
 

 

 

  Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos (kodas 2.1) vykdymo 2020 m.  

I ketvirčio ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Institucija, 

vykdomas darbas 

Darbo planas (kalendoriniame 

darbo plane) 

Darbo planas (pateiktoje 

ataskaitoje) 

Atlikta Lėšos Pastabos 

1. Lietuvių kalbos 

institutas 

Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir 

kitų kalbų sąveikos 

tyrimai 

(J. Urbanavičienė) 

Projekto koordinavimas, tarmių 

leksinės medžiagos rinkimo 

organizavimas, leksikografinės 

medžiagos patikra ir 

archyvavimas LKŽ Naujausių 

tarminių papildymų kartotekoje 

(800 vnt.). Įvadinio straipsnio 

Skaitmeninė Tarmių kartoteka – 

virtualus duomenynas lietuvių 

tarmių ir kitų kalbų kontaktams 

tirti rašymas (~0,25 a. l.). 

Transkribuotų leksikos duomenų 

perkėlimas iš popierinių kortelių į 

elektroninę LKŽ Tarmių 

kartoteką (200 vnt.). 

Organizuoti tarmių leksinės 

medžiagos rinkimą iš įvairių 

patarmių ploto (1000 vnt.).  

Atlikti surinktos medžiagos 

leksikografinę patikrą, 

archyvuoti ją elektroninėje 

LKŽ Tarmių kartotekoje bei 

LKŽ Naujausių tarminių 

papildymų kartotekoje. 

Transkribuotus leksikos 

duomenis perkelti iš popierinių 

kortelių į elektroninę LKŽ 

Tarmių kartoteką (200 vnt.). 

Rengti mokslo straipsnių 

rinkinį „Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: patarmių sąveika 

su kitomis kalbomis“. 

Surinkta, fonetine transkripcija 

„Palemono“ šriftu užrašyta ir į 

elektroninę LKŽ Tarmių kartoteką 

(lkiis.lt) sukelta 200 vnt. leksikos 

duomenų iš Vaškų (Pasvalio r.), 

Vadoklių (Panevėžio r.) apylinkių. 

Surinkta, supaprastinta fonetine 

transkripcija popierinėse kortelėse 

užrašyta 800 vnt. leksikos duomenų iš 

Surdegio (Anykščių r.) apylinkių. Iš viso 

surinkta 1000 vnt. tarmių leksikos 

duomenų. Elektroninė LKŽ Tarmių 

kartoteka (lkiis.lt) papildyta 200 vnt. 

tarmių leksikos duomenų. LKŽ 

Naujausių tarminių papildymų kartoteka 

papildyta 800 vnt. tarmių leksikos 

duomenų. Surinkta „Palemono“ 

rašmenimis 200 vnt. B. Jasiūnaitės 

užrašytų kortelių iš Endriejavo 

(Klaipėdos r.).  Pradėtas rengti įvadinis 

straipsnis „Skaitmeninė Tarmių 

kartoteka – virtualus duomenynas 

lietuvių tarmių ir kitų kalbų kontaktams 

tirti“ mokslo straipsnių rinkiniui. 

Skirta 2470 

Eur: d. u. 

1550  Eur; 

soc. dr. 20 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

900 Eur. 

Panaudota 

2435,01 Eur.  

34,99 Eur 

lėšų likutis 

bus 

panaudotas II 

k. 

2. Vilniaus universitetas 

Lietuvos Respublikos 

piliečių vardai su -ij-: 

skolinimas ir darybos 

polinkiai 

(D. Sinkevičiūtė) 

Iš vardų registro išrinkti 75 

vienanarius vardus su -ij-, 300 su 

jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų. Ištirti ir 

svetainėje aprašyti 75 vienanarius 

vardus su -ij-. Tęsti kompleksinį 

vardų su -ij- tyrimą, pradėti rinkti 

medžiagą ir mokslo straipsniui. 

Iš vardų registro išrinkti 75 

vienanarius vardus su -ij-, 300 

su jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų. Pagal 

numatytus principus ištirti ir 

svetainėje aprašyti 75 

vienanarius vardus su -ij-. 

Tęsti kompleksinį vardų su -ij- 

Iš vardų registro išrinkti 75 vienanariai 

vardai su -ij-, 300 su jais ir tarpusavyje 

susijusių kelianarių vardų Pagal 

numatytus principus ištirti ir svetainėje 

aprašyti 75 vienanariai vardus su -ij-, 

Tęstas kompleksinis vardų su -ij- 

tyrimas, pradėta rinkti medžiaga mokslo 

straipsniui. 

Skirta 1700 

Eur: d. u. 

1660 Eur; 

soc. dr. 40 

Eur. 

Panaudota 

1699,28  

0,72 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 
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tyrimą, pradėti rinkti medžiagą 

mokslo straipsniui. 

3. Lietuvių kalbos 

institutas 

Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių 

kalbai ir savimonei: 

situacija, tendencijos ir 

galimybės 

(A. Tamulionienė) 

Mokslo straipsnių rengimas (~ 2,0 

a. l.). Mokslo populiarinamųjų 

straipsnių rengimas (~ 1,0 a. l.). 

4 mokslo straipsnių rengimas 

(visa planuojamo 1 straipsnio 

apimtis 0,5 a. l.). 4 mokslo 

populiarinamųjų straipsnių 

rengimas (visa planuojamo 1 

straipsnio apimtis 0,25 a. l.). 

4 mokslo straipsnių rengimas (parengtų  

straipsnių tekstų apimtis 0,8 a. l.). 4 

mokslo populiarinamųjų straipsnių 

rengimas (parengtų straipsnių tekstų 

apimtis 0,8 a. l.). 

Skirta 3480  

Eur: d. u. 

3130  Eur; 

soc. dr.  50 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

300 Eur. 

Panaudota 

3432,09  Eur. 

47,91 Eur 

lėšų likutis 

bus 

panaudotas II 

k. 

4. Vilniaus universitetas 

Motina. Duona. Žemė 

(konceptų analizė) 

(I. Smetonienė) 

Atskirų diskursų tekstyno 

kūrimas. Pavyzdžių analizė ir 

tekstinės dalies apibendrinimas 

(apie 0,5 a. l. teksto). Vilniaus 

krašto apklausų duomenų 

sisteminimas ir analizė (apie 0,25 

a. l. teksto). 

Atskirų diskursų tekstyno 

kūrimas. Pavyzdžių analizė ir 

tekstinės dalies apibendrinimas 

(apie 0,5 a. l. teksto). Vilniaus 

krašto apklausų duomenų 

sisteminimas ir analizė (apie 

0,25 a. l. teksto). 

Toliau pildomas atskirų diskursų 

tekstynas. Surinktų pavyzdžių analizė ir 

tekstinės dalies apibendrinimas. Parašyta 

per  0,5 a. l. teksto. Sisteminami ir 

analizuojami Vilniaus krašto apklausų 

duomenys. Parašyta apie  0,25 a. l. 

teksto. Papildoma informacija:  iš 

projekto medžiagos parengti 3 

straipsniai, 3 pranešimai  kongresui ir 

seminarui. 

Skirta 3100 

Eur: d. u. 

3000 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur. 

Panaudota  

3089,06 Eur. 

10,94 Eur 

lėšų likutis 

bus 

panaudotas II 

k.  

 

 


