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Koks tas šiuolaikinio vertėjo darbas? 

Patrauklus ir perspektyvus. Galima dirbti įvairiomis valandomis, rinktis vertimo tekstus, neprisirišti prie
darbo vietos ir turėti galimybę keliauti neprarandant pajamų šaltinių. Kita vertus, įdėjus ypač daug pastangų,
baigus profesionalias vertimo studijas ir gilinant savo žinias specifinėje vertimo srityje galima ilgainiui išvykti
dirbti ir į Europos Komisiją ar versti tarptautinei kompanijai ir Lietuvoje, ir kitose šalyse. Taigi, šis darbas
suteikia daug galimybių save realizuoti neatsisakant laisvės gyventi, keliauti, bendrauti ir dirbti su ta kalba, kurią
esi įvaldęs. Dabar ypač perspektyvu mokytis skandinavų, Azijos šalių kalbų, nes šių šalių ekonomikos
sparčiausiai auga, ir jiems tikrai reikia europiečių, kalbančių jų kalba.



10 faktų apie vertėjo profesiją

1. Sąvoka vertimas kilo iš lotynų kalbos. Lotyniškai translatio arba translationis reiškia pakeisti vietą arba transportuoti ar 
perkelti kažką. Šie žodžiai savo reikšme atspindi vertimo prasmę – šia veikla žodžiu prasmė yra perkeliama į kitas kalbas.

2. Sena ir garbinga vertėjo profesija turi savo dieną – rugsėjo 30-ąją yra švenčiama Tarptautinė vertėjų diena.
3. Daugiausiai kartų išversta knyga yra Biblija. Skaičiuojama, kad senasis ir naujasis testamentai kartu buvo išversti į daugiau

500 kalbų. Į kiek mažiau, 400 kalbų, buvo išversta Jungtinių Tautų visuotinė žmogaus teisių deklaracija, o po jos seka 
Jehovos liudytojams skirtos publikacijos, kurios išverstos į 300 kalbų. Visiems puikiai žinomas „Mažasis princas“ buvo 
išverstas į 250 kalbų.

4. Vertimo paslaugos dažniausiai yra susijusios su anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir rusų kalbomis.
5. Daugiausiai kartų išversti autoriai yra Agata Kristi (7233 vertimai), Žiulis Vernas (4751 vertimas) ir Viljamas Šekspyras (4293 

vertimai).
6. Verslui reikalingiausios vertimo paslaugos į vokiečių, prancūzų, ispanų, anglų ir japonų kalbas.
7. Visame pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 330 tūkst. vertėjų profesionalų. Tai labai nedidelė žmonijos dalis, todėl kai

kuriose vietovėse vertimų biuras yra išties tolokai.
8. Profesionalus vertėjas turi puikiai žinoti kalbą. Pavyzdžiui, anglų kalba turi daugiau nei 250 tūkst. žodžių, o vidutiniškai kalbą 

mokantis žmogus, negalintis profesionaliai versti, žino apie 10-20 tūkst. žodžių.
9. Profesionalus vertėjas per valandą išverčia apie 250 žodžių, taigi dirbant pilną dieną per metus tai sudaro 520 tūkst. žodžių ir 

tai yra 60 tūkst. žodžių daugiau nei „Karas ir taika“.
10. Vertimo paslaugos dažniausiai yra naudojamos Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Japonijoje.



POPULIARIAUSIŲ KALBŲ PASAULYJE DEŠIMTUKAS:

1. ANGLŲ KALBA
Tai bene populiariausia kalba pasaulyje – skaičiuojama, kad šiandien ja

komunikuoja apie 3/4 visos pasaulio populiacijos. Išmokti anglų
kalbą verta jau vien dėl to, kad ši vartojama net 94-iose valstybėse.
Laba diena – good day

2. KINŲ KALBA

Laba diena - 再会
Zàihuì

3. ISPANŲ KALBA
Laba diena - Buenos días

4. VOKIEČIŲ KALBA
Laba diena – Guten tag

5. PORTUGALŲ KALBA
Laba diena – Bon dia

6. ARABŲ KALBA
Laba diena -

yawm jayid

7. PRANCŪZŲ KALBA
Laba diena - bonne journée

8. JAPONŲ KALBA
Laba diena -良い⼀⽇

Yoi tsuitachi

9. RUSŲ KALBA
Laba diena - добрый день

10. HINDI KALBA
Laba diena - अ�ा िदन 

achchha din

يوم جيد



Žmogus ne viena duona gyvena.
Человек живет не одним хлебом.
Man lives not one bread.

Tėvų meilė karštesnė už ugnį.
Родительская любовь жарче огня .
Parental love is hotter than fire .



Kol gyveni, tol ir mokaisi.

Век живи, век учись.

Беда не по лесу ходит, а по людям.
Bėda vaikšto ne miške, o žmonėse.

Бог дает — и дурак берет.
Dievas duoda, o kvailys ima.

Дальше земли не упадёшь.
Jūs nenukrisite toliau už žemę.

Каков вопрос, таков и ответ.
Koks klausimas, koks atsakymas.



„Весёлые истории про школу“

„Atsakingas pasiruošimas egzaminui“
Gerai prisimenu, kad buvo sekmadienis, visą dieną uoliai ruošiausi rusų kalbos 
egzaminui. Vakare išsekusi akimirksniu užmigo, pabudo apsunkusia galva ir niūriomis 
mintimis apie artėjantį „siaubą“, kuris pastarąsias dienas buvo užėmęs visas mano 
mintis. Išeinu į koridorių, nueinu į virtuvę, žiūriu, o ten tėvai ir vyras geria kažkokią 
arbatą. Pamaniau, kad svečiai jau gana įžūlūs, nes ateina iš pat ankstyvo ryto. Mama pažvelgė į 
mane ir paklausė:
- Ar tu alkanas ar kaip?
- Ne, išgersiu arbatos ir tiek.
Išgėriau arbatos, nuėjau, persirengiau ir ėmiau aauti batus. Tada tėvai suprato, kad vyksta 
kažkas keisto. Mama yra atsargi:
- Ar toli nuėjai?
– Į mokyklą, į egzaminą.

«Ответственная подготовка к экзамену»

Я хорошо помню, что было воскресенье, весь день я усердно готовилась к экзамену по 

русскому языку. Вечером, измученный, он на мгновение заснул, проснувшись с тяжелой 

головой и мрачными мыслями о надвигающемся «ужасе», овладевшем моим сознанием в 

последние дни. Выхожу в прихожую, иду на кухню, смотрю, а там родители с мужем 

пьют чай. Я думал, что гости уже были довольно высокомерными, потому что они 

пришли с раннего утра. Мама посмотрела на меня и спросила:

- Ты голоден или как?

- Нет, я буду пить чай и так далее.

Выпил чаю, пошел, переоделся, разулся. Тогда родители поняли, что происходит что-то 

странное. Мама осторожна:

- Ты далеко ушел?

- В школу, на экзамен.

Po to visi ilgai iš manęs juokėsi. Paaiškėjo, kad atsakingas mokinys į mokyklą ėjo sekmadienį 11 val.

После этого надо мной все долго смеялись. Выяснилось, что ответственный ученик пошел 
в школу в воскресенье в 11 часов вечера.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


