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Aktualijos

Verčiame feisbuką

Socialinio tinklo „Facebook“ originali kalba yra anglų. Nuo 2008 m. šio tinklo progra
mos dialògų tekstus pradėta versti į kitas kalbas, dabar jie verčiami jau į 163 kalbas. 
Verčia savanoriai. Jiems sukurta speciali vertimo programa, įkomponuota į tinklą. Į ją 
įdėta įvairių vertimą lengvinančių priemonių.

Į lietuvių kalbą feisbuko dialògų tekstai išversti tik iš dalies, be to, yra nekokybiškai 
išverstų tekstų. 

Feisbukas – populiariausias socialinis tinklas. Todėl jo vertimas turėtų būti neprie
kaištingas. Kaip to pasiekti?

Versti tekstus gali kiekvienas feisbuko dalyvis. Nereikia papildomos registracijos. 
Taigi prie vertimo gali prisidėti visi.

Vertimo programos pradžios tinklalapio adresas www.facebook.com/translations/. Jį 
atvėrę matome įvairią su vertimu susijusią medžiagą ir svarbiausia – ilgą eilučių, pateik
tų versti, sąrašą (1 pav.).

Paveiksle matome tris ve_stinas 
eilutes. Originãlios angliškos eilu
tės pavaizduotos stambesniu šriftu, 
blankiu šriftu pàteikta papildomos 
informacijos apie jas, padedančios 
versti nematant konteksto  – kitų 
susijusių eilučių veikiančios pro
gramos lange.

Pateikiama ir išverstų eilučių. 
Daugelis jų turi po kelis vertimo 
variantus. Iš jų galima pasirinkti 
geriausią ir už jį balsuoti. Jeigu pa
teikti vertimai atrodo netinkami, 
galima pateikti savo variantą. Jeigu 
eilutė neturi nė vieno vertimo, gali
ma tapti pirmuoju jos vertėju. Taigi, 
prisidėti prie feisbuko vertimo ga
lima dviem būdais: versti arba bal
suoti už jau ẽsamus vertimus. 1 pav. Verstinų eilučių sąrašo fragmentas 
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Kaip verčiama eilutė

Tarkime, kad pasirinkome versti eilutę, pavaizduotą 2 paveiksle. 

Vertėjas, surinkęs vertimo tekstą tam skirtame lauke ir paspaudęs mygtuką „Išvers
ti“, ekrane matys pasikeitusį vaizdą (3 pav.)

2 pav. Eilutės „Write something…“ vertimo polangis

Dešinėje pusėje yra du stulpeliai vertimams įvertinti. Pirmasis, pažymėtas varnele, 
skirtas balsavimui. Paryškinta ir nuspalvinta varnelė – teigiamas balsas. Pirmasis bal
sas – vertėjo. Programos autoriai mano, kad vertėjas už savą vertimą tikrai balsuos, ir už 
jį pabalsuoja. Kiti mato tik blankią pilką varnelę ir gali ją spustelėjimu nuspalvinti (t. y. 
už jį balsuoti) arba palikti pilką. Visi mato tik savo balsus – kitaip tariant, balsavimas 
yra slaptas.

Į dešinę nuo varnelės esanti vėliavėlė skirta pastaboms pareikšti. Ją paspaudus iš
skleistame trūkumų sąraše galima pažymėti vieną, svarbiausią, trūkumą iš šio sąrašo:

• Stiliaus ar žodžių išdėstymo klaidos
• Gramatinės ar spaudos klaidos
• Klaidinga vertimo reikšmė
• Įžeidžiantis ar užgaulus 
Langelio apačioje (3 pav.) matome užrašą „Naujas vertimas“. Jeigu vertėjas, skaityda

mas jau ẽsamus vertimus, nutars, kad gãli pateikti geresnį variantą, jis galės tai padaryti 
paspaudęs šį užrašą. 

Naujas vertimas dažnai nedaug skiriasi nuo jau esamų. Spustelėjus panašiausią va
riantą, jo kopija atsiras naujo vertimo langelyje, tad pakaks tik kai ką pataisyti, o ne 
rinkti visą tekstą iš naujo.

Vertimo programa pagal balsavimo rezultatus išrenka geriausią vertimą ir jį įdeda į 
socialinio tinklo dialògų sąrašą. Todėl tinklo dalyviai jį pamato ne iš karto.

3 pav. Eilutės vertimas „Parašykite ką nors…“ 
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Tiesioginis vertimas 

Ne visada pavyksta eilutę išversti nematant ją gaubiančios aplinkos – konteksto. Šiek tiek 
padeda paaiškinimai, pateikti po ve_čiama eilute. Bet dar geriau verčiamą eilutę matyti 
tiesiogiai socialinio tinklo lange. Tokia galimybė yra, tik reikia ją aktyvinti. Tai galima 
padaryti paspaudus vertimo programos apačioje dešinėje esančią gaublio piktogramą. 
Atsivers polangis (4 pav.), kuriame belieka 
paspausti „Įjungti tiesioginį vertimą Lietuvių“.

Tekstai, kuriuos galima versti tiesiogiai, 
būna pabraukti raudonai.

Verčiama ir balsuojama taip, kaip ir dir
bant su eilučių sąrašu, pateQkiamu vertimo 
programos pradžios tinklalapyje. Tiesiogiai 
galima išversti tiksliau, daryti mažiau klai
dų, todėl tiesioginiam vertimui reikėtų teikti 
pirmenybę. Tai ir paprasčiau – pastebėjęs ne
išverstą arba netiksliai išverstą tekstą galO čia 
pat versti, balsuoti, taisyti. 

Jeigu tekstas nepabrauktas, jo versti arba 
taisyti nėra galimybės. Tada apie neišverstą 
arba negerai išverstą tekstą belieka infor
muoti portalo autorius. Tai galima padaryti atvėrus tinklalapį www.facebook.com/help/ 
 contact/343774988984861 ir užpildžius ten pateiktą pranešimo formą.

Kaip pasinaudoti vertimais į kitas kalbas?

Tai dar vienas būdų gerinti vertimo kokybę. Pasitaiko painių, nelengvų, nevienareikš
miškai suprantamų angliškų tekstų. Galimas dalykas, kad verčiant į kurią nors kitą kalbą 
ta painiava jau išnarpliota. Verčiant feisbuko 
dialògų tekstus yra galimybė pasirinkti vieną 
patariamąją kalbą. Vertimai į ją bus rodomi 
vertimo polangiuose. Reikia paspausti už
rašą „Keisti nustatymus“, kuris yra pradžios 
tinklalapio viršuje (žr. 1 pav.), pasirinkti „Re
ference Language“, išskleisti galimų kalbų 
sąrašą ir jame pažymėti pageidaujamą pata
riamąją (5 pav.). 

Sąraše išvardyta nedaug kalbų – tik tos, į 
kurias išversta daugiausia dialògo tekstų ir to
dėl jų vertimai gali būti naudingiausi kitiems 

4 pav. Tiesioginio vertimo įjungimas

5 pav. Patariamosios kalbos pasirinkimas
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vertėjams. Rinkitės tą, kurią geriausiai 
mokate. Jei mokate kelias kalbas, pir
menybę teikite fleksinei (pavyzdžiui, 
čekų, lenkų, rusų), nes lietuvių kalba 
taip pat yra fleksinė. 

6 pav. pateiktas pavyzdys, kai pata
riamoji kalba yra čekų. Jeigu anglišką 
See verstume pažodžiui, tai būtų Ma-
tyti arba Žiūrėti. Čekai išvertė Zobrazit, 
lietuviškai tai būtų Rodyti. Čekų pasu
fleruotas žodis situaciją apibūdina tiks
liau: tam, kad galėtume žiūrėti arba ma-
tyti, pirmiausia prašome parodyti, todėl 
verčiame: Rodyti visus įrašus. 

Kitas pavyzdys. Matome tris verti
mo variantus, iš kurių pirmasis visiškai 
skiriasi nuo kitų dviejų (7 pav.). Pasi
telkę patariamąją rusų kalbą matome, 
kad jis ir yra tiksliausias. 

Taigi remiantis patariamąja kalba 
galima patobulinti vertimą, o kartais ir 
išvengti klaidų. 

Kalbą, į kurią verčiama (pagrindi
nę), galima keisti ne dažniau kaip kas 

mėnesį, o patariamąją – bet kada. Todėl galima paeksperimentuoti su keletu patariamų
jų kalbų ir pasirinkti tą, iš kurios daugiausia naudos. 

Parametrai

Yra eilučių, turinčių fragmentų, suskliaustų riestiniais skliaustais {} (8 pav.). Jose nuro
domi parametrai. Jų versti nereikia, bet perkelti į išverstą eilutę būtina.

Verčiant parametro reikšmė nežinoma. Kai eilutė rodoma socialinio tinklo lange, į 
parametro vietą įrašoma tuo momentu egzistuojanti jo reikšmė. Pavyzdyje (8 pav.) pa

teikti trys parametrai, vietoj kurių so
cialinio tinklo lange būtų matomi tri
jų draugų asmenvardžiai, pavyzdžiui, 
Jonas Pa vardenis, Jūratė Pavardenytė, 
Ona Pavardenienė. 

Yra parametrų, prieš kuriuos para
šytas lygybės ženklas = (9 pav. 1 iš 2). 

6 pav. Pasinaudojimo patariamąja kalba pavyzdys 

7 pav. Pasinaudojimas patariamąja kalba vertimo 
variantams vertinti

8 pav. Parametrai
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Tokio parametro čia versti nereikia. 
Jam versti pateikiamas atskiras po
langis (2 iš 2). Parametro gramatinę 
formą (linksnį) reikia priderinti prie 
eilutės 1 iš 2 vertimo.

Jeigu tokio parametro vertimas 
tinka daugeliui eilučių, tada jo ver
timas pateikiamas atskirai, nesiejant 
su eilutėmis, kuriose jis vartojamas 
(12 pav.). 

Nesant antrosios eilutės, iškyla 
keblumų, kai parametras linksniuo
jamas. Tada skirtingose vietose gali 
prireikti skirtingų linksnių ir vienas 
bendras vertimas netiks. Taip atsiran
da gramatinių klaidų. Tai ne vertėjo, 
o vertimo programos autoriaus klaida 
(internacionalizacijos klaida). Ją gali 
ištaisyti tik programos autorius, pa
teikdamas ir antrąją eilutę taip, kaip 
parodyta 9 pav. 

Giminė

Būdvardžiai ir dalyviai turi giminę, ji 
sakinyje derinama su daiktavardžio 
gimine, pavyzdžiui, Jonas prisijun-
gęs, Jonienė prisijungusi. Kai daikta
vardžio parametras dar nežinomas, 
reikia vertime pateikti visas gãlimas 
giminės formas (vyrišką, moterišką 
ir bendrąją), kad programa galėtų pa
rinkti tinkamą (11 pav.). 

Jeigu skirtingos giminės formos 
reikalingos, bet vertimui nepateiktos, 
tai programos internacionalizavimo 
klaida. Apie tai reikėtų pranešti ver
timo programos autoriams adresu 
www.facebook.com/help/ contact/343 
774988984861.

9 pav. Parametras =post ir jo vertimas

10 pav. Parametras please let us know turėtų būti išverstas 
kur nors kitur 

11 pav. Giminė
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Skaitvardžių derinimas su daiktavardžiais

Lietuvių kalboje yra trys tokio de
rinimo būdai, pavyzdžiui, 1 asmuo, 
2–9 asmenys, 10 asmenų.

Vertimo programoje yra savi
tas, akivaizdus tokios informacijos 
pateikimo formatas (12 pav.). 

Šios formos į vertimo programą 
įtrauktos 2015 m. Dar yra vietų, 
kur jų nėra, nors būtų reikalingos. 
Apie àptiktas tókias vietas reikėtų 
pranešti feisbuko kūrėjams, kad jie 
pateiktų vertimo šablonus, ir tada 
vertėjai galėtų iš naujo tas vietas 
išversti. Programoje neturi likti po
pieriniams tekstams būdingų įrašų, 
tokių kaip 2 asmuo (-ys, -ų), 10 as-
muo (-ys, -ų).

Parametrų linksniavimas

Socialiniuose tinkluose, ypač feisbuke, gausu tekstų, kuriuose vartojami įvairūs asmen
vardžių, vietovardžių ir kitų žodžių linksniai. Pavyzdžiui, reikia pasakyti, kad Jonas gy-
vena Vilniuje, o ne Jonas gyvena Vilnius; Jonas persiunčia Petro pranešimą Jūratei, o ne 
Jonas persiunčia Petras pranešimą Jūratė. 

Vertimo programa turi linksniavimo mechanizmą. Tinkamą linksnį nurodo vertė
jas. Kol kas linksniavimo mechanizmas lietuvių kalbai dar neveikia. Parodysime tik, 
kaip informacija apie linksnius užrašoma kitomis kalbomis (13 ir 14 pav., pabraukta). 

12 pav. Skaitvardžių derinimas su daiktavardžiais

13 pav. Linksniavimo pavyzdžiai rusiškame vertime
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Angliškoje eilutėje nėra links
niavimo požymių. Linksnių są
rašas (14 pav.) atsiranda nuvedus 
žymeklį už uždaromojo riestinio 
skliausto } ir paspaudus naikini
mo klavišą. Iš jo į verčiamą eilutę 
įterpiamas su pasirinktu linksniu 
susietas tekstas (15 pav.). 

Kol į feisbuką neįdėta lietuviš
kų asmenvardžių ir vietovardžių 
linksniavimo funkcija, tinkamai 
išversti galima tik tas eilutes, ku
riose reikalingi vien linksniuojamų 
parametrų vardininkai. Ką daryti, 
kai reikia kitų linksnių: susitaikyti 
su klaidomis ar palikti neišversta? 

Išvertus klaidingai, bus klaidi
nami feisbuko dalyviai ir žemina
mas lietuvių kalbos prestižas: angliškas tekstas geras, lietuviškas – ne. O kai linksniavi
mo funkcija atsiras, tókias eilutes teks versti iš naujo. Tam, kad linksniavimo funkcija 
greičiau atsirastų ir būtų galima versti be klaidų, reikia feisbuko autoriams šį poreikį 
nuolat priminti žymint jau esamus netikslius vertimus. Pateiksime keletą pavyzdžių:

{name} yra {place-name}
{name} pasidalino {name2} įrašu
{name} patinka {name2} įrašas
{name} išsiuntė žinutę {name2}
Parametrai, kuriems netinka vardininkas, paryškinti. Šios eilutės yra gramatiškai 

netaisyklingos. Linksniavimo mechanizmas būtinai reikalingas asmenvardžiams ir vie
tovardžiams. Renginių ir kitokių objèktų pavadinimų, kurie dažnai būna simboliniai 
ir išskiriami kabutėmis, linksniavimo funkciją galima perduoti juos apibūdinantiems 
žodžiams. Pavyzdžiui, į eilutės Message from {group} vertimą reikėtų įterpti žodį „gru
pės“: Pranešimas iš grupės „{group}“, o vertimai: Pranešimas iš {group}, Pranešimas iš 
„{group}“ arba Pranešimas iš grupės {group} yra netaisyklingi. 

Angliškas kilmininkas

Angliškuose tekstuose kilmininkas reiškiamas prie vardininko pridėta galūne ’s. Kartais 
vertimo klaidos pavyksta išvengti pakeičiant eilutės struktūrą taip, kad tiktų vardinin
kas, pavyzdžiui: 

{friend_name}’s Birthday → {friend_name} švenčia gimtadienį. 

14 pav. Visų linksnių sąrašas lenkiškame vertime

15 pav. Rezultatas, gautas parinkus kilmininko (celownik) 
linksnį
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Tačiau dažnai matome tokio tipo vertimus: 
{friend_name} gimtadienis arba
{friend_name}’s gimtadienis. 
Abu variantai netaisyklingi ir juos reikėtų pažymėti vėliavėle Gramatinės ar spaudos 

klaidos.
Šios rūšies klaidų nebebūtų įdėjus į programą vardų linksniavimo funkciją.

Leksika ir terminija

Angliška originalo leksika nepasižymi sistemingumu. Pasitaiko profesinio programuo
tojų žargono, pavyzdžiui, programos komponentų pavadinimų. Feisbuko dalyviui svar
būs ne patys komponentai, o jų atliekami veiksmai, taigi ir tų veiksmų pavadinimai. 
Todėl versti reikia kūrybiškai, atsižvelgiant į tinklo dalyvius. 

Feisbuko portale kiekvienai verčiamai kalbai yra sudarytas dvikalbis žodynas (www.
facebook.com/?sk=trans_glossary), tiesiogiai pasiekiamas iš pagrindinio vertimo tinkla
lapio, bet tik savõs kalbõs – tos, į kurią verčiama. Kol kas anglų–lietuvių kalbų žodyne 
yra tik apie šimtą žodžių ar junginių, čia vadinamų terminais. Maždaug toks pat yra ir 
latvių kalbos žodynas, o lenkų, rusų ir vokiečių kalbų žodynai aprėpia maždaug po pu
santro tūkstančio antraštinių eilučių. 

Kartais po verčiamos eilutės įrašu rodomas vienas ar keli žodyno terminai (žodžiai), 
esantys toje eilutėje (16 pav.). 

Termino group vertimas Terminų žodyne jau yra ir juo galima pasinaudoti. Termino 
setting žodyne dar nėra. Paspaudus Versti terminą atsiveria polangis, kuriame galima 

pateikti šio termino vertimą, balsuoti už ẽsamus ver
timus arba juos kritikuoti visai taip, kaip ir verčiant 
įprastas eilutes. 

Taigi, žodynas kuriamas drauge su vertimu. Ra
cionaliau būtų pirmiau parengti žodyną ir paskui 
versti tekstus. Kadangi versti gali bet kas, tai ir žody
nas darosi bet koks. 

Kuriant lietuvišką žodyną naudinga pažvelgti į kitų kalbų feisbuko žodynus. Tačiau 
juos pasiekti galima tik perėjus į kitą vertimo kalbą. Grįžti prie savõs kalbõs galima 
tik po mėnesio. Tai nepatogu. Tam, kad nereikėtų vertėjams po mėnesį atsitraukti nuo 
savõs kalbõs vertimo, esame parengę daugiakalbį (anglų–lietuvių–latvių–rusų–lenkų–
vokiečių) darbinį feisbuko žodyną (http://ims.mii.lt/kalba/failai/fbžod.xlsx).

Apibendrinimas

Feisbuko vertime yra ir gerų dalykų, ir trūkumų. Geri dalykai – daug lanksčių galimy
bių turinti vertimo programa. Tai kontekstinis vertimas, patariamoji kalba, balsavimas 
už vertimus, klaidų fiksavimas. Trūkumai – silpnas vertėjų darbo koordinavimas, ne

16 pav. Žodyno terminai
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pakankamas vertimo programos funkcijų, susijusių su linksniavimu, taikymas. Dėl to 
vertimo kokybė priklauso ne vien nuo vertėjų, bet ir nuo vertimo programos autorių. 
Tačiau ir čia vertėjai gali daryti įtaką vertimo kokybei netiesiogiai paveikdami progra
mos autorius, kad jie ištaisytų internacionalizavimo klaidas. Taigi vertėjų darbas dvejo
pas – versti ir informuoti apie klaidas žymint klaidingai Ošverstas eilutes vėliavėlėmis ir 
pranešant autoriams apie kitas klaidas. 

Versti gali kas nori ir kiek nori. Feisbukas nuolat skelbia savaitės, mėnesio ir visų 
laikų vertimo statistiką – pirmųjų sėkmingiausių vertėjų šimtukų rezultatus, o mėnesio 
dešimtuko – pagrindiniame vertimo programos tinklalapyje. Pažvelgę į 2019 m. lap
kričio mėnesio skaičius matome, kad pirmąją vietą užėmė vertėjas, turintis 56 patvir
tintus vertimus, dešimtąją – 4 patvirtintus vertimus, o nuo 50osios yra ilgas sąrašas tu
rinčių tik po du vertimus. Į lyderius, bent laikinai, geriausias metas patekti yra mėnesio 
pradžia. 

Iki pasimatymo lyderių sąraše! 
Gintautas Grigas


