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Iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos (kodas 2.1)  
2011–2013 metais finansuojami moksliniai tyrimai 

 
 

Eil. 
Nr. 

Institucija Mokslinio tyrimo pavadinimas Trumpas mokslinio tyrimo aprašas Vykdymo 
terminai 

2011 m. skirtos lėšos 
(tūkst. Lt) 

1. Vytauto Didžiojo 
universitetas 

Jaunimo kir čiavimo polinkiai: bendrin ės 
kalbos normos ir šnekamosios kalbos 
kir čiavimo tendencijos 
 
 

Projekto tikslas – išsiaiškinti potencialių variantų 
kirčiavimo polinkius jaunimo šnekamojoje kalboje. 
Projekto metu iš įvairių Lietuvos vietų bus surinkta daug 
duomenų apie kirčiavimo variantus. Pagrindinis tyrimo 
metodas – informantų apklausa, kuri bus atlikta keliais 
būdais: tyrėjų parengtų žodžių junginių skaitymas, 
anketavimas ir kt. Ketinama patikslinti apie 500 
daiktavardžių, 300 veiksmažodžių, 200 būdvardžių ir 
apie 170 kitų kalbos dalių kirčiavimą. Bus parengtos 
sociolingvistiniu tyrimu pagrįstos rekomendacijos 
kirčiavimo normintojams, 5–7 apžvalginių straipsnių 
rinkinys, kuriuose bus nagrinėjami tyrimo rezultatai, 
aptariami studentų kirčiavimo polinkiai. 
Vykdytoj ų grupė: A. Kazlauskienė (vadovė), B. 
Stundžia, D. Česnauskaitė, S. Dereškevičiūtė, P. 
Matulionis, V. Kavaliauskas, R. Kazlauskaitė, V. 
Kapsevičienė. 

2011–2013 m.  61,3 

2. Vilniaus 
universitetas 

Rytų aukštaičių uteniškių ir ryt ų 
aukštaičių vilniškių paribio tyrimas 
 
 

Projekto tikslas – tirti aukštaičių uteniškių ir rytų 
aukštaičių vilniškių patarmių besiribojančius arealus 
šiaurės rytų patarmių dalyje, patikslinti rytų aukštaičių 
unteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių ribą, ištirti 
lietuviškų salelių, esančių Latvijoje, tarminės 
priklausomybės klausimą, nustatyti kalbinę situaciją 
Visagino–Turmanto–Zarasų areale. Bus ištirti minėtų 
patarmių susisiekiantys arealai šiaurės rytų patarmių 
dalyje, įrašyta daug tarminės medžiagos, sutranskribuoti 
tarminiai tekstai (30 a. l. per 3 metus), parengtos 7 
mokslinės publikacijos. 
Vykdytoj ų grupė: V. Kardelis (vadovas), G. Judžentytė, 
D. Rudzinskas, J. Petkelytė, A. Markauskaitė, 
L. Janionienė, K. Pivoriūnienė, V. Paukštytė, I. Labutytė, 
J. Karalevičiūtė. 

2011–2013 m. 58,8 
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3. Vilniaus 
universitetas 

Lietuvių mokslo kalbos lingvistinio 
anotavimo metodika 
 
 

Projekto tikslas – lietuvių mokslo kalbos tekstyno 
lingvistinio anotavimo metodikos paketo parengimas. 
Sukurto produkto paskirtis – pasiūlyti tyrėjams 
unifikuotą anotuoto teksto saugojimo standartą ir suteikti 
technines  galimybes tyrėjams anotuoti lietuvių kalbos 
tekstus. Galutinis rezultatas – parengtas lietuvių mokslo 
kalbos tekstyno anotavimo metodikos aprašas, parengtas 
mobilios anotavimo darbo vietos bandomasis įrankių ir 
saugojimo paketas. 
Vykdytoj ų grupė: A. Usonienė (vadovė), L. Būtėnas, 
N. Linkevičienė, B. Ryvitytė, A. Smetona, J. Šinkūnienė. 

2011 m. 43,2 
 
 

4. Vilniaus 
universitetas 

Emigrantų kalba 
 
 

Pagrindinis tikslas – išanalizuoti dabartinę senųjų ir 
naujųjų Lietuvos emigracijos bangų sociolingvistinę ir 
ekolingvistinę situaciją, naujųjų ir senųjų emigrantų 
kalbinį elgesį, kalbinį repertuarą, kalbinių atmainų 
pasirinkimą vartojimui, kalbines nuostatas, sąsajas su 
tautine tapatybe. Šio projekto pagrindiniai uždaviniai: 
ištirti lietuvių kalbos sociolingvistinę situaciją užsienyje, 
nustatyti lietuvių kalbos paplitimą, vartoseną ir sąveiką 
su kitomis kalbomis. Projekto metu bus parengta 
mokslinių straipsnių, kolektyvinė studija, kiekybinės 
apklausos ataskaita, skaitomi pranešimai tarptautinėse ir 
Lietuvos mokslinėse konferencijose ir kt. 
Vykdytoj ų grupė: M. Ramonienė (vadovė), L. Vilkienė, 
L. Vaicekauskienė, V. Našlėnaitė-Eberhardt, K. Jakaitė-
Bulbukienė, E. Vaisėtaitė, V. Jonikova, D. Krupickaitė, 
J. Kasteckienė. 

2011–2013 m. 62,9 
 
 

5. Lietuvių kalbos 
institutas 

Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių 
fiksavimas ir mokslinis tyrimas 
 
 

Darbo tikslas – papildyti LKI Lietuvių kalbos žodyno 
kartoteką ir Tarmių archyvo fonoteką naujais tarmių 
duomenimis, užfiksuoti tarmių dabartinę būklę ir, 
remiantis turimais garso įrašais ir leksikos duomenimis, 
atlikti tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių analizę, 
užikrinti mokslinių duomenų prieinamumą įvairių sričių 
tyrėjams ir laiduoti mokslinio tyrimo rezultatų sklaidą. 
Pagrindiniai projekto uždaviniai: kaupti leksinę ir garsinę 
medžiagą, užtikrinti, kad naujausi duomenys patektų į 
Lietuvių kalbos žodyno kartoteką ir kt. Laukiami tokie 
rezultatai: LKŽ kartoteka bus papildyta apie 28 000 
leksikos vienetų, sukaupta apie 160 val. garso įrašų, 
suorganizuotas mokslinis seminaras, parengta 10 
mokslinių straipsnių. 

2011–2012 m. 43,7 
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Vykdytoj ų grupė: J. Urbanavičienė (vadovė), R. 
Petrokienė, O. Kažukauskaitė, A. Kaikarytė, R. 
Bacevičiūtė, V. Černiutė, A. Gritėnienė, J. Jaroslavienė, 
B. Jasiūnaitė, R. Kazlauskaitė, A. Leskauskaitė, Ž. 
Markevičienė, V. Meiliūnaitė, G. Naktinienė, V. 
Sakalauskienė, D. Staknienė, Z. Šimėnaitė. 

6. Lietuvių kalbos 
institutas 

Europos Sąjungos dokumentų kalbos 
tyrimas 
 
 

Tyrimo tikslas – atlikti Eurpos Sąjungos (ES) dokumentų 
kalbos žvalgomąjį tyrimą. Uždaviniai: parengti 
reprezentatyvios įvairių žanrų dokumentų tekstų atrankos 
metodiką ir kalbos reiškinių aprašą, kaupti specifinius 
administracinės kalbos reiškinius iš ES dokumentų ir 
juos aprašyti, išsiaiškinti specifinius ES dokumentų 
kalbos ypatumus, nustatyti problemiškiausius kalbos 
reiškinius, įvertinti jų normiškumą ir pateikti vartojimo 
rekomendacijas. Per dvejus metus bus parengtos 3 
publikacijos apie ES dokumentų kalbos ypatumus ir 
parengtas metodinis kalbos patarimų leidinys vertėjams ir 
redaktoriams. 
Vykdytoj ų grupė: R. Vladarskienė (vadovė), L. 
Murinienė, D. Žukaitė. 

2011–2012 m. 23,2 
 

7. Lietuvių kalbos 
institutas 

Jono Jablonskio kartotekos „Lietuvių 
kalbos žodynui medžiaga“ tarminės 
medžiagos mokslinis tyrimas 
 
 

Projekto tikslas – surinkti ir susisteminti J. Jablonskio 
sudarytos lietuvių kalbos žodyno kartotekos duomenis, 
juos moksliškai ištirti. Projekto vykdymo metu bus 
renkama ir analizuojama tarminė medžiaga. Jos analizė ir 
moksliniai straipsniai padėtų parengti monografiją apie 
leksikografinę J. Jablonskio veiklą, o galbūt ir 
J. Jablonskio lietuvių kalbos žodyną. 
Vykdytoja (vadovė) – V. Sakalauskienė. 

2011–2013 m. 13,7 
 

 
 

__________________________  


