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� Klasifikatorius – tai duomenims grupuoti skirtas susistemintas 
objektų ar jų grupių sąrašas, skirtingus objektus pagal 
apibendrinančius požymius skirstantis į atskiras temines grupes.

� Kalbų klasifikatorius kalbas sugrupuoja pagal kalbų struktūros 
skirtumus ir bendrumus. Kalbos skirstomos į šeimas, šeimos – į
šakas, šakos – į grupes, grupės – į pogrupius. Iš pogrupių
išskiriamos kalbos.



Kalbų klasifikatoriaus turinys

Klasifikatorius susideda iš:
� Hierarchiniu principu išdėstytų pagrindinių terminų – kalbos 

suskirstytos į šakas, šakos – į grupes, grupės – į pogrupius, 
pogrupiai – į kalbas.

� Pagrindinio termino šaltinio;
� Pagrindinio termino apibrėžimo - nurodomas kalbos priklausymas 

kalbų šeimai, kalbos paplitimas ir dydis pagal kalbančiųjų skaičių
� Pagrindinio termino apibrėžimo šaltinio;
� Šalutinio termino ir šalutinio termino šaltinio;
� Atitikmens užsienio kalba (anglų k.) bei atitikmens užsienio kalba 

šaltinio.

Klasifikatorius gali būti pildomas.



Kalbų klasifikatoriaus fragmentas



Tautybių klasifikatorius
Tautybių klasifikatorius apima tiek pasaulyje paplitusias, tiek 

dar besiformuojančias tautas.

Tautybių klasifikatoriaus sandara:
� Tautybių klasifikatoriuje skiriamos tautybės pagal pasaulio dalis.
� Pagrindiniai terminai išdėstyti abėcėlės tvarka.
� Pagrindinio termino apibrėžime nurodomas tautybės priklausymas 

pasaulio daliai, jos paplitimas ir dydis.
� Taip pat nurodomas pagrindinio termino apibrėžimo šaltinis, šalutinis 

terminas bei jo šaltinis, pagrindinio termino atitikmuo užsienio (anglų) 
kalba bei jo šaltinis.

Klasifikatorius gali būti pildomas.



Tautybių klasifikatoriaus fragmentas
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Klasifikatorių reikšmė

� Kalbų ir tautybių klasifikatoriai reikalingi eksponatams, kuriuose yra 
įrašai įvairiomis kalbomis, kurių pavadinimuose ar aprašuose yra 
vartojamas tautos ar kalbos pavadinimas. Tai gali būti paveikslas, 
fotografija, antspaudas, audio įrašas ir kt.

� Klasifikatoriai glaudžiai siejasi su raktažodžių žodynu.
� Tautybių klasifikatorius siejasi su personalijų žodynu.



Eksponatai 

Ariogalos miesto antspaudas             Žydų bendruomenės (kahalo) 

antspaudo spaudas


