvių–anglų kalbų politechnikos žodyno A–P ir V–Ž raidžių terminus tvarkė dr. V. Žalkauskas, R–U
raidžių terminus – dr. J. Vyšniauskas. Dr. G. Žalkauskaitė peržiūrėjo ir sukirčiavo taisytus lietuviškus žodyno terminus.
Dr. A. Kaulakienė patikrino ir patikslino lietuviškus žodyno terminus. Terminų bazę parengė ir tvarkė dr. V. Žalkauskas.
Jis taip pat parengė terminų išvedimo į leidybos sistemas maketus ir teksto apdorojimo priemones.
Žodyne yra daugiau kaip 87000 lietuviškų terminų ir per 117000 jų angliškų atitikmenų.

Žodyno sandara
Žodyno terminai išdėstyti lizdais lietuvių kalbos abėcėlės tvarka. Antraštinis lizdo terminas surinktas pastorintu
šriftu. Lizdo terminai irgi pateikti pagal abėcėlę. Skliausteliuose gali būti teikiama ir fakultatyvioji termino dalis, pvz.,
apsauga nuo (jonizuojančiosios) spinduliuotės, armavimas (vieliniu) tinklu, basic (building) block, relay(-type) block,
drag(ging) coefficient. Fakultatyvioji lietuviško termino dalis kirčiuojama. Po kai kurių lietuviškų terminų
skliausteliuose teikiamas trumpas termino paaiškinimas, pvz., neilas (nesisteminis ilgio vienetas, 5, 7 cm). Paaiškinimas
nekirčiuojamas. Nekirčiuojami taip pat ir tarnybiniai žodžiai, pvz., dėl, be. Pasvirasis brūkšnys „/“ angliškuose
terminuose pakeičia jungtuką, dažniausia tai and (ir) arba or (arba), pvz., sort/merge program.
Angliškų terminų reikšmės numeruojamos ir skiriamos kableliais, pavyzdžiui, formuliaras – 1. form , 2. av., jūr.
logbook, log book. Terminų reikšmių atspalviai arba artimos reikšmės skiriamos kabliataškiu, pavyzdžiui: ilgėjimas –
elongation; line(ar) expansion. Terminų variantai arba sinonimai atskirti kableliu, pavyzdžiui, logbook, log book arba
impulsas – 1. impulse, pulse.
Žodyne vartojamos trejopos nuorodos. Po termino rašoma nuoroda „žr. …“, tą terminą nukreipia į įprastinį,
lietuvišką ar dažniau vartojamą terminą. Po termino pateikta nuoroda „dar žr. …“ reiškia, kad abu terminai vartojami
labai artimoms mokslo ar technikos sąvokoms įvardyti, o rūšiniai terminai gali būti ir su vienu, ir su kitu žodžiu. Dažnai
šios nuorodos abipusės. Nuorodoje gali būti nurodoma, į kurią atitikmens reikšmę jį nukreipia. Neteiktini terminai
žymimi nuoroda „ntk. žr. …“, kuri nukreipia į teiktiną terminą.
Vienažodžiai antraštiniai žodyno terminai paprastai teikiami vienaskaitos forma. Kai antraštinių vienažodžių
terminų vienaskaitos ir daugiskaitos reikšmės skiriasi, pvz., kalkė 1. calking paper, carbon paper, 2. vellum ir kalkės –
lime; lime carbonate, arba skiriasi reikšmių aprėptis, šie terminai teikiami atskiruose lizduose. Kai vienaskaitos ir
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daugiskaitos terminų reikšmės sutampa terminai teikiami viename lizde. Tada gimininiai vienažodžiai terminai teikiami
vienaskaitos forma, o lizde gali būti ir daugiskaitinių rūšinių terminų.
Greta „Microsoft Office“ programose vartojamų spalvų paletės angliškų terminų pateikiamos raudonos, žalios ir
mėlynos spalvų aprašymo schemos (angl. RGB) dydžių – raudonio, žalio ir mėlio vertės santykiniais vienetais. Vertė 1
atitinka šimtą procentų arba 255 santykinius programose vartojamus vienetus, vertė 0,5 atitinkamai – 50 % arba 128
vienetus. Šios vertės tiksliai apibrėžia konkrečios spalvos sudėtį.
Santrumpos amer. ir angl. parodo, kad šis terminas vartojamas Jungtinių Amerikos Valstijų arba Didžiosios
Britanijos anglų kalboje. Pagrindine forma žodyne, kaip ir jo šaltiniuose, teikiamas amerikietiškas termino variantas.
Greta jo po kablelio rašomas angliškas termino variantas, pvz., spalva – color, angl. colour …. Kitos santrumpos nurodo
termino vartosenos sritį:
anat. – anatomija
archit. – architektūra
astr. – astronomija
atsp. – medžiagų atsparumas
aut. – automobilis,
automobilizmas
av. – aviacija
biol. – biologija
biotech. – biotechnologija
bot. – botanika
chem. – chemija ir cheminė
technologija
ek. – ekonomika
ekol. – ekologija
el. – elektrotechnika
eln. – elektronika
energ. – energetika
firm. – firminis pavadinimas
fiz. – fizika
fot. – fotografija
geod. – geodezija
geofiz. – geofizika
geol. – geologija
glžk. – geležinkeliai
gum. – gumos ir kaučiuko
technologija

hidr. – hidrotechnika,
hidrologija
jūr. – jūreivystė
kar. – karyba
kas. – kasyba
kel. – keliai, kelių tiesimo
mašinos
ker. – keramika
kib. – kibernetika
kin. – kinematografija,
fototechnika
komp. – kompiuterija,
informatika
kosm. – kosmonautika
laiv. – laivininkystė
maist. – maisto pramonė
maš. – mašinų gamyba,
mašinotyra
mat. – matematika
mech. – mechanika
med. – medicina
medn. – medienos technologija
met. – metalotyra
meteor. – meteorologija
metlg. – metalurgija
metrlg. – metrologija
min. – mineralogija

mišk. – miškininkystė, miško
pramonė
naft. – naftos ir dujų pramonė
naft. chem. – naftos chemija
od. – odos ir avalynės pramonė
opt. – optika
parf. – parfumerija
poligr. – poligrafija
pop. – popieriaus ir plaušienos
pramonė
prof. – profesinė leksika
rad. – radiotechnika, radarų
technika
robt. – robotų technika
ryš. – ryšiai
sil. – silikatų technologija
siuv. – siuvimo pramonė
sport. – sportas
stat. – statyba
suvrn. – suvirinimas
šal. – šaldomoji technika
šil. – šiluminė technika
tekst. – tekstilė
tel. – televizija
trik. – trikotažo pramonė
ž. ū. – žemės ūkis
žuv. – žuvininkystė
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