APIE SVETIMŲ ŠALIŲ VIETOVARDŽIUS
(INFORMACIJA VERTĖJAMS, REDAKTORIAMS, ŽURNALISTAMS IR KT.)
Nauja pasvetainė pasaulio-vardai.vlkk.lt
Labai dažnai vertėjų išverstuose dokumentuose, periodiniuose leidiniuose
spausdintiniuose šaltiniuose vartojami netaisyklingi svetimų šalių vietovardžiai.

ir

kituose

Vertėjai, redaktoriai, žurnalistai ir kiti viešosios kalbos vartotojai turėtų žinoti, kad užsienio šalių
vietovardžius lietuvių kalbos tekstuose reikėtų vartoti sulietuvintus – adaptuotus (transkribuotus) ir
su lietuviškomis linksnių galūnėmis. Autentiškos jų formos dažniau vartojamos žemėlapiuose, itin
retų – ir tekstuose. Kad žinotume, kaip rašyti, kaip ištarti ir sukirčiuoti, arba kad iš adaptuotos
formos atsektume autentišką, reikalingas patikimas, pakankamai gausus ir lengvai prieinamas
duomenų šaltinis. Tam 2003 metais buvo pradėtas rengti žodynas „Pasaulio vietovardžiai“, iki šiol
išleisti keturi žodyno tomai ir baigiamas rengti paskutinis („Azijos“ antroji dalis).
2006 m. išleista pirmoji žodyno dalis „Europa“, kurioje pateikiama apie 40 000 sulietuvintų
vietovardžių. Teritorija apima tradicines Europos ribas, taip pat įtraukti Rusijos Federacijos
Sverdlovsko ir Čeliabinsko sričių vakariniai pakraščiai, Orenburgo srities rytinis pakraštys ir
Rusijos Federacijos siena su Kazachijos ir Kaspijos jūra, pietryčiuose – su Pietų Kaukazo
valstybėmis, o žemyno pietvakariuose – Ispanijos siena su Maroku (Afrikoje).
2008 m. išleista antroji dalis „Amerika“, 2010 m. trečioji – „Afrika. Antarktida. Australija.
Okeanija“, 2012 m. ketvirtoji – „Azija (Afganistanas–Jungtinai Arabų Emyratai)“.
Žodyną rengia Mokslo ir enciklopedijų centras (MELC), inicijavo ir kalbos programų lėšomis
rengimą remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK).
VLKK naujoje pasvetainėje pasaulio-vardai.vlkk.lt skelbiami du pirmieji tomai – „Europa“ (žr.
http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/europa/) ir „Amerika“ (žr. http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/amerika/).
Pasvetainėje dabar yra apie 70 tūkst. vietovardžių puslapių. Paieška galima ir pagal autentišką, ir
pagal sulietuvintą formą (jos dalį, raidžių junginį). Detalesnė paieška – pagal žemyną, šalį, objekto
tipą.

Vietovardžių sąrašai ir žodynai
Lietuviškuose tekstuose vartojant užsienio šalių vietovardžius, reikia vadovautis VLKK 60-ajame
nutarime nustatytais svetimvardžių vartojimo principais (3 p.; 3.2 pakeitimas priimtas 2013 m.
spalio 24 d. nutarimu Nr. N-11 (147) (žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/vartojimoprincipai.html#svtv_princ_aktualus), bendriausiomis adaptavimo taisyklėmis (4–5 p.) (žr.
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/adaptavimas.html) ir nuostatomis, kaip rišliame
tekste vartoti originalias tikrinių vardų formas (gramatinimas, žr. 6 p.) (žr.
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/gramatinimas.html).
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Tiek verčiant, tiek rašant kitų šalių vietovardžius taip pat gali būti labai naudingi VLKK svetainėje
teikiami VLKK nutarimais ar protokoliniais nutarimais patvirtinti sąrašai:
Valstybių ir jų sostinių pavadinimai (žr.
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/valstybiu-ir-sostiniu.html)
Sostinių pavadinimai (žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/sostiniuirvalstybiu.html)
Valdų ir kraštų pavadinimai (žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/krastutradiciniai.html)
Airijos
provincijos
(žr.
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/airijosprovincijos.html)
JAV valstijos (žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/jav-valstijos.html
Jungtinės Karalystės grafystės, Šiaurės Airijos provincijos (žr.
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/britanijos.html)
VFR žemės (žr. http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/vfr-zemes.html)
Lenkijos
Respublikos
vaivadijos
(žr.
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai/lenkijos-vaivadijos.html)
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga pradėjo kaupti ir skelbti mikrotoponimų atitikmenų sąrašus:
Paryžiaus vietovardžiai (žr. http://www.llvs.lt/?recensions=549)
Londono vietovardžiai (žr. http://www.llvs.lt/?recensions=626)
Transkripcijai iš rusų kalbos skirta VLKK aprobuota „Pavardžių, vardų ir vietovardžių
transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija“
(Vilnius:
Mokslas,
1990),
nuoroda
į
kurią
pateikiama
interneto
svetainėje
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai.html.
Transliteracijos reikmėms skirtas tarptautinis standartas ISO 9:1995 „Informacija ir dokumentai.
Kirilicos rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. Slavų ir ne slavų kalbos“.
VLKK komisija, bendradarbiaudama su tam tikrų kalbų tyrimo centrais ir specialistais, yra
nutarimais
patvirtinusi
ketverias
perrašos
taisykles
(žr.
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/svetimvardziai.html):
iš kinų kalbos (52 nut.)
iš japonų kalbos (61 nut.)
Sanskrito vardų ir terminų rašymo taisyklės (1 (75) nut.)
Biblijos vardų adaptavimo principai (62 nut.)
Užsienio vietovardžių adaptavimo klausimais patartina keiptis į Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centro Svetimvardžių redakciją. Tuo tarpu, kol ji nėra paskelbusi „Pasaulio vietovardžių žodynui“
rengti naudojamų transkripcijos lentelių, dar galima remtis šio centro (anksčiau – Vyriausioji
enciklopedijų redakcija) leidiniu „Nelietuviškų vardų rašymas „Lietuviškojoje tarybinėje
enciklopedijoje“ (Vilnius, 1986).
Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją.
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