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Vienakalbiai terminų žodynai
Aiškinamasis terminų žodynėlis // Knygotyra: vadovėlis / Vilniaus universiteto Komunikacijos f-to
Knygotyros ir dokumentotyros in-tas. – Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla, 2006. – P. 347–396.
Knygos anatomija [Interaktyvus]. – Anykščiai : Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo
Didžiulių viešoji biblioteka, 2015. [žiūrėta 2019 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.anyksciuvb.lt/lt/naujienos/54-knygos-anatomija
Anykščių rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos tinklalapio naujienų skyriuje
pateiktas išskirtinis lietuviškos knygos terminiją
su trumpais paaiškinimais bei informatyviomis
iliustracijomis pateikiantis žodynėlis. Jame
virtualūs lankytojai gali rasti Lietuvos knygų ir
kitų spaudinių tipų, sandaros, leidybinio
apipavidalinimo, šriftų, nuosavybės ženklų ir
kitos specialiosios terminijos paaiškinimus su
iliustraciniais pavyzdžiais.
Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis [Interaktyvus]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 2019.
[žiūrėta 2019 m. balandžio 23 d.]. Prieiga per internetą: http://www.spaudosdepartamentas.lt/lt/printingservices/leidejo-ir-spaudejo-terminu-zodynelis/a.htm
Nedidelės apimties abėcėlinis knygų leidybos ir spaudos pagrindinių terminų aiškinamasis
žodynėlis lietuvių kalba.
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Skaitmeninimo terminų žodynėlis [Elektroninis išteklius]. – Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centras, 2016. [žiūrėta 2019 m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.emuziejai.lt/skaitmeninimas/skaitmeninimo-terminu-zodynelis/
„Skaitmeninimo terminų žodynėlis“ su nuorodomis į jų šaltinius, parengtas
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro iniciatyva. Jis
skirtas muziejų darbuotojams, dirbantiems skaitmeninimo srityje, tačiau bus
naudingas ir visiems besidomintiems kultūros paveldo objektų skaitmeninimo
veikla. Žodynėlio tikslas – padėti muziejininkams geriau suprasti ir paaiškinti
terminus, vartojamus skaitmeninimo darbe, straipsniuose, rekomendacijose,
standartuose kultūros paveldo objektų skaitmeninimo tema.
Trumpas aiškinamasis lektologijos sąvokų žodynas [Elektroninis išteklius] / sudarytoja Violeta
Stasėnaitė; Šiaulių valstybinė kolegija. – Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija, 2014. – 61 p.
Abėcėlinės sandaros žodyne išsamiai aiškinami lektologijos terminai, jų kilmė, kai kurie jų sukirčiuoti,
pristatomi šios srities specialistai. Elektroninis leidinys skirtas studentams, studijuojantiems
bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslus. Yra iliustracijų, į žodyno tekstą įterptų aforizmų
apie knygas ir skaitymą.

ABC for book collectors / John Carter and Nicolas Barker. – 9th ed. – New Castle (DE) : Oak Knoll
Press, 2016. – 264 p. – ISBN: 978-1584563525. Taip pat prieinama internete 8-oji laida:
https://www.ilab.org/eng/documentation/29-abc_for_book_collectors.
Aiškinamojo knygotyros, knygų leidybos, knygų prekybos, bibliofilijos, bibliografijos ir
kitų istorinę britų knygos raidą visuomenėje apibūdinančių terminų abėcėlinio žodyno 9oji laida nuo 1952 metų su naujais papildymais ir pataisymais anglų kalba. Specialistų
vertinamas kaip vienas išsamiausių šios srities terminologijos darbų. Nacionalinėje
bibliotekoje saugoma šios populiarios enciklopedijos aštuntoji laida.

Nuoroda į LNB katalogą

Bookbinding and the conservation of books : A glossary of descriptive terminology / Matt T.
Roberts ; Donald Etherington. – Washington, D.C. : Library of Congress, 1982. – 296 p. Taip pat prieiga
per internetą:.http://cool.conservation-us.org/don/don.html)
Žodyne anglų kalba ne tik abėcėlės seka susisteminti ir paaiškinti sudėtingi knygų įrišimo bei
konservavimo technologijų raidos terminai, bet ir pateikti žymiausių šios srities meistrų biografijos
duomenys, iliustracijos, šaltinių ir tekstinės nuorodos, kita svarbi faktografinė informacija.
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A Glossary of Archival and Records Terminology [Elektroninis išteklius] / Pearce-Moses, Richard.
– Chicago : Society of American Archivists, 2005. – 1 pdf failas (433 p.). Prieiga per internetą:
http://files.archivists.org/pubs/free/SAA-Glossary-2005.pdf

Aiškinamasis archyvistikos ir dokumentų vadybos terminų žodynas anglų kalba,
parengtas Amerikos archyvistų draugijos, jame daugiau kaip 2 tūkstančiai
pagrindinių terminų su citatomis iš 280 svarbiausių norminių profesinės literatūros
šaltinių. Be to, Amerikos archyvistų draugijos tinklalapyje (žr.
https://www2.archivists.org/word-of-the-week) užsiprenumeravus galima kas savaitę gauti naujos redakcijos
terminus ir siūlyti savo papildymus bei pataisymus.

A dictionary of publishing [ Elektroninis išteklius] / Adrian Bullock, Chris Jennings, and Nicola
Timbrell. – [Oxford] : Oxford University Press, 2019. – ISBN 9780191863592 (ebook). Prieiga per
internetą: DOI:10.1093/acref/9780191863592.001.0001
Oksfordo universiteto leidyklos naujasis aiškinamasis leidybos terminų žodynas anglų
kalba pasižymi kompiuterinių terminų paieškai suformuota elektroninio žodyno forma,
suderinta su kitais prenumeruojamais šios leidyklos informaciniais leidiniais. Į žodyną
įtraukti ne tik elektroninės leidybos, tekstų rengimo, spaudos ir platinimo, bet ir aktualūs
autorinių teisių apsaugos, vadybos ir reklamos terminai.

ALA glossary of library and information science / edited by Michael Levine-Clark, Toni M. Carter. –
4th ed. – Chicago : American Library Association, 2013. – 280 p. – ISBN 978-0-8389-1111-2. Taip pat
prieinamas internete: https://www.overdrive.com/media/1437397/ala-glossary-of-library-andinformation-science
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų aiškinamojo terminų žodyno, išleisto Amerikos
bibliotekų asociacijos, ketvirtasis redaguotas leidimas, kuriame abėcėlės seka pateikti apie
2 tūkstančiai terminų, apibūdinančių esmines profesinės veiklos išteklių ir technologinių
procesų sritis. Žodynas rekomenduojamas visiems, siekiantiems įgyti bibliotekinį
išsilavinimą.
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ASIS&T Thesaurus of Information Science, Technology, and Librarianship. – 3rd ed. – Medford,
N. J. Published for the American Society for Information Science and Technology, 2005. – 255 p.
Tarptautinės Informacijos mokslų ir technologijų asociacijos (Association for
Information Science and Technology (ASIS&T) išleista 3-ioji, papildyta (1913
terminų) tezauro redakcija, jame susisteminti ir bibliotekininkystės terminai
anglų kalba, hierarchiniais ryšiais susieti su informacijos mokslų sistema.

Concise dictionary of library and information science / Stella Keenan, Colin Johnston. – 2nd ed. –
London : Bowker-Saur, 2000. – X, 265 p. – ISBN 1-85739-251-5.
Plačiai cituojamo buvusios Tarptautinės informacijos ir dokumentacijos
federacijos generalinės sekretorės sudaryto terminų žodyno antroji pataisyta
redakcija. Žodyne abėcėlės seka itin dalykiškai anglų kalba paaiškinti apie 4
tūkstančiai pagrindinių bibliotekininkystės ir informacijos mokslų terminų.
Nuoroda į LNB katalogą

Das Buchwörterbuch : Nachschlagewerk für Büchermacher und Buchliebhaber / Birgit Althaus. –
Erftstadt [DE]: Area‐Verl., 2004. – 318 p. – ISBN 9783899962567.
Šis kompaktiškas 2700 terminų aiškinamasis vokiečių knygotyros žodynas lengvai
ir tiksliai paaiškina pagrindinius knygos istorijos bei šiuolaikinės knygininkystės
raiškos visuomenėje terminus; yra itin naudingas bibliofilijos bei knygų platinimo
terminijos sąvadas.

4

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) Glossary / Mary S. Woodley. – last modified on 17
October 2011 (skaitmeninis, žr. http://wiki.dublincore.org/index.php/Glossary)
Labai plačiai pagrindinius „Dublin Core“ bibliografinio formato terminus aiškinantis žodynėlis,
sudarytas šį standartą rengiančių ir plėtojančių profesionalų, jame gausu nuorodų į terminų šaltinius,
kitas publikacijas anglų kalba.
DCMI metadata terms / DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) Usage Board. [Interaktyvus]. – DCMI,
1995-2019.
[žiūrėta
2019
balandžio
15
d.].
Prieiga
per
internetą:
http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/

Tai išsamiausia „Dublin Core“ metaduomenų terminų specifikacijų sankaupa, su visų šio formato
savybių, žodyno kodavimo schemų, sintaksės, klasių ir poklasių paaiškinimais.
Dictionary of information and library management : [over 6000 terms clearly defined] / Janet
Stevenson. – 2nd ed. – London : A & C Black, 2006. – 229 p. – ISBN 0-7136-7591-8.
Informacijos ir bibliotekų vadybos terminus aiškinantis žodynas, kuriame, be
paaiškintų 6 tūkstančių terminų, galima rasti jų tarimo ir vartojimo konkrečiuose
cituojamuose tekstuose pavyzdžių,, santrumpų, taip pat integruotus žinių vadybos
pagrindus.
Nuoroda į LNB katalogą

Dictionary of information science and technology / Medhi Khosrow-Pour, [editor]. – Hershey, Pa.
[etc.] : Idea Group Reference, 2007. – 2 t. – ISBN 1-59904-385-8.
JAV informacijos išteklių vadybos asociacijos (Information Resources
Management Association) tarptautinis terminologijos žodynas. Jį sudarant,
dalyvavo 2500 specialistų iš 40 valstybių. Jie padėjo suformuoti šiuolaikinės
bibliotekininkystės ir informacijos mokslų terminijos sistemą, kurią apibrėžia
11 tūkstančių terminų, tarp jų duomenų bazių technologijų, žinių vadybos,
skaitmeninimo, multimedijos, kompiuterių ir interneto tinklų inžinerijos bei
kiti itin nepastovūs profesinės realybės terminai.
Nuoroda į LNB katalogą
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Dictionary of publishing and printing : [over 8, 000 terms clearly defined] / compiled by P.H. Collin.
– 3rd ed. – London : A & C Black, 2006. – 290 p. – ISBN 978-0-7136-7589-4.
Anglų knygų leidėjų rengiamo aiškinamojo profesinių terminų žodyno nauja
papildyta redakcija. Žodyne daugiau kaip 8 tūkstančiai svarbiausių leidybos,
spaudos industrijos, formų ir medžiagų, platinimo, dizaino, autorinių teisių ir
elektroninės leidybos terminų.
Nuoroda į LNB katalogą

Dictionary of publishing terms : what every writer needs to know / Ingrid Lundquist. - Roseville,
CA : TLC Publishing, 2013. – XXIX, 120 p. – ISBN 9781936616534.
Žodyne surinkti ir anglų kalba su plačiais paaiškinimais pateikti knygų leidyboje profesionalų
dažniausiai naudojami terminai ir sąvokos. Terminų žodynas rengtas kaip vadovas autoriams, siekiant
suteikti būtiną informaciją savilaidos ir kitose elektroninės leidybos situacijose.
The dictionary of the book : a glossary for book collectors, booksellers, librarians, and others / Sidney
E. Berger. – Lanham : Rowman & Littlefield, [2016]. – 319 p. – ISBN 987-1-4422-634-6. Taip pat
prieiga per internetą: https://books.google.lt/books?id
1300 terminų aiškinamasis knygotyros ir knygininkystės žodynas anglų
kalba, kurį sudarė geras retų knygų žinovas Sidney E. Bergeris, 2015 m.
gavęs geriausios monografijos šia tema premiją. Žodynas svarbus nauja
antikvarinių knygų rinkos terminija, cituojamų šaltinių priedais, o ypač
– specialiai sudarytais: popieriaus, knygrišystės, šriftų terminų sąrašais
prieduose, daugeliu kitų retoms knygoms apibūdinti skirtų specifinių
terminų iš antikvarinės prekybos, bibliotekininkystės ir bibliografijos ar
gretimų joms sričių, kurioms apibūdinti pasitelkta daugiau kaip 150
iliustracijų. Taip pat sudarytas žymiausių knygos mėgėjų bei bibliofilų
profesinių draugijų ar susivienijimų sąrašas.
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Dictionnaire terminologique des métiers du livre /Pascal Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer
. - Electre-Cercle De La Librairie, 2016. – 448 p. . – ISBN 978-2-7654-1509-1.
Solidžios apimties terminų žodyne prancūzų kalba rasime sudėtingus knygos
sklaidos ir knygininkystės visuomenėje procesus įvardijančią terminiją, taip pat
susistemintus ir paaiškintus knygų meno ir apipavidalinimo bei skaitybos
terminus.

Fachbegriffe im Antiquariat : Ein Glossar [Elektroninis išteklius] / Michael Trenkle. – Verband
deutscher Antiquare, 2010. – 1 failas pdf (91 p.). Prieiga per internetą:
https://ilab.org/sites/default/files/documentation_center/files/206_trenkle.pdf
Glossary of Library & Information Science [Interaktyvus] / Salman Haider. – Prieiga per internetą:
https://www.librarianshipstudies.com/2015/04/glossary-of-library-information-science.html
Glossary of Records Management and Information Governance Terms [Elektroninis išteklius] /
ARMA [Association of Records Managers and Administrators]. – 5rd ed. – Prairie Village, KS : ARMA
International, 2016. - 1 pdf failas (78 p.). Prieiga per internetą: http://www.arma.org/r1/publications
Dokumentų ir informacijos valdymo, technologijų ir teisės, audito, duomenų
saugos ir kitų tarptautiniuose informacijos bei dokumentacijos sričių
reglamentuose bei standartuose ISO TK 46 vartojamų terminų paaiškinimai
teikiami su nuorodomis į šaltinius. Žodyno prieduose pateikti tarptautinių
standartų ir reglamentų bibliografijos sąrašai, nuorodomis susieti su terminų
aiškinimais.

Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over 10,200 terms, organizations,
projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive
management / compiled by Ray Prytherch. – 10th ed. –Aldershot, Hants. ; Burlington : Ashgate, 2005. –
XI, 753 p. – ISBN 978-0754640387.
Nuo 1938 m. leidžiamas, daugiausia redakcijų, atsiliepimų sulaukęs ir britiškojo respektabilumo aureolę įgijęs
profesinis bibliotekininkų terminijos žodynas. 10-osios redakcijos versija pasižymi ryškiais bibliotekininkystės
terminų pokyčiais: 1700 straipsnių papildymai, 3000 naujai suredaguotų terminų, aiškinančių naujus žinių
vadybos, intelektinės nuosavybės ir kitus profesinius dalykus. Daugiau kaip 10 000 terminų aiškinantis žodynas
įdomus jo redaktorių pastangomis išsaugoti ir tradicinius britų knygininkystės bei knygų istorijos terminus.

Nuoroda į LNB katalogą
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Historical dictionary of librarianship / Mary Ellen Quinn. – Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. –
XLIV, 319 p. - ISBN 978-0-8108-7545-6.
Terminologijos požiūriu yra apibrėžti vos keli terminai tarp 300 kitų
biografinio bei faktografinio pobūdžio enciklopedinių straipsnių, tačiau
istoriniame bibliotekininkystės žodyne itin naudingas 8 puslapių santrumpų
sąrašas, 79 puslapių profesinės literatūros sąrašas, glaustai aiškinamiems
pasauliniams bibliotekininkystės praktikos, mokslo bei studijų reiškiniams
pagrįsti. Prieduose susisteminta informacija apie JAV bibliotekininkų profesinį
mokymą.

Lexikon der Typografie / Wolfgang Beinert [Interaktyvus, žiūrėta 2019 liepos 19 d.]. Prieiga per
internetą: https://www.typolexikon.de/
Libraryspeak : a glossary of terms in librarianship and information management / compiled by
Lynn Farkas. – Friendswood, TX. : TotalRecall, 2015. – V, 187 p. – ISBN 978-1-59095-442-3.
Daugiau kaip 2 tūkstančių pagrindinių bibliotekininkystės ir informacijos
vadybos terminų su trumpomis apibrėžtimis anglų kalba abėcėlinis žodynas,
kuriame buvo siekiama suvienodinti Šiaurės Amerikos ir Australijos
bibliotekininkystės profesinę leksiką; be to, ilgametę profesinio ugdymo
patirtį sukaupusi žodyno autorė šiame žodyne stengėsi pateikti kuo
suprantamesnius bibliotekinių reiškinių aiškinimus neprofesinei
bendruomenei, kuriai tokios specifinės informacijos trūksta.
Nuoroda į LNB katalogą
ODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science [Interaktyvus]. / Joan M. Reitz;
ABC-CLIO, LLC; Libraries Unlimited. [žiūrėta 2019 m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.abcclio.com/ODLIS/odlis_A.aspx
Labiausiai cituojamas ir specialistų pripažįstamas vienu patikimiausių atnaujinamų
bibliotekininkystės profesinių terminų šaltiniu anglų kalba. Žodyne abėcėlės seka pateikti apie 6
tūkstančiai tarpusavio nuorodomis sujungtų terminų su paaiškinimais bei itin naudingomis interneto
prieigos nuorodomis į terminus aiškinančias iliustracijas kituose šaltiniuose. 2004 m. spausdintame
žodyno variante buvo pateikta 4200 terminų.
Nuoroda į LNB katalogą
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Printing dictionary [Interaktyvus, žiūrėta 2019 liepos 19 d.]. Prieiga per internetą:
https://www.prepressure.com/printing-dictionary
Asmeniniame spaudos profesionalo tinklaraštyje talpinamas solidžios apimties aiškinamasis grafinio
dokumentų dizaino, poligrafinio apipavidalinimo ir spaudos technologijų terminų žodynas anglų kalba
su iliustracijomis.
Pulp and paper dictionary [Interaktyvus, žiūrėta 2019 m. liepos 19 d.]. Prieiga per internetą:
https://paperonweb.com/dict.htm
RBMS Controlled Vocabularies for Use in Rare Book and Special Collections Cataloging
[Interaktyvus]. – Bibliographic Standards Committee of the Rare Books and Manuscripts Section, 2016.
[žiūrėta 2019 balandžio 25 d.]. Prieiga per internetą: http://rbms.info/vocabularies/index.shtml
JAV kolegijų ir mokslinių bibliotekų asociacijos Retų knygų ir
rankraščių skyriaus MARC katalogavimo principams pritaikytas
ir toliau plėtojamas specialusis terminų tezauras, vienijantis kelis
sisteminius terminų vardynus: popieriaus, dokumentų tipų ir
žanrų, spaudos ir leidybos, šrifto ir proveniencijos terminų. Šie
sąrašai susieti tarpusavio hierarchiniais ryšiais. Platesnėms
terminologijos diskusijoms profesinei bendruomenei sukurtas specialus tinklaraštis (RBMS Controlled
Vocabularies Community Discussion, žr. http://rbms.info/cv-comments/).
Understanding Illuminated Manuscripts: A Guide to Technical Terms, Revised Edition / Michelle
P. Brown. – Los Angeles : Getty Publications Imprint, 2018. – :128 p. – ISBN 978-1-60606-578-5.
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Библиографическая наука и практика. Терминологический словарь / Фокеев В.А. –
Москва : Издательство::Профессия, 2008. – 272 c. – ISBN 978-5-93913-147-6.
Žymaus Rusijos bibliografijos teoretiko Valerijaus Fokejevo aiškinamajame
terminų žodyne rusų kalba pateikta apie tūkstantis terminų, susijusių su
bibliografijos disciplinos, mokslo ir praktinės veiklos sritimis. Jame pirmą
kartą apibrėžiami su bibliografijos paslaugų rinka ir reklamos sritimi susiję
terminai. Kai kurie jų analizuojami platesniuose standartizuotos terminijos
kontekstuose, pateikiant ir jų alternatyvias formas. Be to, šiame
bibliografijos terminų žodyne atspindėti ir kitų Rusijos bibliografijos mokslo
atstovų sukurti ir paaiškinti terminai, todėl tai įdomus autorinis vientisos
bibliografijos terminijos sistemos modelis.
Nuoroda į LNB katalogą

Библиографоведение. Информатика: Терминологический словарь / В. А. Фокеев. –
Москва.: Литера, 2009. – 488 с. – ISBN: 978-5-91670-014-5.
Aiškinamasis žodynas, atspindintis rusų bibliografijos bei informatikos terminijos
vystymosi tradicijas ir apibūdinantis nacionalinės standartizacijos pasiekimus,
abėcėlės seka pateikia daugiau kaip 3 tūkstančių terminų aiškinimus su išsamiomis
nuorodomis į šaltinius. Jame taip pat suregistruoti ir apibrėžti bibliotekininkystės
bei knygotyros terminai.

Библиография : основные понятия и термины / К.Р. Симон. – Изд. 2-е. – Москва : URSS :
ЛКИ, 2010. – 158 с. – ISBN 978-5-382-01139-4.

Žymiausio rusų bibliografijos tyrinėtojo Konstantino Simono (1887–1966), istoriografinio
pobūdžio terminologinio veikalo antroji laida, kurioje pateikta 125 esminių bibliografijos
terminų išsami analizė rusų kalba su autoriaus pratarme ir leidėjų komentarais. Taip pat
išleista šio autoriaus išsamiausios pasaulinės bibliografijos istorijos monografijos antroji
laida. Ji taip pat pasižymi gera istorinių bibliografijos terminų analize.
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Библиотечное дело. Терминологический словарь / Российская гос. б-ка. 3-е. изд ., перераб.
и доп. – Москва., 1997. – 168 с.
Aiškinamasis abėcėlinis 1300 pagrindinių bibliotekininkystės ir bibliografijos bei
gretimų sričių terminų žodynas rusų kalba su sistemine jų rodykle. Pasižymi
solidžia terminų dalimi, skirta bibliotekų aptarnavimo bei skaitybos dalykams.
Nuoroda į LNB katalogą

Библиотечный фонд: словарь-справочник / [сост.: Е. И. Ратникова, Н. З.
Стародубова, Л. М. Толчинская]. – Москва : Инфра-М, 2016. – 158 с. – ISBN
978-5-16-011455-2.
Bibliotekų fondų organizavimui ir tvarkybai skirta metodinė priemonė rusų kalba
su pagrindinių terminų bei sąvokų paaiškinimais. Ypatingas dėmesys skirtas naujų
komplektavimo šaltinių bei metodų, teisinės aplinkos analizei.

Словарь терминов по библиотековедению, библиографоведению и информатике : Учеб.
пособие для студентов / М-во культуры Рос. Федерации. Самар. гос. акад. культуры и искусств.
Фак. информ. и межкультур. коммуникаций ; [Науч. ред. : М.Г. Вохрышева]. – Самара, 2003
(ИВЦ СГАКИ). – 140 p.
Типографика в терминах и образах / Владимир Кричевский. - Москва : СЛОВО/SLOVO, 2000.
- 2 t. . - ISBN 5-85058-237-8.
Išsamus aiškinamasis iliustruotasis svarbiausių 158 knygos poligrafinio
apipavidalinimo terminų žodynas rusų kalba, gavęs Rusijos gražiausių metų
leidinio premiją.
Nuoroda į LNB katalogą
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BIBLIOTEKARSKI terminološki slovar [Elektroninis išteklius] / Ivan Kanič ... [et al.] - Ljubljana
: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009. – 1 pdf failas (369
p.). Prieiga per internetą: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0934/BTS-2009.pdf
Slovėnijos nacionalinės ir universiteto bibliotekos Terminologijos komisijos parengtas suvestinis
aiškinamasis bibliotekininkystės terminų žodynas, kuriame apie 6400 abėcėlės seka sugrupuotų
bibliotekininkystės terminų slovėnų kalba.
Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології [Elektroninis
išteklius] / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П.
І. Рогова ... [et al.]. − К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 1 pdf failas (283 p.). Prieiga per internetą:
http://eprints.rclis.org/.
Aiškinamasis informacijos išteklių terminų žodynas ukrainiečių kalba, kuriame surinkta apie 1700
Ukrainos standartuose bei kituose norminiuose dokumentuose reglamentuotų bibliotekų ir informacijos
tarnybų vartojamų terminų, su įvadu, santrumpų ir naudotos literatūros sąrašu bei abėcėline terminų
rodykle.

Dvikalbiai terminų žodynai

Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Loreta
Tauginienė, Inga Gaižauskaitė, Irene Glendinning ... [et al.] ; vertėjos Loreta Tauginienė, Inga
Gaižauskaitė. – Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019. – 1 pdf failas (33 p.). – ISBN 9789955-19-971-7.
Aiškinamąjame terminų žodyne pateikiami 222 lietuviški terminai su apibrėžtimis, jų šaltiniais ir
angliškais atitikmenimis. Jį rengiant atliktas „Glossary for Academic Integrity. ENAI Report 3G
[online]: revised version“ terminų ir jų apibrėžčių vertimas į lietuvių kalbą, todėl apibrėžtys atspindi iš
esmės tarptautinę akademinės etikos praktiką.
Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas / Valentina Dagienė, Tatjana Jevsikova. – Vilnius :
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, 2016. – 484 p. – ISBN 978-9986-680-59-8.
„Aiškinamajame kompiuterijos terminų žodyne“ pateikiami ir aprašomi 5182
pagrindiniai kompiuterijos ir informatikos terminai. Buvo siekiama, kad tai būtų
specialistų pripažinti (Informatikos terminijos komisijos apsvarstyti) ir
kalbininkų terminologų teigiamai įvertinti terminai, dažniausiai matomi
kompiuterio ekrane, mokymo priemonėse. Pagrindinės šio žodyno termino
straipsnio dalys yra terminas, jo apibrėžtis ir atitikmenys anglų kalba.
Nuoroda į LNB katalogą
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Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Toma Lipskytė (grupės
vadovė)... [et al.]; Lietuvos komunikacijos asociacija. – Vilnius : Lietuvos komunikacijos asociacija,
2018. – 1 pdf failas (84 p.). Prieiga per internetą: https://www.ltka.eu/wp-content/uploads/2018/12/RSVterminu-zodynas-2018.pdf
Pirmąjame aiškinamajame ryšių su visuomene terminų žodyne pateikti 655 terminai, apimantys ryšių su
visuomene struktūrą ir raidą, etiką ir teisę, ryšių su visuomene auditorijas, taip pat ir kitų giminingų
sričių (rinkodaros, žurnalistikos, komunikacijos mokslų, sociologijos, vadybos ir kt.) pagrindinės
sąvokos.
Anglų-lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas [Elektroninis išteklius] / Valentina Dagienė, Gintautas
Grigas, Tatjana Jevsikova... [et al.]; Matematikos ir informatikos institutas. – 4-asis papild. leid. –
Vilnius, 2015. – ISBN 978-9986-680-53-6. Prieiga per internetą:
https://www.raštija.lt/lokalizavimas/žodynai/336?did=40
Šis žodynas susietas su „Enciklopediniu kompiuterijos žodynu“. Į jį įtraukti ir papildomi 2,5
tūkstančio terminų. Todėl paieška galima tarp 7 terminų. Žodynas skiriamas kompiuterijos tekstams
versti iš anglų kalbos. Nežinomo angliško žodžio galimų lietuviškų atitikmenų pirmiausia reikėtų
ieškoti šiame žodyne.
Audiovizualinių medijų terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / redaktoriai: Neringa Kažukauskaitė
(vyriausioji redaktorė), Andrius Leliuga, Ieva Skaržinskaitė. – Vilnius: Lietuvos kino centras, 2013. – 1
pdf failas (58 p.). Prieiga per internetą: www.lkc.lt/wpcontent/uploads/2013/10/Audiovizualiniu-terminu
Lietuvos kino centro iniciatyva Audiovizualinių medijų terminų
aiškinamasis žodynas sudarytas siekiant padėti Lietuvos kino
kūrėjams bei audiovizualinio sektoriaus atstovams geriau suprasti
terminus, kurie yra prigiję anglų kalboje, tačiau ne visuomet
teisingai suvokiami ir taisyklingai vartojami lietuvių kalboje.

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova ;
Matematikos ir informatikos institutas. – 2-asis papild. leid. – Vilnius : TEV, 2008. – 650 p. – ISBN
978-9955-879-42-8. Taip pat prieiga per internetą: http://ims.mii.lt/EKŽ/
Žodyne aprašyta apie 4700 terminų ir leksinių vienetų. Pateikiamos terminų
apibrėžtys, paaiškinimai, iliustracijos. Yra ir išsamesnių paaiškinimų, žodžių
vartojimo pavyzdžių, įdėta nemažai iliustracijų. Todėl žodynas vadinamas
enciklopediniu. Pridedamas anglų–lietuvių kalbų žodynėlis. Į jį įtraukti
„Enciklopediniame žodyne“ aprašytų leksinių vienetų atitikmenys anglų kalba,
be to įtraukta dar apie 3 tūkstančiai žodyne neaprašytų, bet dažnai
kompiuterijoje vartojamų žodžių.
Nuoroda į LNB katalogą
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Informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų anglų-lietuvių kalbų žodynas / Valerijonas
Žalkauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. – 831 p.
– ISBN 978-5-420-01701-2.
Šiame žodyne pateikta daugiau kaip 33 000 informatikos, kompiuterijos ir
telekomunikacijų angliškų terminų ir per 38 000 jų lietuviškų atitikmenų. Šio
žodyno terminai įtraukti į Lietuvos Respublikos terminų banką. Dalis
svarbesnių terminų turi trumpus paaiškinimus, taip pat pažymėti neteiktini
lietuviški terminai.
Nuoroda į LNB katalogą
ICP (International Cataloguing Principles) ŽODYNAS iš: Tarptautinių katalogavimo principų
išdėstymas (žr. www.lnb.lt/media/public/leidiniai/elektroniniai/icp_2009-lt.pdf) :
Statement of International Cataloguing Principles (ICP) by IFLA Cataloguing Section and
IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code:2016 Edition with minor
revisions, 2017 (skaitmeninis, žr. https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf)
Tai tarptautinių katalogavimo principų vertimas į lietuvių kalbą su žodyne pateiktu
specifine prasme (nesutampančia su įprastame žodyne apibrėžiamais terminais)
sąvokų abėcėliniu sąrašu, kartu su nurodytais šaltiniais ir nevartojamų terminų
nuorodomis.
ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas / Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų
federacija (IFLA) ; [lietuviškąjį vertimą parengė Nijolė Marinskienė, Regina Varnienė-Janssen, Tomas
Auškalnis]. – Jungt. laida. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. – XV,
302 p. Taip pat prieinamas internete:
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translations-2011-lt-intro.pdf
Versta iš: ISBD: International Standard Bibliographic Description.
Consolidated Edition. Recommended by the ISBD Review Group. Approved
by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. - Berlin/Boston,
2011 (skaitmenintas, žr. https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbdcons_20110321.pdf)

Ši tarptautinių standartų jungtinė laida (2011) išversta į bulgarų,
ispanų, prancūzų, italų, serbų, rusų, kinų ir kai kurias kitas kalbas.
Tarptautinių standartų vertimo į lietuvių kalbą jungtinio leidinio E
dalyje pateikiamas abėcėlinis juose vartojamų terminų sąrašas su
atitikmenimis anglų kalba ir paaiškinimais, kurie ISBD vartojami
specialiąja prasme arba viena iš kelių plačiai vartojamų prasmių. Kai
kurių apibrėžčių šaltiniai identifikuoti po apibrėžties, o jų išsamus
bibliografijos sąrašas pateikiamas tarptautinio standarto C priede.
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Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje : patarimai ir naujos kryptys / IFLA darbo grupė
gairėms valstybinei bibliografijai parengti ; [originalo] redaktorė Maja Žumer ; iš anglų kalbos vertė
Tomas Auškalnis ; vertimo redaktorės Regina Varnienė-Janssen, Nijolė Marinskienė. – Vilnius :
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011. – 145 p. – ISBN 978-609-405-053-4. Taip
pat prieiga per internetą: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/39-lt.pdf
Nuoroda į LNB katalogą
Versta iš: National bibliographies in the digital age: guidance and new
directions / IFLA Working Group on Guidelines for National
Bibliographies ; edited by Maja Žumer. – München : K. G. Saur, 2009. –
140 p.
Nuoroda į LNB

Žinių technologijų (ir saityno technologijų) terminų žodynėlis [Elektroninis išteklius] / Saulius
Maskeliūnas; Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. – Vilnius, 2012. – 1 pdf failas
(8 p.). Prieiga per internetą: http://eta.ktl.mii.lt/~mask/LIKS-IS/Z'iniu_technologiju_z'odyne'lis.pdf
Dr. Sauliaus Maskeliūno parengtas „Žinių technologijų terminų žodynėlis“, kuriame abėcėlės seka
paaiškinta apie 100 terminų, yra angliškų terminų rodyklė ir terminų prasminių sąryšių schema
Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa [Interaktyvus]. / EnglishPolish Dictionary of Library and Information Science. – Katowice : Studio Noa : Uniwersytet
Śłąski, 2009. – 1 pdf failas (213 p.). Prieiga per internetą:
https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0005/29606/SlownikINiB.pdf
Anglų–lenkų bibliotekininkystės ir informacijos mokslų terminų vardynas,
jame pateiktas kaip abėcėlinis 6 tūkstančių terminų sąvadas, atspindintis
aktualių norminių dokumentų ir kitos profesinės literatūros terminiją.
Pripažintas geriausiai parengtu 2009 m. lenkų informaciniu leidiniu ir yra
gavęs lenkų bibliotekininkų draugijos G. A. Lysakowskio premiją.

ANGLEŠKO-slovenski slovar bibliotekarske terminologije = EnglishSlovenian dictionary of library terminology [Interaktyvus] / compiled and edited by Ivan Kaniè. –
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Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002.[ žiūrėta 2019 balandžio 19 d.]. Prieiga per
internetą:
http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/ang-slo/angslo.html
arba
http://www2.arnes.si/~ljnuk4/dictionary/slovenian/)
Bibliotekininkystės ir su ja susijusių sričių: dokumentalistikos, informatikos, knygininkystės,
leidybos ir spaudos terminologijos vardynas anglų–slovėnų kalbomis, kuriame pateikta 5600 terminų
be apibrėžimų. Tai dalis Slovėnijos nacionalinės ir universiteto bibliotekos „Daugiakalbio
bibliotekininkystės terminų tarptautinio žodyno“ projekto (Multilingual Dictionary of Library
Terminology: International Project), kuriame tarp 16 kitų Europos valstybių dalyvavo ir Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije [Interaktyvus] / Ivan Kanič, Zlata Dimec,
Polona Vilar ; Narodna in univerzitetna knjižnica. – Kamnik : Amebis ; Ljubljana, 2012. [žiūrėta 2019
balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:
https://www.termania.net/slovarji/103/anglesko-slovenski-slovar-bibliotekarske-terminologije
Į slovėnų terminų bazių sąvadą integruota nauja
anglų–slovėnų bibliotekininkystės terminų žodyno
redakcija, žodyne – 5300 terminų. Tai dalis Slovėnijos
nacionalinės ir universiteto bibliotekos „Daugiakalbio
bibliotekininkystės terminų tarptautinio žodyno“ projekto
(Multilingual Dictionary of Library Terminology:International Project), kuriame tarp 16 kitų Europos
valstybių dalyvavo ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Bibliotēku un informācijas pārvaldība : angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā
vārdnīca : [4500 terminu tulkojums un skaidrojums] / Džaneta Stīvensone. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2001.
– 243 p. – ISBN 9984-22-089-3.
Nuoroda į LNB katalogą
Bibliotheks glossar Englisch&Deutsch / von Birgit Wiegandt; UB Göttingen. [interaktyvus, žiūrėta
2019 balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://bibliotheks-glossar.de/
Vienoje didžiausių bibliotekininkų specialiosios
profesinės terminijos duomenų bazėje yra apie
90 tūkstančių bibliotekininkystės ir su ja
susijusių sričių terminų bei santrumpų vokiečių
ir anglų kalbomis.
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Bibliothekssprachführer : Phrase book for librarians [Elektroninis išteklius] / Katrin Sauermann, 2004.
– 1 pdf failas (14 p.). Prieiga per internetą: https://hdms.bszbw.de/files/6123/Bibliothekssprachfuehrer_deutsch-englisch.pdf
Praktiniais tikslais sudarytas bibliotekose teikiamų paslaugų rinktinės terminijos frazynas vokiečiųanglų kalba
Bibliotheksglossar [Interaktyvus]. – Berlin : Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu
Berlin [žiūrėta 2019 liepos 9 d.]. Prieiga per internetą: https://www.ub.huberlin.de/de/bibliotheksglossar
Dictionnaire bilingue de l'édition = Bilingual dictionary of book publishing / Philippe Schuwer;
Martine Schuwer. – Paris : Ed. du Cercle de la librairie, [2014]. - 404 p. – ISBN 978-2-7654-1441-4.
Naujoje dvikalbio leidybos terminų žodyno laidoje prancūzų-anglų kalbomis
abėcėlės seka pateikta 20 tūkstančių šios srities terminų su kontekstiniais
frazeologizmais. Nuo 1977 m. laidos terminų žodynas skiriasi naujais
multimedijų ir skaitmeninimo technologijų terminais. Autoriai yra sukaupę ne
tik didžiulę praktinę patirtį, bet yra sudarę ir išleidę 7 monografijas bei
paskelbę virš 100 publikacijų šalyje ir užsienyje.

Dictionnaire bilingue de l'informatique : français-anglais, anglais-français / Peter Collin. – 3e
édition revue et corrigée. – Paris : Maxima L. du Mesnil, cop, 2010. – 413 p. – ISBN 9782840016359.
Tai vienas seniausių ir nuosekliausiai leidžiamų informacinių technologijų
terminų žodynų prancūzų kalba, kuriame apie 35 000 terminų su atitikmenimis
anglų kalba.
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Dictionnaire de l'informatique et de l'internet [Interaktyvus, žiūrėta 2019 liepos 19 d.]. Prieiga per
internetą: http://www.dicofr.com/
Nuolat atnaujinama informacinių technologijų ir interneto terminų duomenų bazė prancūzų kalba su
angliškais 4500 terminų atitikmenimis ir integruota tarptautinių standartų terminija, faktografiniais
šaltiniais ir iliustracine medžiaga.
Dictionnaire de technologie numérique : anglais-français, français-anglais = Dictionary of digital
technology : English-French, French-English / Robinson, Michael. – Paris : Ellipses Édition
Marketing S.A., 2004. – 809 p. – ISBN 2-7298-1879-0.
Dictionnaire technique des industries graphiques - Anglais-français, français-anglais / Jean-Claude
Faudouas. - 2eme édition. – Paris : Collectif La maison du dictionnaire, 2012. – 336 p. – ISBN 978-285608-281-2.
Antroji terminų žodyno laida su 3 000 terminų ir apie 10 000 sąvokų
paaiškinimų prancūzų kalba iš leidybos, žurnalistikos, fotografijos ir kitų
socialinių medijų sričių su terminų atitikmenimis anglų kalba.

Dictionary of librarianship = Wörterbuch des Bibliothekswesens : including a selection from the
terminology of information science, bibliology, reprography, higher education, and data processing :
German-English, English-German / Eberhard Sauppe. – 3rd rev. and enl. ed. – München [etc.] : K.G.
Saur, 2003. – XIX, 524 p. – ISBN 3-598-11550-4.

Trečiasis, pataisytas populiaraus dvikalbio verčiamojo vokiečių–anglų ir
anglų–vokiečių terminų žodyno leidimas, parengtas vieno geriausių vokiečių
bibliotekininkystės terminologijos žinovų. Pateikta 14 tūkstančių terminų.
Nuoroda į LNB katalogą
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English-Spanish language resources for library and information professionals / Tony Lozano
[Interaktyvus]. – Granada: University Spain, 2019.[ žiūrėta 2019 liepos 9 d.]. Prieiga per internetą:
https://lexis.ugr.es/

Fachwörterbuch Druck & Medien. - 4., aktualisierte Auflage. – [Leipzig] : Verlag Buch- und
Medienproduktion, [2015]. – 468 p. ISBN 9783981759105. Taip pat prieiga per internetą:
https://digiboard.htwk-leipzig.de/fachwoerterbuch/index.php

Informationsordbogen [Interaktyvus] / Det Informationsvidenskabelige Akademi; Københavns
Universitet , [žiūrėta 2019 m. balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.informationsordbogen.dk/
Kopenhagos universiteto bibliotekos terminologijos duomenų bazė, kurioje daugiau kaip 3 tūkstančių
bibliotekininkystės ir informacijos terminų aiškinimai danų kalba ir jų atitikmenys anglų kalba. Taip
pat galima paieška šiomis kalbomis abėcėlinėje ir dalykų rodyklėse. Kai kurie terminai pateikti su
iliustracijomis
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KBs Basvokabulär [Interaktyvus]. – Stockholm : Kungliga biblioteket, 2019 [žiūrėta 2019 balandžio 19
d.]. Prieiga per internetą: https://id.kb.se/vocab/
Švedijos nacionalinės bibliotekos susietųjų katalogavimo, dalykinimo ir kitų automatizuotų bibliotekinių
procesų kontroliuojamų žodynų duomenų bazė su galimybe atlikti joje paiešką švedų ir anglų kalbomis.
Taip pat integruotos bibliografinių ir terminologinių duomenų konvertavimo sistemos, pavyzdžiui,
KB/LIBRIS mappings of MARC to RDF vocabulary terms. Prieiga per internetą:
https://id.kb.se/marcframe/

Lexique des médias sociaux = Social media glossary [Elektroninis išteklius] / Marjorie Beauchamp
Natalie Ranger. – [Gatineau, QC] : Terminology Standardization Directorate, Translation Bureau =
Direction de la normalisation terminologique, Bureau de la traduction, 2013 . – 1 pdf failas (93 p.). –
ISBN 978-1-100-54530-1. – Bulletin de terminologie 288. Prieiga per internetą:
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/tpsgc-pwgsc/S52-2-288-2013.pdf
Lexique franco-russe de bibliothéconomie / Франко- русская библиотечная лексика
[Elektroninis išteklius] – Paris Bibliothèque d’État de littérature étrangère; Moscou, 2007. – 1 pdf
failas (77 p.). Prieiga per internetą: http://static.lexicool.com/dictionary/FU7KR910738.pdf.
Bibliotekininkystės terminijos vardynas, kuriame apie 2 tūkstančiai terminų prancūzų–rusų kalba,
išdėstytų abėcėlės seka.
LST ISO 5127:2017. Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (tapatus
ISO 5127:2017 Information and documentation – Foundation and vocabulary) : Pakeičia LST ISO
5127:2008. – Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2019. – 352 p.
Antroje tarptautinio terminologijos standarto ISO 5127 redakcijoje (pirmoji pasirodė 2004 m., buvo
išversta į lietuvių kalbą 2008 m.) daugumą sudaro bibliotekininkystės terminai. Jame susistemintos
dokumentų, duomenų laikmenų ir jų dalių terminijos sritys, taip pat dokumentavimo institucijų: archyvų,
bibliotekų ir muziejų bei jų fondų terminai; sunorminta fondų planavimo, plėtros, komplektavimo,
saugojimo bei paieškos, turinio analizės, perteikimo ir aprašo dalykų terminija su išsamiais
apibrėžimais. Šiame standarte reglamentuojami itin aktualūs teisiniai informacijos ir dokumentavimo
aspektai: literatūrinės, meninės ir pramoninės nuosavybės terminai, nurodytos autoriaus teisių,
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privatumą ir informacijos prieigą reglamentuojančių sąvokų normos. Standartas pradėtas versti į
lietuvių kalbą.
Polnisch : Wörterbuch für Bibliotheken : Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch / Ewa
Bagłajewska-Miglus, Rainer Berg. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. – 289 p.
Dvikalbis verčiamasis pagrindinių bibliotekininkystės ir informacijos mokslų 7000
terminų vardynas vokiečių–lenkų ir lenkų–vokiečių kalbomis, kuriame įtraukta nemažai
aktualių kompiuterijos terminų, profesinių draugijų bei organizacijų santrumpų.

Polygraph Wörterbuch für die Druckindustrie und Kommunikationstechnik = Polygraph
dictionary of the graphic arts and communications technology: deutsch-englisch, englisch-deutsch /
Michael Nitsche, Leonhard Trondt. – 11 Aufl. – Bielefeld : Polygraph Fachmedien Verlag, 2007. – 328
p. – ISBN 3-934938-30-2.
STERNIK Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania [Interaktyvus]. –
Warszawa : Biblioteka Narodova, 2012 [žiūrėta 2019 balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:
http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php
Specialistams skirta viešos prieigos bibliografijos ir katalogavimo terminų
duomenų bazė, administruojama Lenkijos nacionalinės bibliotekos. Šioje bazėje
paieškos funkcijas atlieka abėcėlinis anglų–lenkų terminų vardynas su
tiesioginėmis nuorodomis į plačius terminų aiškinimus, siejamus tarpusavio
hierarchiniais ryšiais bei bendromis nuorodomis į šaltinius.

Tõlkesõnastik = Translation dictionary : eesti-inglise, inglise-eesti : raamatukogusõnastik /
koostanud Maris Ringvee ; toimetanud Sirje Nilbe. – Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2002. – 115
p. – ISBN : 978-2-11-139366-0.
Dviejų dalių, abėcėlės seka sugrupuotų estų–anglų ir anglų–estų
bibliotekininkystės terminų vardynas, išleistas Estijos nacionalinės bibliotekos,
siekiant paspartinti ir palengvinti profesinės literatūros supratimo bei vertimo
darbus.

Nuoroda į LNB katalogą
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Vocabulaire des techniques de l'information et de la communication (TIC) [Elektroninis išteklius].
– [Paris] : Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 2017. – 1 pdf failas (488
p.). – ISBN 978-2-11-139366-0. – Prieiga per internetą:
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-lalangue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-TIC-2017

Wörterbuch Buch- und Bibliothekswesen:deutsch-französisch. [Interaktyvus]. Universitätsbibliothek, Potsdam [žiūrėta 2019 balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:
http://info.ub.uni-potsdam.de/datenbanken/df_glossar/startglossar.php)
Knygotyros ir bibliotekininkystės terminologijos duomenų
bazė, kurioje 5430 terminų vardynas vokiečių– prancūzų
kalbomis, yra paieškos ir semantinių ryšių nustatymo
galimybė.

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The EnglishRussian dictionary of library and information terminology / Дж. Ричардсон ; под ред. Э.Р. Сукиасяна,
В.В. Зверевича. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 267 c. – ISBN 5-93913-083-6.
Amerikos ir Rusijos bibliotekininkų parengtas verčiamasis anglų–rusų
bibliotekininkystės ir informacinės veiklos terminų vardynas abėcėlės seka, jame
įtraukta esminė šių valstybių katalogavimo, komplektavimo ir kitas svarbias
bibliotekų veiklos sritis reglamentuojančių standartų terminija.
Nuoroda į LNB katalogą

Англо-русский словарь по машиночитаемой каталогизации / Гос. публ. науч.-техн. б-ка
России (Москва) ; сост. Я. Л. Шрайберг ; ред. Е. М. Зайцева. – Москва : ГПНТБ России, 2010. 263 с. – ISBN 978-5-85638-138-1.
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Англо-русский словарь по полиграфии и издательскому делу / А. В. Виноградский, А. В.
Виноградский [и др.]. – Москва: Рус. яз. ; Руссо, 1993. – 582 c. – ISBN 5-200-01145-0.
Vienas žinomiausių knygų leidybos ir poligrafijos dvikalbių anglų–rusų terminų
žodynų su santrumpų ir rusiškų terminų rodyklėmis, jame iš anglų kalbos išversta ir
paaiškinta apie 30 000 terminų.
Nuoroda į LNB katalogą

Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаціоної термінології = EnglishUkrainian glossary of Library and Information Science / Н. Стрішенець ; Нацiональна Академiя
Наук Украïни, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ : Національна
бібліотека України імені В.І.Вернадського, 2004. – 328 p. – ISBN 966-02-3343-4
Bibliotekinės informacinės terminologijos vardyne abėcėlės seka pateikta apie 6 000 terminų anglų–
ukrainiečių kalbomis, yra išsamių žodyno sudarymo paaiškinimų, santrumpų, šaltinių sąrašai.
Nuoroda į LNB katalogą
Информационно-поисковый тезаурус по сохранности документов / В.П. Леонов. – СанктПетербург : Библиотека Российской академии наук, 2006 [žiūrėta 2019 liepos 17 d.]. Prieiga per
internetą: http://www.rasl.ru/e_resours/tezaurus/index.htm
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Книга – текст – коммуникация = Book – text – communication / Ю.В. Щербинина. – Москва
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 303 p.
Abėcėliniame terminų žinyne pateikiama į rusų kalbą patekusių tiesioginių vertinių
iš anglų kalbos lingvistinė, o ne terminologinė naujųjų knygos bei komunikacijos
sąvokų, kurios aiškinamos be nuorodų į šaltinius, analizė.

 Nuoroda į LNB katalogą

Русско-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The
Russian-English dictionary of library and information terminology / Э.Р. Сукиасян, В.В.
Зверевич, Т.А. Бахтурина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 220 с. – ISBN 978-5-90475746-5.
Tai 2005 m. išleisto anglų–rusų bibliotekininkystės ir informacinės veiklos
vardyno tąsa, siekiant vertėjams ir specialistams pateikti kuo tikslesnę rusų–
anglų bibliotekininkystės terminiją su platesniais paaiškinimais, yra įvadas
rusų ir anglų kalbomis, santrumpų sąrašas.

Nuoroda į LNB katalogą

Словарь шрифтовых терминов [Interaktyvus, žiūrėta 2019 liepos 19 d.] Prieiga per internetą:
http://typo.mania.ru/glossary/index.htm
Gausiomis iliustracijomis pasižymintis anglų-rusų terminų žodynas su trumpais spaudos ir knygų
leidybos šriftų paaiškinimais rusų kalba.

Kanzlei

Канцлей

(нем. Kanzlei -- канцелярия)
Рукописная разновидность Готических
Шрифтов (I). Возник в 17--18 вв. в
Германии как форма канцелярского
письма. Отличается причудливыми и
изысканными формами .
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Терминологический словарь по консервации документов [Interaktyvus]. – Санкт-Петербург :
Российская национальная библиотека [žiūrėta 2019 balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:
http://nlr.ru/fdcc/publ/translate.php
Specialiai popieriui saugoti ir konservuoti skirtos terminijos anglų–rusų kalbomis verčiamasis žodynas
/ vardynas, sudarytas Rusijos nacionalinės, valstybinės ir užsienio literatūros bibliotekų pastangomis,
remiantis Vengrijos nacionalinės bibliotekos penkiakalbiu dokumentų konservavimo žodynu.
Французско-русский словарь информационно-библиотечной и
документивной терминологии = Dictionnaire française-russe pour les
bibliothèques et la documentation / А.Н. ШИроков, Ж.-Ж. Донар –. М.
: Тезаурус, 2005 (ПИК ВИНИТИ). – 98 p.
Žodyne surinkta apie 1300 bibliotekų ir kitų institucijų informacinei veiklai
apibūdinti skirtų terminų prancūzų–rusų kalbų atitikmenimis su terminų rusų
kalba rodykle.

Daugiakalbiai terminų žodynai

Avantekstas : lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas [Interaktyvus]. – Vilnius: Vilniaus
universitetas, 2007–2015. [žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.avantekstas.flf.vu.lt
Tai originalus enciklopedinis lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas. .Jame aprašyti terminai iš
įvairių literatūros sričių, kuriose vyksta didžiausias humanitarinių sąvokų atsinaujinimas. Pateikiami
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ir lietuviškų terminų atitikmenys keturiomis kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, rusų. Siekiama
sunorminti šiuos terminus, įvesti naujų sąvokų, atitinkančių šiuolaikinių humanitarinių ir socialinių
tyrimų pasiekimus, sisteminti lietuvišką teriminiją. Kiekvieno termino aprašas turi bibliografijos
šaltinių (originalių bei verstinių), kuriuose daugiausia vartojamas duotas terminas, sąrašą.

Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas / Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo
biblioteka. – Vilnius : LNB, 1990– 1999. – 4 t.
1990–1999 metais, suvienijus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvių kalbos
instituto, Vilniaus universiteto, Lietuvos standartizacijos departamento specialistus, pavyko išleisti
keturis aiškinamojo terminų žodyno sąsiuvinius su atitikmenimis anglų, rusų ir vokiečių kalbomis:
Sąs. 1, Katalogavimas ; Katalogų ir kartotekų sistema / [sudarė N. Kolesinskienė ; V. Bulavas (vyr.
redaktorius)] … [et al.]. – Vilnius, 1990. – 165 p.
Pirmasis „Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodyno“ sąsiuvinis, kuriame abėcėlės seka
buvo paaiškinta 518 svarbiausių katalogavimo terminų, taip pat pateikta autorės sudaryta sisteminė
rodykle.
Nuoroda į LNB katalogą
Sąs. 2, Dokumentas ; Leidinys ; Leidyba / Nijolė Kolesinskienė, Auksė Balsienė. – 1991. – 155 p.
Antrajame terminų žodyno sąsiuvinyje buvo pateiktas 561 terminas su svarbiausių dokumento, leidinio,
jo redagavimo, spaudos bei poligrafijos procesus apibūdinančių sąvokų paaiškinimais, pridėta
sisteminė terminų rodyklė.
Nuoroda į LNB katalogą
Sąs. 3, Bibliografija / Violeta Černiauskaitė ; redakcinė kolegija: V. Bulavas (vyr. redaktorius) … et
al.]. – 1994. – 103 p.
Trečiajame teminiame bibliografijai skirtame terminų žodyno sąsiuvinyje be paaiškintų 340
svarbiausių šios srities terminų, pateiktas dėmesio vertas įvadinis St. Keinio straipsnis „Žodis
bibliografijos terminų vartotojui“, sudaryta sisteminė terminų rodyklė, šaltinių sąrašas.
Nuoroda į LNB katalogą
Sąs. 4, Bibliotekos fondai / Nijolė Bliūdžiuvienė, Vytautas Rimša. – 1999. – 198 p.
Ketvirtajame terminų žodyno sąsiuvinyje pateikta 820 terminų, apibūdinančių ir aiškinančių fondo
rūšis, fondo sudarymo bei naudojimo organizavimą ir valdymą. Yra pagalbinės atitikmenų anglų, rusų
ir vokiečių kalbomis rodyklės, sistemine dalykų rodyklė, panaudotos literatūros sąrašas.
Nuoroda į LNB katalogą
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Bibliothekarisches Handwörterbuch = Librarian's dictionary = Nastol'nyj slovar' bibliotekarja /
Susanne Knechtges; The British Council ; Stadtbibliothek Köln. - [2. überarb. und erg. Aufl.]. – Bad
Honnef : Bock und Herchen, 1995. – 204 p. – ISBN 9783883471877.
Trikalbio verčiamojo bibliotekininkams aktualių terminų trijų dalių
abėcėlinio vardyno anglų, rusų ir vokiečių kalbomis antrasis pataisytas
leidimas, kuriame yra ir dalykų rodyklė. Pratarmėje pažymėta, kad
ketinama plėsti žodyną ir įtraukti į jį daugiau atitikmenų kitomis Europos
kalbomis.
Nuoroda į LNB katalogą

Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāze [Interaktyvus]. – Riga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2006–2019. [žiūrėta 2019 balandžio 15 d.]. Prieiga per internetą: http://termini.lnb.lv/

Latvijos nacionalinės bibliotekos terminologijos duomenų bazėje šiuo metu sukaupti apie 3 tūkstančiai
Latvijos mokslų akademijos Terminologijos komisijos aprobuotų terminų su aiškinimais bei
atitikmenimis anglų kalba, kartais – rusų, ar vokiečių kalbomis. Terminai atrenkami iš norminių
dokumentų, standartų, pvz., „LVS ISO 5127:2005 Informācija un dokumentācija. Vārdnīca“,
profesinės literatūros, publikuotų teminių bibliotekininkystės terminų žodynų. Be to, mokslinių tyrimų
tikslais duomenų bazėje saugomi ir netekusių galios standartų ar tarptautinių taisyklių terminai.
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Diccionario de bibliologia y ciencas afines : Terminologia relativa a la archivistica, bibliofilia,
bibliografia, bibliologia, bibibliotecologia, biblioteconomia, codicologia, documentologia,
ecdótica, epigrafia, hermeneutica, incunabulogia, informatica, lexicografia, paleografia,
papirologia, tipografķa, etc. / José Martinez de Sousa. – Gijón : Trea, D.L., 2004. – 1048 p. – ISBN
9788497040822.
Vieno žymiausių Ispanijos knygos žinovų, daugelio žodynų autoriaus ir
Tarptautinės bibliologų draugijos prezidento išsamus aiškinamasis knygotyros
terminų žodynas ispanų kalba su atitikmenimis anglų ir prancūzų kalbomis bei
gausiomis iliustracijomis.

Dictionary of Library and Information Sciences : SERBIAN – ENGLISH – GERMAN
[Interaktyvus] / Ljiljana Kovačević, Dr Dobrila Begenišić, Vesna Injac-Malbaša. – Belgrade : National
Library of Serbia: Scientific Research Department, 2015. [žiūrėta 2019 liepos 9 d.]. Prieiga per
internetą: http://rbi.nb.rs/en/multilang
Trikalbiame bibliotekininkystės ir informacijos mokslų žodyne, kurį sudarė Serbijos nacionalinės
bibliotekos mokslinių tyrimų skyrius serbų, anglų ir vokiečių kalbomis, pateikta 40 000 terminų, iš jų: 14
000 serbų kalba, 12 400 anglų kalba ir 14 000 vokiečių kalba, taip pat net 2 400 santrumpų ir 200
naudingų nuorodų į informacijos šaltinius internete.
Dictionnaire de termes en usage dans le commerce des livres anciens en français, anglais, allemand
et italien = Dictionary of terms [and] expressions commonly used in the antiquarian booktrade in
French, English, German and Italian / Edgar Franco. – [Hilversum] : LILA/ILAB, 1994. – [695] p. –
ISBN 9789080142145.
Elsevier's Dictionary of Library Science, Information and Documentation: In English/American
(with definitions), French, Spanish, Italian, Dutch, German and Arabic / b S. Salem, W.E. Clason.
– 3rd Edition. – Amsterdam, London ; New York : Elsevier, 1992. – 708 p. Prieiga per internetą:
http://www.ebooks-downloads.net/ebook-pdf/elsevier-s-dictionary-of-library-science-information-anddocumentation
Daug leidimų sulaukęs garsios mokslo leidinių Elzevyrų leidyklos iniciatyva
leidžiamas daugiakalbis informacijos, dokumentacijos ir bibliotekininkystės
terminų žodynas su paaiškinimais anglų kalba bei atitikmenimis danų, ispanų,
italų, prancūzų, vokiečių kalbomis ir pridėtu aktualiu terminų sąrašu arabų
kalba.
Nuoroda į LNB katalogą
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Glossary on paper conservation in six languages: English, German, Chinese, Korean, Mongolian,
Japanese [Interaktyvus]. – Hong Kong : Goethe-Institut Hongkong, 2019 [žiūrėta 2019 liepos 9 d.].
Prieiga per internetą: https://www.goethe.de/ins/cn/en/sta/hon/bib/glossarpapier.html
Glossarium bibliothecarii multilinguale : Fachwörterbuch Bibliothek Deutsch-EnglischRussisch-Georgisch / Arne Ackermann, Tinatin Dschatschwadse, Engelbert Plassmann. – Bad
Honnef : Bock und Herchen, 2006. – 481 p. – ISBN 9783883472508.
Keturių kalbų profesinės terminijos žodynas – tarptautinio terminologijos
projekto, kuriame dalyvavo specialistai iš Vokietijos (Arne Ackermann,
Engelbert Plassmann, Claus Spies) ir Gruzijos (Tinatin Dschatschwadse,
Davit Gagnidse, Iwa Mindadse), dalis. Būtent jie ir pasiūlė papildyti žodyną
atitikmenimis anglų ir rusų kalbomis. Pratarmėje pažymėta, kad mažai kam
pažįstamos, ‚egzotiškos“ Gruzijos bibliotekininkystės terminologija su savo
senomis, V amžių siekiančiomis knygos tradicijomis, gerokai praturtino
bendrus terminologijos aruodus, o atitikmenys rusų kalba dar papildė
tarpkultūrinį bibliotekininkystės reiškinių supratimą.

Informacijos terminų žodynas / Adelė Trečiokaitė. – Vilnius : Lietuvos informacijos institutas, 1993.
– 137 p.
Aiškinamajame trikalbiame žodyne abėcėlės tvarka išdėstyti 1365
kirčiuoti lietuviški terminai, pateiktos apibrėžtys bei atitikmenys rusų ir
anglų kalbomis. Žodyną peržiūrėjo Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių
kalbos instituto Terminologijos skyrius.
Nuoroda į LNB katalogą

International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) Glossary : How to Describe Rare Books,
Manuscripts, Autographs, Maps, Prints, Atlases, First Editions, Illustrated Books [Interaktyvus, žiūrėta
2019 liepos 9 d.]. Prieiga per internetą: https://www.ilab.org/glossary
Tarptautinės Antikvarinių knygų draugijų lygos pagrindinėje interneto svetainėje nuolat pildomas
terminų žodynas keturiomis kalbomis : anglų, prancūzų, švedų ir vokiečių. Tokius terminų žodynėlius
sudaro ir viešai skelbia ir nacionalinės Antikvarinių knygų draugijos.
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Lexique bibliotheģconomique en langues eģtrangeĢres : V.O-theĢque mots / Multilingual
glossary of library terms – French, English, Spanish, Catalan, Czech. [Elektroninis išteklius]. –
[Paris] : Bibliothèque Centre Pompidou, publique d'information, 2011. – 1 pdf failas (151 p.). –
ISBN 978-2-84246-150-8. – Prieiga per internetą: https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/49380-lexique-bibliotheconomique-en-langues-etrangeres.pdf
Gražiai išleistas Prancūzijos bibliotekų praktinėje veikloje dažniausiai vartojamų
terminų abėcėlinis vardynas 5 kalbomis: anglų, prancūzų, katalonų ir ispanų bei, čekų.

Library Services to People with Special Needs Section : Glossary of Terms and Definitions / Nancy
Mary Panella. – The Hague, IFLA Headquarters, 2009. – 34 p. – (IFLA Professional Reports 117). –
ISBN 978-90-77897-39-3. Taip pat prieiga per internetą:
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/117.pdf
Multilingual archival terminology [Interaktyvus]. – ICA (International Council on Archives), 2013–
2015. [žiūrėta 2019 m. balandžio 23 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ica.org/en/online-resourcecentre/multilingual-archival-terminology; arba http://www.ciscra.org/mat/
Archyvistams, archyvų tyrinėtojams ir studentams skirta atviros prieigos 320 profesinių
terminų duomenų bazė 24 kalbomis: arabų, baltarusių, kinų, kroatų, vokiečių, anglų,
suomių, prancūzų, graikų, hebrajų, italų, japonų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų,
ispanų, švedų ir kt., sudaryta Tarptautinės archyvų tarybos iniciatyva. Joje šiomis
kalbomis galima rasti pagrindinių archyvistikos terminų paaiškinimus su nuorodomis į apibrėžimų šaltinius. Be
to, duomenų bazėje yra galimybė taisyti terminus, o jos sudarytojai svarsto galimybę ją pildyti ir kitomis
kalbomis, priklausomai nuo paklausos.

Multilingual Bookbinding and Conservation Dictionary / Suzy Morgan, Peter Verheyen. – Last
modified on 13 August 2015 – [Interaktyvus, žiūrėta 2019 liepos 9 d]. Prieiga per internetą:
http://bookbindingdictionary.com/wiki/index.php?title=Main_Pa)
Tarptautinis Knygrišystės ir knygų restauravimo bei konservavimo terminų duomenų bazės projekto
bandymas 9 kalbomis: anglų, danų, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, švedų, rusų, pasižymi
naudingomis nuorodomis į kitus atviros prieigos profesinės informacijos šaltinius.
Multilingual dictionary of cataloguing terms and concepts (MulDiCat) [Interaktyvus, žiūrėta 2019
m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą: https://www.ifla.org/publications/multilingual-dictionary-ofcataloguing-terms-and-concepts-muldicat
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Daugiakalbis katalogavimo terminų žodynas buvo pradėtas rengti IFLA iniciatyva dar
1998 m., siekiant palengvinti tarptautinio katalogavimo principų ir standartų vertimą
bei supratimą. Šiuo metu jame integruota 40 pagrindinių terminų su paaiškinimais 25
kalbomis, tarp jų: anglų, arabų, albanų, bulgarų, čekų, italų, japonų, kinų, kroatų,
latvių, lenkų, lietuvių, serbų, slovakų, slovėnų, ispanų, portugalų, rusų, suomių,
prancūzų, švedų, vietnamiečių, vokiečių ir kitomis kalbomis, į kurias pagal sutartis tarptautiniai
standartai yra verčiami.
Multilingual glossary [Interaktyvus]. – Sydney : State Library of New South Wales, 2018 [žiūrėta 2019
balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://www2.sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/
Australijos bibliotekininkų parengtas frazynas 49 kalbomis, kuris gali pagelbėti bibliotekos
lankytojams užsisakyti reikiamas knygas ar gauti kitas paslaugas jų nacionaline kalba. Tai tekstinė
duomenų bazė, turinti integruotus vertimo įrankius, leidžianti rasti reikalingiausius kasdienėje
bibliotekos praktikoje vartojamus terminus bei frazes anglų, arabų, armėnų, bulgarų, čekų, danų,
graikų, hebrajų, italų, ispanų, japonų, kinų, kroatų, lenkų, portugalų, prancūzų, rusų, serbų, slovakų,
slovėnų, švedų, turkų, ukrainiečių ir daugeliu kitų Rytų šalių kalbomis.
Multilingual glossary for art librarians : English with indeхes in Dutch, French, German, Italian,
Spanish and Swedish / edited by the IFLA Section of Art Libraries. – 2nd rev. and enl. ed. – München :
Saur, 1996. – 181 p. – (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 75). – ISBN 3-598-21802-8. Taip pat
prieiga per internetą: https://archive.ifla.org/VII/s30/pub/mg1.htm
Naujos redakcijos papildytame žodyne abėcėlės seka pateikta 620 ne tik meno, bet
ir viešosioms bibliotekoms aktualių terminų su paaiškinimais anglų kalba bei
atitikmenimis danų, prancūzų, italų, vokiečių, ispanų ir švedų kalbomis.
Pratarmėje pažymėta, kad ateityje į šį žodyną planuojama įtraukti ir terminus
japonų, rusų ir portugalų kalbomis.
Nuoroda į LNB katalogą

Multilingual glossary for today’s library users [Interaktyvus]. – Chicago : American Library
Association, 2018 [žiūrėta 2019 balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://acrl.ala.org/IS/instructiontools-resources-2/pedagogy/multilingual-glossary-for-todays-library-users/
Amerikos bibliotekų asociacijos parengtas svarbiausių terminų sąrašas 8 kalbomis: anglų, arabų,
ispanų, japonų, kinų, korejiečių, prancūzų ir vietnamiečių su trumpais terminų paaiškinimais anglų
kalba, siekiant pateikti esminę informaciją daugiakalbiai bibliotekų aplinkai.
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Podreczny słownik bibliotekarza = Concise librarian dictionary / Grzegorz Czapnik, Zbigniew
Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszania
Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 612 p. – ISBN 978-83-61464-39-6. Taip pat prieiga per internetą:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=40656&from=FBC
Lodzės universiteto Informologijos ir bibliologijos katedros specialistų sudarytame aiškinamajame
terminų žodyne lenkų kalba apibrėžta 5700 terminų su atitikmenimis anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių
kalbomis. Žodyno tematika labai plati, jame galima rasti paaiškintų archyvistikos, bibliofilijos,
bibliografijos, bibliotekų vadybos, skaitybos, kalbotyros, leidybos, spaudos ir
platinimo, knygininkystės ir knygotyros bei informacijos mokslų pagrindinius
terminus. Žodynas labai patogus studijų ir profesinės lenkų literatūros
skaitytojams bei vertėjams.

Polygraph: Wörterbuch für die Druckindustrie und Kommunikationstechnik = Polygraph
dictionary of the graphic arts and communications technology: deutsch-englisch, englisch-deutsch /
Michael Nitsche, Leonhard Trondt. – 11 Aufl. – Bielefeld : Polygraph Fachmedien Verlag, 2007. – 328
p. – ISBN 3-934938-30-2.
Dėl savo profesionalumo ir populiarumo spaudos bei poligrafijos terminus
vokiečių kalba su anglų kalbos atitikmenimis aiškinantis žodynas per 15 metų
sulaukė 11 leidimo. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje yra pirmasis
šio žodyno, kuriame pateikiami ir poligrafinės spaudos terminų atitikmenys
anglų, italų ir prancūzų kalbomis, leidimas.
Nuoroda į LNB katalogą

Polygrafie : Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch, Slowakisch
: mit etwa 14000 Fachbegriffen / [Wolfgang Müller … [et al.] ; herausgegeben von Wolfgang Müller.
– Berlin : Technik, [1980]. – 1020 p.
Pirmas leidimas daugiakalbio išsamaus poligrafijos terminų žodyno vokiečių kalba su atitikmenimis ir
terminų rodyklėmis anglų, prancūzų, rusų, ispanų, lenkų, vengrų, slovakų kalbomis
.

Nuoroda į LNB katalogą

32

Raamatukogusõnastik : the online dictionary of library terms [Interaktyvus]. - Tallin : Eesti
Rahvusraamatukogu, 2019. [žiūrėta 2019 m. balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą:
http://termin.nlib.ee/termin/index
Estijos nacionalinės bibliotekos terminų duomenų bazė, kurioje yra 4968 aktualūs bibliotekininkams
bibliografijos, knygotyros, bibliotekininkystės, informacijos mokslų ir technologijų terminai su
apibrėžimais estų kalba ir nuorodomis į normatyvinės profesinės literatūros šaltinius bei
atitikmenimis anglų, vokiečių, suomių, prancūzų ir rusų kalbomis su aiškinamųjų sąvokų ir dalykų
iliustracijomis.
Rečnik bibliotekarstva i informacionih nauka : srpski-engleski-nemački [Elektroninis išteklius] /
Ljiljana Kovačević, dr. Dobrila Begenišić, Vesna Injac-Malbaša. – Beograd : National Library of
Serbia, Scientific Research Department, 2014–2015. [žiūrėta 2019 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per
internetą: http://rbi.nb.rs/srlat/dict.html
Serbijos nacionalinės bibliotekos Belgrade plėtojama bibliotekininkystės ir
informacijos mokslų terminų duomenų bazė-vardynas, kurį sudaro po 14 000
terminų serbų ir vokiečių kalbomis, 12 400 terminų anglų kalba. Tarp jų apie 900
jau sunormintų bei standartizuotų terminų apibrėžimų, pateikiama apie 190
nuorodų ne tik į cituojamą profesinę literatūrą, bet ir kitus naudingus atviros
prieigos šaltinius, enciklopedijas įvairiomis kalbomis; atskirai pateiktas 2300
santrumpų sąrašas su nuorodomis į šaltinius.
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Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [Interaktyvus, žiūrėta 2019 liepos 19 d.]. Prieiga per
internetą: https://www.termcat.cat/oc/diccionaris-en-linia/123

Terminologijos duomenų bazėje ne tik du su puse tūkstančio įvairioms informacinių technologijų
apraiškoms apibūdinti skirtų terminų anglų, ispanų, katalonų ir prancūzų kalbomis su integruotais
gausiais frazeologizmais ir pavyzdžiais. Katalogų kalbos informacijos centras Barselonoje taip pat
kuria ir palaiko daugiakalbius informacijos, dokumentacijos ir gretimų sričių terminijos žodynus bei
duomenų bazes. Tarp jų daugiakalbius atviros prieigos šaltinius. Prieiga per internetą:
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia
Terminology of documentation = terminologie de la documentation = terminologie der
dokumentation = terminologie der dokumentation = terminologia de la documentacion / Gernot
Versig and Ulrich Neveling, compilers. – Paris: The Unesco Press, 1976 – 274 p.
Jungtinių tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO 1976 m. išleistas 1200
dokumentacijos ir informacijos tvarkybos terminų aiškinamasis žodynas su atitikmenimis ispanų,
prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Suderintas su tuo metu pradėtu kurti UNESCO tezauru (UNESCO
Thesaurus, žr. http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/), kuris apima švietimo, mokslo,
kultūros humanitarinių ir socialinių mokslų, informacijos ir komunikacijos, politikos, teisės ir
ekonomikos terminus anglų, ispanų, prancūzų ir rusų kalbomis. Šiuo metu jame yra daugiau kaip 4400
susistemintų terminų. UNESCO tezauras naudojamas ir kaip bazinis tezauras kitiems sisteminiams
žodynams kurti.
Vocabulaire de la documentation / Arlette Boulogne. – Paris : Association française des
documentalistes et bibliothécaires spécialisés, 2012. – 334 p. – ISBN 9782843650710.
Tarptautinio terminologijos standarto „Informacija ir dokumentacija ISO 5127
vertimo į prancūzų kalbą sisteminis žodynas su terminų aiškinimais prancūzų
kalba bei atitikmenimis anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis.

Vocabulaire panlatin de la diffusion et de la distribution du livre [Elektroninis išteklius]. –
Gouvernement du Québec, 2010. – 1 pdf failas
(94
p.). – Prieiga per internetą:
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/panlatin_livre_20100318.pdf)
Aiškinamasis 172 svarbiausių knygininkystės ir knygų platinimo terminų žodynas prancūzų kalba su
atitikmenimis anglų, prancūzų, italų, rumunų, ispanų ir katalonų kalbomis bei abėcėlinėmis šių kalbų
terminų rodyklėmis.

34

Сводный словарь стандартизированных терминов по информации, документации,
библиотечному и издательскому делу / Всерос. ин-т науч. и техн. Информ РАН, Техн. ком. по
стандартизации ТК 191 ; [сост. В. Н. Белоозеров, В. И. Гаврилова]. — Москва : Всерос. ин-т
науч. и техн. информ, 2017. — 115 с. – ISBN 978-5-94577-070-6.

Словарь стандартизованной терминологии по информации, библиотечному и
издательскому делy / Межгосударственный технический комитет по стандартизации МТК 191. –
Москва : Всерос. ин-т науч. и техн. информ, РАН, 2007. – 129 c.
Rusijos bibliotekose vartojamos standartizuotos terminologijos suvestinis abėcėlinis aiškinamasis
žodynas rusų kalba su jame apibrėžtų 828 terminų atitikmenimis anglų, prancūzų ir vokiečių
kalbomis.
Терминологическое пособие по теории и методике применения УДК : Словарь терминов с
определениями на англ., нем., франц., исп. языках. – Издание второе, исправленное и
дополненное . – Москва: ВИНИТИ, 2009. – 151 p.

Enciklopedijos
Knygotyra : enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas, Knygotyros katedra ; redaktorių kolegija:
Stanislavas Dubauskas, Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Alma
littera, 1997. – 413 p. – ISBN 9986-02-352-1.
Pirmąjį knygai skirtą iliustruotą lietuvišką enciklopedinio pobūdžio žodyną
sudaro 2006 abėcėlės tvarka išdėstyti straipsniai, tarp kurių nemaža vietos
teko knygos terminijai. Ji aprėpia ne vien knygotyrą, bet ir gretimų mokslo
šakų: menotyros, žurnalistikos, komunikacijos, bibliotekininkystės,
informacijos
mokslų, terminus. Enciklopediją parengė 40 Lietuvos autorių ir redaktorių
kolektyvas per penkerius metus.
Nuoroda į LNB katalogą
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Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas ... [et al.];
Lietuvių kalbos institutas. – 2-asis patiksl. ir papild. leid.. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2008 – 633, [1] p. – ISBN 978-5-420-01623-7.
Antroje enciklopedijos laidoje patiekta susisteminta informacija apie
lietuvių kalbą, jos sandarą, istoriją, tarmes, ryšius su kitomis
giminiškomis kalbomis, šaltinius ir žymesnius tyrėjus. Apibūdinami
pagrindiniai lietuvių kalbotyroje taikomi metodai, aiškinamos kalbotyros
sąvokos (ypač tos, kurios vartojamos vadovėliuose ir studijų kursuose),
taip pat būtinos žinios bibliotekininkų profesinei kalbai tyrinėti.
Enciklopedija gausiai iliustruota nuotraukomis, leidinių iliustracijomis ir
kita pažintine vaizdine medžiaga.
Nuoroda į LNB katalogą

Žurnalistikos enciklopedija / [vyriausiasis redaktorius J.V. Urbonas]. – Vilnius : Pradai, 1997. – 606 p.
– ISBN 9986-776-62-7. Taip pat prieiga per internetą:
http://www.kf.vu.lt/mokslas/leidiniai/zurnalistikos-enciklopedija
Pirmojoje lietuviškoje žurnalistikos enciklopedijoje pateikiama apie 6000
įvairaus dydžio straipsnių, apimančių žurnalistikos teoriją ir praktiką,
visuomenės informavimo priemones, žurnalistikos techniką, leidybą ir
poligrafiją. Apibūdinti terminai, sąvokos, laikraščiai, žurnalai, leidyklos,
spaustuvės, radijo ir televizijos stotys, informacijos agentūros, žurnalistai ir
spaudos darbuotojai, žurnalistų organizacijos.
Nuoroda į LNB katalogą

Buchwoerterbuch: kleines lexikon des Buchwesens und der Einbandkunde [Interaktyvus] / Rainer
Friedrich Meyer, 2008–2017 [žiūrėta 2019 liepos 9 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.rfmeyer.de/buchwoerterbuch.html
36

Itin gausiai iliustruota skaitmeninė knygos istorijos enciklopedija vokiečių kalba, parengta didžiulę
patirtį knygų rinkoje sukaupusio Rainerio Friedricho Meyerio antikvariato Berlyne. Pasižymi gausiomis
nuorodomis į cituojamus ar aprašomus terminų šaltinius.
Dictionnaire encyclopédique du livre / sous la direction de Pascal Fouché ... [et. al.] – [Paris?] : Éditions du
Cercle de la librairie, 2002-2011. – 3 t. – ISBN 2765408416.
Solidžios apimties trijų tomų enciklopedijoje prancūzų kalba
užfiksuoti įvairūs knygotyros, leidybos, apipavidalinimo ir
marketingo terminų aspektai su terminų ir sąvokų
atitimnenimis anglų kalba.

Encyclopedia of archival science / edited by Luciana Duranti, Patricia C. Franks. – LanHam : Rowman
& Littlefield, 2015. – 464 p. – ISBN 978-0-8108-8810-4. Taip pat prieiga per internetą: http://www.ebookdownload.net/search/encyclopedia-of-archival-science
Remiantis tarptautinių ekspertų medžiaga sudaryta pirmoji archyvistikos
mokslų terminiją anglų kalba išsamiai analizuojanti enciklopedija su
bibliografijos šaltiniais. Ji skirta archyvistikos mokslui ir studijoms.

Encyclopaedia of Anglo-American cataloguing rules / edited by Ram Shobhit Singh. – New Delhi :
Anmol Publications PVT Ltd., 2008. – 2 t. – ISBN 978-81-261-3670-4.
Edukacinio pobūdžio enciklopedija, kurioje pateikiami dokumentų
klasifikavimo, katalogavimo ir bibliografinio aprašo teoriniai ir praktiniai
dalykai su išskirtais kiekvieno dalyko svarbiausių terminų paaiškinimais anglų
kalba.
Nuoroda į LNB katalogą
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Encyclopedia of knowledge management / edited by David G. Schwartz and Dov Te'eni. – 2nd ed. –
Hershey, 2011. – 2 t. – ISBN 978-1-59904-931-1. Taip pat prieiga per internetą: https://www.igiglobal.com/book/encyclopedia-knowledge-management-second-edition/41794

Dviejų tomų naujos redakcijos žinių vadybos enciklopedijoje gausu šios
srities susistemintų terminų su paaiškinimais anglų kalba, papildyta
biografine ir apibendrinta šaltinių bibliografine medžiaga, kurią sudaro
beveik 900 knygų įvairiomis kalbomis bei 33 specializuoti žurnalai, daugiau
kaip 2 tūkstančiai labiausiai cituojamų straipsnių.

ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization (IEKO) / editor-in-chief: Birger Hjørland; ISKO
(International Society for Knowledge Organization); 2016–2017 [žiūrėta 2019 m. liepos 9 d.]. Prieiga
per internetą:http://www.isko.org/cyclo
Pradėta rengti tarptautinė atviros prieigos žinių vadybos terminiją aiškinanti enciklopedija anglų kalba,
joje numatyta nemažai vietos skirti terminologijai, ypač naujų žinijos valdymo sričių bei technologijų.
Be to, siekiama susisteminti gausią informaciją ir šaltinius apie jau sukurtas informacijos ir dokumentų
klasifikacijos bei tyrimų sistemas.
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Encyclopedia of library and information science / editors: Allen Kent and Harold Lancour. – New
York : M. Dekker, 1968–2003. – 73 t.
Žinomiausia profesinė 73 tomų enciklopedija anglų kalba,
aprėpianti pasaulinio masto bibliotekininkystės ir
informacijos mokslų teorinius bei praktinius reiškinius.
Sudaryta patogi informacijos ir terminų paieškai abėcėlinė
dalykų rodyklė. Pirmąjį tęstinį šios enciklopedijos 33 tomų
leidimą 1968–1982 metais papildė dar 40 tomų priedų, kurie
baigti leisti 2003 m.
Nuoroda į LNB katalogą

Encyclopedia of library and information science / edited by Miriam A. Drake. – 2nd ed., rev. a.
expanded. – New York : Marcel Dekker, 2003. – 4 t.
Antrasis, „Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų enciklopedijos“ 4 tomų leidimas (2003 m.), kurį
rengė 450 specialistų iš viso pasaulio, pasižymėjo išskirtiniu dėmesiu mokslinėms bibliotekoms, yra
straipsnis apie Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, konceptualiai paaiškinta daug
naujų kompiuterinių technologijų ir elektroninių paslaugų sąvokų. 2005 m. pasirodė šios
enciklopedijos priedas. Terminų paieškai labai naudinga 64 puslapių dalykų rodyklė. Specialistai
pažymi, kad 2-oji redakcija tapo labai naudingu pirmojo leidimo priedu, padedančiu geriau suprasti
bibliotekininkystės bei informacijos mokslų istorinę raidą ir perspektyvas.
Nuoroda į LNB katalogą

Encyclopedia of library and information science / edited by Miriam A. Drake. – 2nd ed., 1st update
suppl. – Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2005. – 421 p.
Nuoroda į LNB katalogą
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Encyclopedia of library and information sciences / [edited by] Marcia J. Bates, Mary Niles Maack. –
3rd. ed. – Boca Raton : CRC Press, 2010. – 7 t.

Pagal naują dalykų sistemą sudarytas trečiasis Bibliotekininkystės ir
informacijos mokslų enciklopedijos 7 tomų leidimas. Jį sudarant dėkota
ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prof. E. Macevičiūtei
už paramą, rengiant straipsnius apie Rytų ir Vidurio Europos
bibliotekas.
Nuoroda į LNB katalogą

Encyclopedia of the book / Geoffrey Ashall. – 2nd ed. – London : The British Library, 2001. – XXIII,
551 p. – ISBN 1-884718140.

Britų bibliotekos išleista 2-osios redakcijos knygotyros enciklopedija anglų
kalba. Joje pateikta beveik 4 tūkstančiai straipsnių, aiškinančių įvairius
knygos istorijos, leidybos, spaudos, platinimo reiškinius, biobibliografinė
bei faktografinė informacija.
Nuoroda į LNB katalogą

Encyklopedia wiedzy o książce / redakcja naczelna: Aleksander Birkenmajer … [et al.] ; redaktorzy
główni: Alodia Kawecka-Gryczowa … [et al.]. – Wrocław [etc.] : Ossolineum, 1971. – XXII p., 2874
skl.
Pasaulio knygos reiškinius aiškinanti enciklopedija lenkų kalba, svarbi
savo lituanistiniu turiniu bei geromis dalykų ir biogramų rodyklėmis,
kurios susietos su 6 tūkstančiais knygotyros straipsnių.
Nuoroda į LNB katalogą
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The international encyclopedia of communication. - [Malden, MA] : Wiley/Blackwell, 2008. – 12
vol. - ISBN:1405131993 9781405131995

Vienos didžiausių pasaulio leidyklų korporacijos Wiley-Blackwell ir Tarptautinės komunikacijų
asociacijos (International Communication Association (ICA) pastangomis pavyko suburti ekspertų
grupę svarbiausioms įvairių komunikacijos būdų ir priemonių žinioms apibendrinti. Dvylikoje
enciklopedijos tomų anglų kalba tilpo beveik pusantro tūkstančio straipsnių, kuriuose aprėpta pasaulinė
komunikacijos reiškinių patirtis ir terminijos tradicijos.

International encyclopedia of information and library science / edited by John Feather and Paul
Sturges. – 2nd ed. – London ; New York : Routledge, 2003. – XXXII, 688
p. – ISBN 0-415-25901-0.
Antrasis „Informacijos ir bibliotekininkystės mokslų enciklopedijos“
leidimas anglų kalba (po 1997 m. leidimo), papildytas naujais terminais,
ypač informacijos dalykų; apima informatikos, komunikacijos,
informacijos ekonomikos, vadybos ir politikos, informacinių sistemų ir
žinių vadybos bei industrijos sričių terminus su naujomis jų išdėstymo
schemomis bei kryžminėmis tarpusavio ryšius nusakančiomis nuorodomis.
Nuoroda į LNB katalogą

41

The International Encyclopedia of Media Literacy / Renee Hobbs , Paul Mihailidis. – 2 Volume Set.
– Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. – ISBN: 978-1-118-97824-5. – Prieiga per internetą:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118978238
Dviejų tomų enciklopedija anglų kalba skirta naujausių
medijų raštingumo reiškinių atskleidimui, o jos
sudarytojai yra sukaupę didžiulę praktinę ir dėstymo
patirtį ne tik Amerikoje, bet ir Europoje. 2017 m. šioje
leidykloje buvo išleista 3 tomų enciklopedijos, skirtos
tarpkultūrinei komunikacijai ( The International
Encyclopedia of Intercultural Communication) ir
komunikacijos tyrimams (The International Encyclopedia
of Communication Research Methods), o 2016 m. buvo
išleista 4 tomų komunikacijos teorijos ir filosofijos
enciklopedija (The International Encyclopedia of
Communication Theory and Philosophy).

Knyhoznavstvo : terminolohichnyĭ slovnyk : redakt͡siĭno-vydavnycha sprava, z͡hurnalistyka, polihrafii͡a,
vydavnychyĭ biznes, informat͡siĭno-bibliotechna dii͡alʹnistʹ– Kyïv : VPK "Ekspres-Polihraf", 2012. – 303
p.
Lexikon Buch, Bibliothek, Neue Medien / Dietmar Strauch, Margarete Rehm. – München : K.G.
Saur Verlag, 2007. – 472 p.
Profesionaliai parengtas knygotyros, bibliotekininkystės ir informacijos
mokslų žinias per terminus integruojantis enciklopedinis žodynas
vokiečių kalba, kuriame yra apie 4200 straipsnių abėcėlės seka be
pagalbinių rodyklių. Žodyno sudarymo istorija apibūdinta pirmojo ir
antrojo leidimo pratarmėse.
Nuoroda į LNB katalogą

42

Lexikon Buch, Druck, Papier / Joachim Elias Zender. – Haupt Verlag, 2008. – 320 p. – ISBN 9783258073705.
Enciklopedinio pobūdžio žinynas su gausiomis iliustracijomis, kurios padeda suprasti daugiau kaip
keturis tūkstančius knygų leidybos ir apipavidalinimo terminų vokiečių kalba.

Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie / herausgegeben von Karl Klaus Walther. – München :
Saur, 1988. – 386 p.
Gausiai iliustruota ir gražiai apipavidalinta bibliofilijos ir knygos meno
enciklopedija vokiečių kalba, kurioje apibrėžti ir esminiai šios srities
terminai su plačiais paaiškinimais.
Nuoroda į LNB katalogą

Lexikon der Medien und Buchwissenschaft / Thomas Keiderling (Hrsg.). – Stuttgart : Anton
Hiersemann Verlag, 2016-2018. – 3 t. – ISBN- 978-3777216126.

Nuosekliai knygos formų ir gamybos technologijų raidos terminija enciklopedinio pobūdžio
straipsniuose vokiečių kalba atskleista su iliustracijomis ir biografine medžiaga. Enciklopedinio
pobūdžio žinios leidžia geriau susipažinti su naujais skaitmeninės komunikacijos ir informacijos raiškos
terminais, tarp jų interneto įrankių ir informacijos vertinimo metodais.
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Library and Information Science Encyclopedia [Interaktyvus] / Salman Haider [žiūrėta 2019 liepos 2
d.]. Prieiga per internetą: https://www.librarianshipstudies.com/2018/03/library-information-scienceencyclopedia.html

Viena iš naujausių elektroninių bibliotekininkystės ir informacijos mokslų (Library and Information
Science, LIS) enciklopedijų, kurios sudarytojas sumaniai panaudojęs terminų iliustracijas bei saityno
nuorodas, prie kiekvieno termino pateikia žodynine seka susistemintą svarbiausią, tam tikros temos
terminų paaiškinimui, reikalingą medžiagą anglų kalba. Kaip ir kiekvienoje enciklopedijoje, dalį
medžiagos užima biografinė ir faktografinė informacija, kurią aktyvių nuorodų pagalba lengva
patikrinti, žymiausių citatų apie bibliotekas rinkinys, tarp jų šios enciklopedijos sudarytojo Salman
Haider citata: „Aš esu bibliotekininkas. Bibliotekininkystė yra mano tikėjimas. Biblioteka yra mano
šventovė, ir katalogas yra mano priemonė pasiekti žinių ir išminties lobius, kurie yra sukaupti
bibliotekose.“
O książce / [ułożyli Krystyna Chorzewska … [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich,
1987. – 431 p.
Lenkijos knygotyrininkų itin gražiai išleista knygotyros enciklopedija,
kurioje pateikti pagrindiniai rankraštinės ir spausdintos knygos istorijos
terminai, bibliofilijos, knygininkystės ir bibliotekininkystės pagrindinių
sąvokų aiškinimai, biografinė ir faktografinė informacija, daug nuorodų
į šaltinius, dokumentuotos gausios iliustracijos.
Nuoroda į LNB katalogą
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Reclams Sachlexikon des Buches : von der Handschrift zum E-Book / Ursula Rautenberg. – 3 aufl. –
Stuttgart : Reclam, 2015. – 475 p. – ISBN 9783150110225.
Nuo 2003 metų pasirodė jau trečioji, papildyta naujais terminais ir straipsniais
visuotinio enciklopedinio žodyno apie knygą laida vokiečių kalba. Šiame gausiai
iliustruotame daugelio ekspertų (19) parengtame leidinyje galima rasti specialią
knygos komunikacijos, industrijos ir meno terminiją.

rd

World Encyclopedia of Library and Information Services , 3 ed. – Chicago: American Library
Association, 1993. – 905 p. Taip pat prieinama internete:
https://books.google.com/books/about/World_Encyclopedia_of_Library_and_Inform.html?id=HS
Fu99FCJwQC
Trečiasis Amerikos bibliotekininkų draugijos iliustruotos enciklopedijos
leidimas anglų kalba. Enciklopedijoje, pasitelkiant 350 autorių iš viso
pasaulio, 500 straipsnių pateikta susisteminta informacija apie įvairias
pasaulio bibliotekas ir jų teikiamas paslaugas.

Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki : mały słownik encyklopedyczny / Brunon
Kleszczyński, Krzysztof Racinowski. – Wrocław : Ossolineum, 1982. – 336 p.
Nedidelės apimties iliustruotas Lenkijos knygos meno ir poligrafijos
enciklopedinis žodynas, kuriame paaiškinti pagrindiniai ir svarbiausieji
terminai, pateikta pagalbinė sisteminė dalykų rodyklė.
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Библиотечная энциклопедия / Рос. гоc. б-тека ; гл. pед. Ю.А. Гриханов; сост.: Е.И. Ратникова,
Л. Н. Уланова. – Москва : Пашков дом, 2007. – 1299 c. – ISBN 5-7510-0290-3.

Daugiau kaip 2 tūkstančiai iliustruotų enciklopedinių straipsnių rusų kalba
apie žymiausias Rusijos ir pasaulio bibliotekas, taip pat pateiktos
bibliotekininkų biogramos bei svarbiausių bibliotekinių procesų aiškinimai,
kuriuos parengė Rusijos valstybinės bibliotekos specialistai.
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Книга : энциклопедия / главный редактор В.М. Жарков. – Москва : Большая российская
энциклопедия, 1999. – 796 p. – ISBN 5-85270-312-5.
Viena išsamiausių, gausiai iliustruota (1800 iliustracijų) enciklopedinių
knygos studijų rusų kalba, kurioje daugiausia terminologijai skirtų
straipsnių, apie 900 pasaulio knygos veikėjų biogramų su istoriografinio
pobūdžio knygos istorijos šaltiniais bei jų aptarimu. Taip pat yra pagalbinė
abėcėlinė autorių, sudarytojų ir minimų knygotyros leidinių antraščių
rodyklė. Enciklopediją rengė apie 300 specialistų.
Nuoroda į LNB katalogą

Книговедение : энциклопедический словарь / редакционная коллегия: Н.М. Сикорский (главный
редактор) … [и др.]. – Москва : Советская знциклопедия, 1982. – 664 p. Taip pat prieiga per
internetą: http://redkayakniga.ru/knigovedenie/

Kelių šimtų specialistų pastangomis sudarytas iliustruotas knygotyros
enciklopedijos žodynas rusų kalba. Paieškai svarbi dalykų rodyklė ir
išsamūs terminų paaiškinimai, gausios šaltinių nuorodos. Žodynas
aprėpia ne tik rusų, bet ir pasaulinius knygos reiškinius.
Nuoroda į LNB katalogą
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Энциклопедия дизайнера печатной продукции / Г.А. Кнабе. – Москва : Вильямс, 2006. – 726
c. – ISBN 5-8459-0906-6. Taip pat prieiga per internetą: http://hi-edu.ru/ebooks/xbook870/01/eabout.htm
Spaudos dizainui skirta gausiai iliustruota enciklopedija, kurioje rusų kalba
pateikiami pagrindinių spaudos produkcijos ir dizaino sąvokų aiškinimai,
biogramos, kita iliustracinė medžiaga svarbi studijoms bei praktiniame
darbe, populiari mokomoji priemonė.
Nuoroda į LNB katalogą

Энциклопедия книжного дела / [Ю.Ф. Майсурадзе … et al.]. – 2-е
изд., перераб. и доп.. – Москва : Юристъ, 2004. – 634 c. – ISBN 57975-0744-7.
Antrasis knygininkystės ir užsienio spaudos enciklopedijos rusų kalba
leidimas pasižymi retu tokio pobūdžio informaciniams leidiniams
sisteminiu / dalykiniu medžiagos dėstymu ir yra itin patogus pagrindinių
knygininkystės terminų studijoms.
Nuoroda į LNB katalogą
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