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1 lentelė. Recenzuoti leidiniai
Eil.Nr.
Autoriai
Pavadinimas
Ekspertai
1.
Terminų žodynai ir standartai
1.1.
P. Alekna ir kt. 
Mokyklinis matematikos žodynėlis
dr. A. Auksoriūtė, dr. A. Kaulakienė, A Umbrasas
1.2.
A. Grigas ir kt.
Dendrologijos vardynas 
doc. dr. S. Keinys, dr. V. Rašomavičius
1.3.
J. Pričinauskas
Lietuvių–anglų–vokiečių–prancūzų–rusų kalbų aprangos prekių žodynas
dr. A. Kaulakienė, doc. dr. S. Keinys
1.4.
N. Liugienė
Mokyklinis geografijos žodynėlis
A. Kinderys, dr. J. Klimavičius, A. Umbrasas
1.5.
A. Vitkus ir kt.
Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas
dr. K. Gaivenis, dr. A. Kaulakienė
1.6.
K. Paulauskas
Aiškinamasis kompiuterijos terminų santrumpų žodynas
dr. A. Kaulakienė
1.7.
R. Čiukas ir kt.
Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas
dr. A. Auksoriūtė, prof. habil. dr. A. Čižas, 
dr. K. Gaivenis
1.8.
V. Gedrimas ir kt.
Anatomijos vardynas
dr. K. Gaivenis
1.9.
A. Greičius ir kt.
Dujų ūkio terminų žodynas, d. 1
A. Umbrasas, doc. dr. S. Keinys
1.10.
P. Švenčianas ir kt.
Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas
dr. A. Auksoriūtė, dr. A. Kaulakienė, 
prof. habil. dr. A. Smilgevičius
1.11.
E. Vodzinskas ir kt.
Kasybos ir gręžybos terminų aiškinamasis žodynas
dr. A. Kaulakienė, A. Noreikaitė
1.12.
V. Janulevičienė ir kt.
Anglų–lietuvių kalbų teisėtvarkos terminų žodynas
dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis, A. Umbrasas
1.13.
K. Baškis ir kt.
Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodynas
dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis
1.14.
V. Raškauskas ir kt.
Aplinkos apsaugos terminų žodynas
dr.  A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis, 
prof. habil. dr. J. Virbickas
1.15.

Mokomasis žodynas Pagrindinės epidemiologijos sąvokos 
dr. A. Kaulakienė, dr. J. Klimavičius, habil. dr. A. Sruoga
1.16.
K. Čiuprinskas ir kt.
Lietuvių–lenkų ir lenkų–lietuvių kalbų matematikos terminų žodynas
dr. A. Auksoriūtė
1.17.
J. Norgėla ir kt.
NATO terminų žodynas
dr. K. Gaivenis, A. Noreikaitė
1.18.
E. Kisinas
 Apsaugos nuo naikinimo priemonių aiškinamasis žodynas
dr. J. Klimavičius, A. Smetona
1.19.

Europos terminų žodynas (Eurovoc) 
dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius, dr. P. Kniūkšta
1.20.
V. Šidlauskas
Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos terminų žodynėlis
dr. A. Kaulakienė, A. Noreikaitė
Priedai
1.21.
A. Lapytė ir kt.
Psichiatrijos terminų enciklopedinis žodynas
dr. K. Gaivenis
1.22.

Iliustruotas anglų–lietuvių kalbų architektūros istorijos žodynas
prof. habil. dr. A. Rosinas
1.23.

LST EN 12584 Deguoninio liepsninio, lazerinio ir plazminio pjovimo defektai. Terminija
dr. A. Auksoriūtė, dr. A. Kaulakienė
1.24.

LST EN ISO 9251Termoizoliacija. Šilumos perdavimo sąlygos ir medžiagų savybės. Terminų žodynas
dr. A. Kaulakienė, dr. J. Klimavičius




1.25.

LST EN 1070 Mašinų sauga. Terminai
dr. A. Kaulakienė, dr. J. Klimavičius
1.26.

LST EN 313–2 Sluoksniuotoji mediena. Klasifikacija ir terminija. 2 dalis. Terminija
dr. A. Auksoriūtė, dr. J. Klimavičius
1.27.

LST EN 12345 Suvirinimas. Suvirinamųjų jungčių terminai keliomis kalbomis su iliustracijomis
dr. J. Klimavičius
1.28.

LST EN 1659 In vitro diagnostikos sistemos. Mikrobiologinės mitybinės terpės. Terminai ir apibrėžimai
dr. A. Auksoriūtė, dr. A. Kaulakienė
1.29.

LST  E 165 Asmeninė akių apsauga. Žodynas
dr. K. Gaivenis, A. Umbrasas
1.30.

LST ISD 10335 + A1 Guminės ir plastikinės avalynės detalės. Nomenklatūra
dr. K. Gaivenis
1.31.

LST ISO 5805 Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Poveikis žmogui. Terminai ir apibrėžimai
dr. J. Klimavičius, A. Umbrasas
1.32.

LST ISO 2041 Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai 
dr. J. Klimavičius, A. Umbrasas
1.33.

EN 247 Šilumokaičiai. Terminija
dr. A. Kaulakienė, dr. J. Klimavičius
1.34.

Techninis reglamentas Dėl alkoholinių gėrimų sektoriuje vartojamų terminų bei apibrėžimų ir procesų apibūdinimo
dr. K. Gaivenis
1.35.



2.
Kiti žodynai


2.1.
Sud. R. Garmutė
Lietuvių–čekų–rusų kalbų žodynas
A. Umbrasas
2.2.
J. Paulauskas ir kt.
Frazeologijos žodynas
prof. habil. dr. V. Labutis, prof. dr. V. Drotvinas
3.
Teisės aktai


3.1.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pirmoji knyga (bendrosios nuostatos)
dr. P. Kniūkšta
3.2.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antroji knyga Asmenys
dr. R. Vladarskienė
3.3.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečioji knyga Šeimos teisė
dr. R. Vladarskienė
3.4.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtoji knyga Daiktinė teisė
 dr. R. Vladarskienė
3.5.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso penktoji knyga Paveldėjimo teisė
dr. P. Kniūkšta
3.6.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštoji knyga Prievolių teisė
dr. R. Vladarskienė
3.7.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendroji dalis
dr. R. Vladarskienė
4.
Raštijos paminklai
4.1.
A. Nezabitauskis
J. Basanavičius
dr. R. Miliūnaitė
5.
Kalbos praktikos leidiniai
5.1.
K. Župerka
Teksto charakteristika
doc. dr. A. Drukteinis
5.2.
J. Vaskelienė
Darybiniai sinonimai
prof. habil. dr. V. Labutis
5.3.
A. Rasimavičius
Vartosenos klaidų žodynėlis
dr. R. Vladarskienė




5.4.
A. Mazolevskienė
Mokomasis žodynas iš knygų serijos Kalbos praktikos patarimai šeimai 
doc. dr. V. Salienė, doc. dr. J. Šukys
6.
Mokomieji leidiniai


6.1.
V. Žilinskienė ir kt.
Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų lietuvių–lenkų kalbų minimalusis žodynas. I kvalifikacinė kategorija
doc. dr. B. Dobrovolskis
6.2.
M. Norkaitienė ir kt.
Mokomasis lietuvių kalbos žodynas
doc. dr. B. Dobrovolskis
6.3.
Z. Alaunienė
Bendrosios visuotinio kalbos ugdymo ir puoselėjimo rekomendacijos aukštosioms mokykloms
dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. K. Župerka
6.4.
I. Čekmonienė
Mokomoji dialogų knyga Kalbėkime lietuviškai
dr. L. Murinienė 
6.5.
M. Ramonienė ir kt.
Lietuvių kalbos vadovėlis kompaktiniu disku Po truputį
dr. L. Murinienė
7.
Monografijos ir kiti leidiniai


7.1.
A. Rosinas
Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra
prof. habil. dr. S. Ambrazas, prof. habil. dr. S. Karaliūnas
7.2.
A. Girdenis
Kalbotyros darbai, t. 2
prof. habil. dr. A. Pakerys, prof. habil. dr. A. Sabaliauskas
7.3.
K. Ulvydas
Lietuvių kalbos prieveiksmiai
prof. habil. dr. A. Girdenis
7.4.
J. Kazlauskas
Rinktiniai raštai, t. 2
dr. K. Morkūnas
8.
Tautosakos darbai


8.1.
Sud. R. Balkutė
Joniškio apylinkės. Padavimai, sakmės, vietovardžiai
prof. habil. dr. K. Grigas
9.
Tarmių tekstai ir žodynai


9.1.

Kompaktinė plokštelė Lietuvių tarmės
prof. habil. dr. A. Pakerys, prof. habil. dr. B. Stundžia
10.
Kiti leidiniai


10.1.

Bibliografinė rodyklė Lietuvių kalbotyra 1986–1990
doc. dr. S. Matulaitytė
10.2.
O. Pigagienė
Metai šalia Norberto Vėliaus
prof. habil. dr. K. Grigas

 2 lentelė. Ekspertų posėdžiai
Eil. Nr.
Svarstyta
Posėdžių skaičius
(posėdžiauta val.)
Posėdžiuose dalyvavę ekspertai ir kviestiniai asmenys
1.
Programų koordinavimo ir programų ekspertų tarybų nuostatų papildymas.
1 (2)
doc. dr. G. Grigas, dr. V. Černiauskas, doc. dr. R. Marcinkevičienė, dr. A. Raškinis, doc. dr. A. Rudžionis, prof. habil. dr. L. Telksnys, doc. dr. V. Tumasonis, V. Zinkevičius, dr. V. Žalkauskas
2.
Sanskrito vardų ir terminų perteikimas lietuviškuose tekstuose.
1 (2)
prof. habil. dr. V. Ambrazas, prof. habil. dr. A. Girdenis, prof. habil. dr. A. Rosinas, habil. dr. N. Sližienė, prof. habil. dr. B. Stundžia, prof. habil. dr. Z. Zinkevičius; V. Vidūnas, A. Bei-norius, V. Jaskūnas, prof. habil. dr. V. Mažiulis, doc. dr. Ž. Markevičienė, J. Varnauskas, V. Dikmonas
3.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimo Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo projektas. 
1 (1)
prof. habil. dr. V. Ambrazas, prof. habil. dr. A. Rosinas, habil. dr. N. Sližienė, prof. habil. dr. B. Stundžia; A. Beinorius, dr. L. Bilkis, dr. M. Razmukaitė, V. Vidūnas
4.
Kalbos praktikos patarimų 3-iojo pataisyto ir papildyto leidimo rengimo dalykai. Vietovardžių sąrašo pildymas ir tikslinimas (A–D).
4(8)
dr. P. Kniūkšta, habil. dr. V. Maciejauskienė, doc. dr. A. Pupkis, prof. habil. dr. Z. Zinkevičius; dr. L. Bilkis, dr. M. Razmukaitė, doc. dr. V. Vitkauskas, dr. P. Gaučas, V. Butkus, dr. R. Miliūnaitė  
5.
Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektas.
4(7)
prof. habil. dr. V. Ambrazas, dr. P. Kniūkšta, habil. dr. V. Maciejauskienė, habil. dr. N. Sližienė; A. Bakanas, R. Jankauskienė, D. Vežikauskaitė, D. Matarevičienė, I. Lisauskienė, A. Žigienė, J. Pliusnienė, A. Jusevičienė
6.
Dendrologijos vardynas. Aiškinamasis kompiuterijos terminų santrumpų žodynas. Lietuvių–anglų–vokiečių–prancūzų–rusų kalbų aprangos prekių žodynas. Kai kurios Pašarų  įstatymo projekto sąvokos. 
1 (2)
dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius; habil. dr. A. Grigas, prof. habil. dr. K. Paulauskas, A. Montvilienė, dr. A. Kaulakienė
7.
Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengimas. Kirčiavimo gretybės (priešdėliniai, galūniniai, priesaginiai vediniai ir dūriniai).
7(13)
prof. habil. dr. A. Girdenis, dr. J. Klimavičius, prof. habil. dr. A. Pakerys, prof. habil. dr. B. Stundžia; dr. G. Naktinienė, doc. dr. S. Keinys, V. Sakalauskienė, doc. dr. V. Vitkauskas 
8.
Kalbos komisijos nutarimo Nr. 60 Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos 5,8 punktų keitimo klausimas.
1 (3)
prof. habil. dr. V. Ambrazas, doc. dr. B. Dobrovolskis, prof. habil. dr. V. Labutis, dr. V. Maciejauskienė, habil. dr. N. Sližienė, prof. habil. dr. Z. Zinkevičius; dr. M. Razmukaitė, dr. L. Bilkis, A. Račas, doc. dr. A. Piročkinas, G. Bartkus, R. Bataitytė, L. Pačkauskaitė, M. Tamošiūnas, G. Iešmantas, V. Vadapalas, dr. M. Daškus, A. Lapinskas, R. Drazdauskienė, J. Tumelis, A. Stirbytė, K. Seibutis, I. Ledas, G. Kadžiulytė, doc. dr. A. Sverdiolas, B. Savukynas, doc. dr. S. Žukas
9.
LST EN 165 Asmeninė akių apsauga. Terminai ir apibrėžimai. Anatomijos vardynas.
1 (2)
dr. K. Gaivenis, A. Kinderys, dr. J. Klimavičius; A. Umbrasas, R. Valaika, prof. habil. dr. G. Česnys, doc. dr. V. Gedrimas, prof. habil. dr. R. Stropus.
10.
Kalbos komisijos nutarimo Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 30 d. nutarimo Dėl Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių nauja redakcija.
2(4)
doc. dr. B. Dobrovolskis, dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. V. Labutis, habil. dr. N. Sližienė; V. Burokas
11.
Lietuvių kalboje vartojamų tradicinių Latvijos Respublikos vietovardžių formų sąrašas. Latvių kalbos asmenvardžių ir vietovardžių originalo formų rašymas rišliame tekste. Atsakymas į viešą laišką Kalbos komisijai (Dienovidis, 2000 02 25).
1 (2)
prof. habil. dr. V. Ambrazas, prof. habil. dr. V. Labutis, habil. dr. V. Maciejauskienė, dr. M. Razmukaitė, prof. habil. dr. A. Rosinas, prof. habil. dr. B. Stundžia
12.
Naujo valstybinės kalbos egzamino pilietybei gauti testo modelio projektas.
1 (2)
prof. habil. dr. V. Labutis, prof. habil. dr. A. Pakerys; V. Stumbrienė, J. Pribušauskaitė, R. Narbuntaitė, I. Raščiuvienė, dr. I. Kanišauskaitė, doc. dr. L. Grumadienė, D. Kolesnikova
13.
Aplinkos apsaugos terminų žodynas. Histologijos ir embriologijos terminų vardynas. Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodynas. Muzikos ir chemijos terminai.
1(2)
dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius; dr. A. Kaulakienė, dr. A. Auksoriūtė, A. Rimševičienė, V. Šulga, J. Zukienė, N. Slavinskienė, P. Zajančkauskas, V. Raškauskas, K. Jankevičius, A. Račis,  Šalaviejienė, A. Kalinauskas, J. Gus-taitė, A. J. Ambrazas.
14.
Kalbos praktikos patarimų 3-iojo pataisyto ir papildyto leidimo rengimas. Morfologija.
9(18)
prof. habil. dr. V. Ambrazas, dr. J. Klimavičius, dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. V. Labutis, doc. dr. A. Pupkis, prof. habil. dr. A. Rosinas; dr. R. Miliūnaitė, prof. habil. dr. A. Paulauskienė, doc. dr. J. Šukys 
15.
Mokomasis žodynas Pagrindinės epidemiologijos sąvokos. Mokyklinis geografijos žodynėlis. LST EN 1659 In vitro diagnostikos sistemos. Mikrobiologinės mitybinės terpės. Terminai ir apibrėžimai.
1 (2)
dr. J. Klimavičius; dr. A. Kaulakienė, A. Umbrasas, J. Klumbienė,  Petkevičienė, A. Česonis
16.
LST EN 1659 In vitro diagnostikos sistemos. Mikrobiologinės mitybinės terpės. Terminai ir apibrėžimai. Terminų žodynų aprobavimo taisyklių pataisos. Terminai. 
1 (2)
dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius, prof. habil. dr. A. Smilgevičius; 
dr. A. Kaulakienė, dr. A. Auksoriūtė, 
doc. dr. S. Keinys













3 lentelė. 1.1 programa Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga
Eil. Nr.
Tema
Vadovas
Atlikta
Finansuojama
m.
2000 m. skirta tūkst. Lt
Įsigyta
1.
Šiaulių universitetas





1.1
Šiaulių kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)
A. Malakauskas
Per metus suteikta 1538 konsultacijos. Dažniausiai klausta apie: žodžių ir jų formų vartojimą, sintaksines konstrukcijas, rašybą, skyrybą ir pan. Konsultacijos punkto darbuotojai kalbos  klausimais paskelbė keletą straipsnių dienraštyje Šiaulių kraštas. Kaupiamos ir klasifikuojamos kalbos klaidos.
1997–2005 m.
23,6

2.
Vytauto Didžiojo universitetas





2.1.
Kauno kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai
doc. dr. 
V. Vasiliauskienė
Per metus suteikta 1780 konsultacijų. Daugiausia konsultuota dėl žodžių ir jų formų vartojimo, įvairių pavadinimų ir terminų taisyklingumo, rašybos (ypač didžiųjų raidžių rašymo) ir skyrybos. Remiantis kalbos  konsultacijų medžiaga, paskelbta straipsnių Kauno dienoje.
1997–2005 m.
16,2
-
3.
Klaipėdos universitetas





3.1.
Klaipėdos kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)
doc. dr.
A. Drukteinis
Per metus suteikta 1150 konsultacijų. Klausta apie žodžių ir jų formų vartojimą (45%), žodžių darybą (20%), rašybą ir skyrybą (15%), kirčiavimą (10%) ir kt. 
1998–2005 m. 
11,5

4. 
Kauno r. savivaldybė





4.1.
Kauno laisvosios ekonominės zonos kalbos tvarkytojas (1.16 punktas)
N. Mio-dušauskienė
Tikrinta viešoji kalba Kauno rajone: Karmėlavos, Akademijos, Alšėnų, Garliavos, Ringaudų, Užliedžių, Rokų ir kt. seniūnijose. Kalbos klausimais konsultuota telefonu. Tikrinta Kaune leidžiamų laikraščių kalba. 
1997–2005 m.
18,1
-
5.
Visagino m. savivaldybė





5.1.
Valstybinės kalbos tarnyba
(3.4 ir 3.5 punktai)
A. Sieliūnienė
2000 m. Visagino savivaldybės Valstybinės kalbos tarnybos darbuotojos parašė 98 nurodymus dėl Valstybinės kalbos  įstatymo pažeidimų, skyrė 4 įspėjimus ir 2 baudas, spaudai parengė 12 straipsnių apie tarnybos darbą.
1997–2005 m.
40,0
-
6.
Visagino valstybinės kalbos centras





6.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai kitakalbiams (2.5.3 punktas)
E. Čekienė
Mokytoja J. Žemaitytė parengė teminį 120 val. mokymo planą. Valstybinės kalbos mokymo kursuose 4 grupėse mokėsi apie 60 žmonių. Kursų klausytojai buvo rengiami I kvalifikacinės kategorijos egzaminui. 
2000 m.
5,24
-
7.
Visagino ligoninė





7.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai Visagino ligoninės darbuotojų kalbai tobulinti (2.5.3 punktas)
L. Stalnionienė
Dviejose grupėse 2000 m. toliau mokėsi 26 Visagino m. ligoninės gydytojai. Kursų lankytojai buvo mokomi pagal specialiąją 240 val. programą, parengtą mokytojos L. Paežerinienės.
2000 m.
2,6
-
8.
Šalčininkų r. savivaldybė





8.1
Valstybinės kalbos mokymo centras (2.5.3 punktas)
D. Zinkevičienė
Finansuotos 34 grupės, kuriose valstybinės kalbos mokėsi 431 klausytojas. Kursų lankytojai suskirstyti į grupes pagal mokėjimo lygį: pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų.
1998–2005 m.
12,8

9.
VĮ Žinija švietimo ir mokymo centras





9.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems asmenims (2.5.3 punktas)
D. Leščiaus-kienė
Trijose grupėse mokėsi 29 socialiai remtini asmenys. Mokymo trukmė – 82 akad. val. kiekvienoje grupėje. Kursų klausytojai buvo rengiami II kvalifikacinės kategorijos egzaminui.
2000 m.
2,6

10.
Trečiojo amžiaus universitetas





10.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai vyresniosios kartos vilniečiams (2.5.3 punktas)
M. Čobotas
Dviejose grupėse mokėsi apie 20 vyresniosios kartos vilniečių. Pagrindinis valstybinės kalbos mokymo kursų tikslas – tobulinti valstybinės kalbos įgūdžius, skatinti vyresniosios kartos kita-kalbių integraciją į visuomenę.
2000 m.
2,6

11.
UAB Nacionalinių tyrimų centras





11.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems asmenims (2.5.3 punktas)
A. Gedamins-kienė
2000 m. vasario – gegužės mėn. valstybinės kalbos kursuose pagal specialiąją 48 val. programą keturiose grupėse mokėsi 54 socialiai remtini asmenys. 
1999 m.
2,4
-
11.2.
Mokomųjų ir informacinių leidinių leidyba (2.5.3 ir 4.3.3 punktai)
A. Gedamins-kienė
Išleista:
Valstybinės kalbos pamokų vaizdajuostės (1000 egz.).
2000 m.
17,3
-
12.
VšĮ Tautinių bendrijų namai





12.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems asmenims (2.5.3 punktas)
A. Gedamins-kienė
2000 m. spalio – lapkričio mėn. valstybinės kalbos kursuose pagal specialiąją 48 val. programą dviejose grupėse mokėsi 26 socialiai remtini asmenys. Kursų klausytojai buvo suskirstyti į grupes pagal mokėjimo lygį: pradedančiųjų ir pažengusiųjų.
2000 m.
1,2* 
-
12.2.
Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems asmenims (2.5.3 punktas)
A. Gedamins-kienė
2000 m. gruodžio mėn. valstybinės kalbos kursuose pagal specialiąją 48 val. programą mokėsi 16 socialiai remtinų asmenų.
2000 m.
0,9*
-
13.
Vilniaus laisvalaikio centras





13.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems asmenims (2.5.3 punktas)
L. Šakalienė
Valstybinės kalbos mokymo kursus lankė 12 socialiai remtinų asmenų, kurie buvo mokomi pagal 96 val. programą. Kursų tikslas – ugdyti rašytinės kalbos įgūdžius ir išmokyti susikalbėti įvairiose situacijose.
2000 m. 
1,47
-
14.
Vilniaus m. savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija 





14.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems Vilniaus rajono gyventojams (2.5.3 punktas)
S. Lukoše-vičienė
Finansuotos 5 mokymo grupės, kuriose mokėsi 101 socialiai remtinas asmuo pagal specialiąją 48 val. programą. Valstybinės kalbos egzaminą laikė 84 asmenys, iš jų 17 asmenų neišlaikė, likusieji egzaminą numato laikyti 2001 m.
2000 m. 
3,4
-
15.
Alytaus tautinių mažumų kultūros centras





15.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai tremtiniams (2.5.3 punktas)
N. Krakovskaja
Valstybinės kalbos mokymo kursus lankė 16 socialiai remtinų asmenų, kurie buvo mokomi pagal 216 val. specialiąją programą.
2000 m. 
2,6
-
16.
Ignalinos r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius





16.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai Didžiasalio gyventojams (2.5.3 punktas)
L. Sidorenkienė
Valstybinės kalbos kursus lankė 17 socialiai remtinų asmenų, kurie buvo mokomi pagal 120 val. specialiąją programą. Valstybinės kalbos egzaminą išlaikė 5 asmenys.
2000 m.
1,83
-
17.
VĮ Ignalinos atominė elektrinė





17.1.
Valstybinės kalbos mokymo kursai elektrinės darbuotojams (2.5.3 punktas)
N. Trefilov
Finansuota 11 grupių, kuriose valstybinės kalbos mokėsi apie 150 elektrinės darbuotojų. Kursų lankytojai buvo mokomi pagal specialiąją 140 val. programą. Pagrindinis kursų tikslas – tobulinti lietuvių sakytinės ir rašytinės kalbos įgūdžius, išmokti suprasti klausomo ir skaitomo teksto esmę.
2000 m.
20,7
-
18.
Vilniaus ukrainiečių draugija





18.1.
Valstybinės kalbos kursai socialiai remtiniems ukrainiečiams 2.5.3 punktas)
N. Šertvytienė
Finansuotos 6 grupės, kuriose mokėsi apie 90 socialiai remtinų ukrainiečių. Kursų lankytojai buvo mokomi pagal specialiąją 48 val. programą.
2000 m.
5,33*
-
19.
Baltos lankos





19.1.
Mokomųjų priemonių leidyba kitakalbiams (2.5.3 ir 4.3.3 punktai)
doc. dr. S. Žukas
Spausdinama:
M. Norkaitienė ir kt. Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Lietuvių kalbos vadovėlis kompaktiniu disku Po truputį.
2000 m.
91,7*
-
20.
Visagino TV Russkaja volna





20.1.
Laikraštyje V každyj dom skelbiamų lituanistinių puslapių leidyba (2.5.3 ir 4.2.4 punktai)
L. Martynova
2000 m. laikraštyje V každyj dom paskelbta 30 lituanistinių puslapių, kuriuose daugiausia dėmesio skirta kitakalbių mokymui.
2000 m. 
22,5
-
21.
UAB Znad Wilii radijo stotis





21.1.
Mokomųjų valstybinės kalbos pamokų rengimas ir transliavimas (2.5.3 punktas)
M. Juchnevičius
2000 m. spalio–gruodžio mėn. transliuota 100 lietuvių kalbos mokomųjų valandėlių Kelrodis, skirtų Vilnijos gyventojams.
2000 m.
6,0
-
22.
UAB NEUWERBUNG





22.1.
Stendų, skirtų kalbiniam švietimui ir ugdymui gamyba (4.3.5 punktas)
V. Puronas
Gaminami:
Kalbiniai stendai Žodis – ne žvirblis.
2000 m.
11,0*
-
23.
IĮ Rožinis dramblys





23.1.
Laikraštyje Šalčios žinios skelbiamų lituanistinių puslapių leidyba (2.5.3 ir 4.2.4 punktai)
V. Kot
Laikraštyje Šalčios žinios paskelbta 12 lituanistinių puslapių, skirtų Šalčininkų r. savivaldybės gyventojų kalbiniam mokymui.
2000 m.
2,9*
-




















4 lentelė. 1.2 programa Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas
Eil. Nr.
Tema
Vadovas
2000 metais atlikta
Finansuojama 
m.
2000 m. skirta tūkst. Lt
Įsigyta
1.
Švietimo ir mokslo ministerija





1.1.
Visose aukštesniosiose ir profesinėse mokyklose įvesti kalbos kultūros ir specialybės kalbos privalomąjį kursą (2.2.1 punktas)
D. Numgau-dis
Kalbos kultūra dėstyta 61 profesinėje mokykloje (274 grupės) ir 35 aukštesniosiose mokyklose (183 grupės).
1997–2005 m.
434,9
–
2.
Lietuvių kalbos institutas





2.1.
Akademinio Lietuvių kalbos žodyno kompiuterinės kartotekos kaupimas ir tvarkymas (1.1 punktas)
dr. G. Nak-tinienė
Toliau tęsiamas LKŽ kompiuterinės bazės kūrimas (tobulinamos sukurtos programos). Nuskanuotų LKŽ 6–11 tomų tekstai atpažinti Recognita plus 3.2 programos priemonėmis. Nuskanuotos 95 LKŽ papildymų ir pataisymų dėžutės. 2000 m. LKŽ kartoteka papildyta 17328 vnt., iš jų: 10337 vnt. iš tarmių, 6991 vnt. iš dabartinių tekstų.
1996–2005 m.
62,9
–
2.2.
Lietuvos Respublikos vardyno duomenų rinkimas ir kompiuterinis jų tvarkymas (1.13 punktas)
habil. dr.
V. Macie-jauskienė
Iš viso surinkta 29126 vnt. vardyno duomenų. Istoriniai asmenvardžiai rinkti iš Adutiškio, Kražių, Sedos, Švenčionių ir kt. bažnytinių knygų. Istoriniai vietovar-džiai rinkti iš Gruzdžių, Kražių ir Švenčionių bažnytinių knygų. Surinkta medžiaga sutvarkyta. Kompiuterizavimui parengtos 8 kartotekos dėžutės. Į kompiuterį perkelta 3,75 a. l. sutvarkytos kartotekos teksto. 
1996–2005 m.
35,4
–
2.3.
Vardyno medžiagos rinkimas iš Mažosios Lietuvos vokiškų rankraštinių dokumentų, kompiuterinis jos tvarkymas (1.13 punktas)
dr. N. Če-pienė

Iš viso surinkti 7762 vnt.  vardyno duomenų (daugiausia iš Ragainės, Pakalnės ir kt.). Surinkta medžiaga sutvarkyta: asmenvardžiai sudėti pagal šaltinius, o juose – abėcėlės tvarka, vietovardžiai – pagal abėcėlę. Rašomas rankraščių šaltinių ir jų santrumpų sąrašas. 
1997–2005 m.
20,96
–
2.4.
Lietuvių senųjų raštų ir tarmių kompiuterinių bazių sudarymas (1.3 ir 1.5 punktai)
habil. dr. 
S. Ambrazas
Daugiausia dėmesio skirta senųjų raštų rinkimui kompiuteriu ir skanavimui. Nuskaitytas D. Kleino giesmynas ir maldynas, sutvarkytos korektūros. Baigtas rinkti M. Petkevičiaus Katekizmas. Parengtos K. Sirvydo Punktų sakymų (I ir II d.) ir J. Jaknavičiaus Evangelijų žodžių formų abėcėlinės ir atvirkštinės konkordancijos. Toliau dirbta prie J. Bretkūno Postilės ir K. Lukausko pamokslų konkordancijų. Atlikta M. Mažvydui priskiriamų tekstų pirminė tekstologinė analizė. Pradėta rinkti S. Vaišnoro Margaritos Theologicos tekstą.
1996–2005 m.
79,3 (+papil-domai 7,5*)
–
2.5.
Dieveniškių šnektos žodyno kompiuterinio varianto rengimas (1.5 punktas)
dr. K. Mor-kūnas
Kompiuteriu surinkta ir sumaketuota apie 11 a. l. Dieveniškių šnektos žodyno teksto. Skaityta ir taisyta korektūra. Be to, į surinktą kompiuterinį tekstą įterpti papildymai, atlikti įvairių teksto vietų sulyginimai.
1999–2001 m.
13,6
–
2.6.
Kalbos konsultacijų kompiuterinio banko kūrimas (1.15 ir 1. 16 punktai)
dr. P. Kniū-kšta
Į kompiuterį perkelti 1999 ir 2000 metų duomenys. Konsultacijos suredaguotos ir perkeltos į kompiuterinį banką. Sukurtas informacijos mainų modulis. Juo naudodamiesi kalbos konsultacijų punktų darbuotojai gali automatiškai perduoti duomenis į centrinę bazę ir gauti naują, papildytą ir suredaguotą kompiuterinio banko variantą. 2000 m. į banką perkelta apie 750 konsultacijų vienetų.
1997–2005 m.
19,6
–
2.7.
Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengimas (4.2.1  punktas)
dr. G. Nak-tinienė

Toliau buvo atliekami Bendrinės kalbos žodyno duomenų bazės struktūros projektavimo ir kompiuterinės leksikografinės bazės kūrimo darbai. Rinkta ir analizuota medžiaga teminių grupių (4 temos) žodyniniams tekstams rengti. Parašyta  apie 55 psl. teksto. Išsamiau panagrinėti ir suklasifikuoti tarmybių, reiškiančių vietą, atrankos probleminiai atvejai. Parengti išsamūs daiktavardžių akcentinių gretybių sąrašai, kurie svarstyti Kalbos komisijos Kirčiavimo pakomisijyje. Iš VDU tekstyno pateikta apie 3732 psl. atrinktų pavyzdžių sąrašų ir konkordansų. Iš įvairių šaltinių rinkti leksikos duomenys žodyniniams tekstams rengti. Analizuotos leksikogra-fiškai aktualios bk leksinės semantikos problemos. 
1996–2005 m.
45,3
–
2.8.
 Lietuvių kalbos antonimų žodyno rengimas (4.12 punktas) 
dr. I. Erma-nytė
Toliau kaupta antonimų kartoteka (surinkta apie 6000 lapelių).Parašytas ir kompiuteriu surinktas B–O raidžių tekstas (13 a. l.). Parašyti Antonimų žodyno įvadinės dalies ir pratarmės metmenys.
1998–2002 m.
25,4
–
2.9.
Kalbos rekomendacijų kaupimas ir kompiuterizavimas (1.15 punktas) 
dr.R. Miliū-naitė
Iš periodinės spaudos ir lingvistinės literatūros surinkta apie 1600 kalbos rekomendacijų. Iš anksčiau sukauptų duomenų sutvarkyta ir į duomenų bazę perkelta apie 6600 rekomendacijų. Šiuo metu kompiuterinėje duomenų bazėje yra apie 21360 kalbos rekomendacijų, kurios padalytos į du pluoštus: 1) 10500 vnt. galutinai parengtos (rankiniu būdu redaguotos) kalbos rekomendacijos, kurias reikia tik patikrinti naudojantis naująja redagavimo programa; 2) 10856 vnt. – redaguotinos su naująja redagavimo programa rekomendacijos.
1998–2005 m.
14,5
–
3.
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka





3.1.
Bibliografinės rodyklės Lietuvių kalbotyra 1991–1995 rengimas (1.16 punktas)
dr. J. Marcin-kevičius
2000 m. toliau rengta rodyklė Lietuvių kalbotyra 1991–1995. Per metus iš įvairių šaltinių išrašyta 1311 įrašų. Kartotekoje yra 5721 įrašas, iš jų patikrintas 3401 įrašas. Ieškant medžiagos peržiūrėta 201 periodinis leidinys. Medžiaga susisteminta ir įvesta į kompiuterį (apie 4500 įrašų).
1999–2000 m.
12,6
–
4.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas





4.1.
Lituanistikos leidinių leidyba (4 punktas)
R. Kareckas
Išleista:
1.S. Ambrazas. „Daiktavardžių darybos raida: lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai“, d. II (500 egz.).
2. P. U. Dini. „Baltų kalbos: lyginamoji istorija“ (700 egz.). 
3. A. Girdenis. „Kalbotyros darbai“, t. 1 (500 egz.).
4. A. Girdenis. „Kalbotyros darbai“, t. 2 (500 egz.).
5. „Kalbos praktikos patarimų informacinis biuletenis“. Sud. R. Miliūnaitė, J. Vileikienė, sąs. VIII (500 egz.).
6. „Kalbos praktikos patarimų informacinis biuletenis“. Sud. R. Miliūnaitė, J. Vileikienė, sąs. IX (500 egz.).
7. „Kanceliarinės kalbos patarimai“. Sud. P. Kniūkšta ir kt. 4-asis (2-asis pataisytas ir papildytas leidimas) (4000 egz.).
8. J. Kazlauskas. „Rinktiniai raštai“, t. 1 (500 egz.).
9. J. Kazlauskas. „Rinktiniai raštai“, t. 2. Sud. A. Rosinas (500 egz.).
10. G. Michelini. „Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai“ (500 egz.).
11. K. Ulvydas. „Lietuvių kalbos prieveiksmiai“ (600 egz.).
12. Žurnalas Gimtoji kalba. Puslapių, skirtų valstybinės kalbos statuso įgyvendinimui, leidyba.
1996–2005 m.
199,4
–
5.
Vilniaus universitetas





5.1.
Sociologinis tyrimas Studentų kalbos kultūros poreikiai (2.3.1 ir 2.2.5 punktai)
doc. dr. 
B. Dobrovol-skis
Toliau buvo tvarkomi duomenys, gauti pagal 1999 m. sudarytą tyrimo programą. Naujausi tyrimai siejami su specialybės kalbos mokėjimo poreikiais. Parengtos kirčiavimo gebėjimų tyrimo programos ekonomikos, istorijos, filosofijos, chemijos, fizikos, gamtos ir kt. fakultetų studentams.
1999–2001 m.
14,45
–
5.2.
Bendrųjų geologijos terminų aiškinamojo žodyno rengimas (4.2.2 punktas)
prof. habil. dr. J. Paš-kevičius
Sudarytas galutinis lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis 4000 terminų sąrašas (buvo planuota apie 2000 terminų). Aprašyti G–R raidžių terminai (2900 vnt). Jie perkelti į kompiuterį. Nemaža dalis terminų suredaguota.
1999–2000 m.
25,2
–
5.3.
Metrologijos terminų žodyno rengimas (4.2.2 punktas)
prof. habil. dr. P. J. Ži-linskas
2000 m. sudaryta kompiuterinė bazė, kurioje yra 3500 terminų. Galutinai sutvarkyta apie 2000 terminų. Toliau renkami ir sisteminami terminai iš įvairių šaltinių.
1999–2000 m.
29,0
-
5.4.
Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų terminų žodyno rengimas (4.2.2 punktas)
dr. V. Žal-kauskas
Surinkti angliški Microsoft Windows bendrosios dalies, Windows Explorer, Internet Explorer, įvairių Microsoft Word versijų terminai ir dialogo frazės. Pagal anglų ir prancūzų kalbų terminus parinkti lietuviški atitikmenys. Trikalbio žodyno vardyne yra daugiau nei 5000 terminų.
2000–2001 m.
12,5

6.
Matematikos ir informatikos institutas





6.1.
Kompiuterinės terminų bazės kūrimas (1.15 punktas)
dr.V. Čer-niauskas
Patobulinta terminų perkėlimo iš spausdintų ir elektronine forma parengtų žodynų į kompiuterį bazės formatu technologija. Išnagrinėtas kai kurių fonetinės transkripcijos ženklų kodavimas UNICODE sistemoje. Parengti ir UNICODE kodu perkoduoti šeši terminų žodynai. Duomenų bazės formatu struktūrizuoti trijų terminų žodynų 2439 puslapiai kompiuterinio teksto (daugiau nei 20000 terminų).
1997–2005 m.
91,7
–
7.
Vilniaus pedagoginis universitetas





7.1.
Lietuvių kalbos leksikos raidos 1925–1995 m. tyrimas (1.15 punktas)
prof. habil. dr.
A. Pakerys
2000 m. atliktas neatpažintų žodžių formų taisymas rankiniu būdu. Peržiūrėti visi gramatinio nagrinėjimo tekstai ir patikrintos žodžių samplaikos. Sudaryti daliniai kiekvienų metų knygų ir periodinės spaudos žodžių bei jų formų abėcėliniai žodynai. Pagal DLKŽ ir kitus žodynus patikrinti visi žodžiai bei jų gramatinis apibūdinimas.
1997–2000 m.
36,5
–
7.2.
Aukštaičių tarmių tekstų rengimas spaudai ir leidyba (1.5 ir 4.1.5 punktai)
doc. dr.
Ž. Markevi-čienė
Aukštaičių tarmių tekstai (d. 2) rengiami spaudai (rašomas knygos įvadas).
1997–2000 m.
16,4
–
8.
Vytauto Didžiojo universitetas





8.1.
Tęstinio lietuvių kalbos tekstyno rengimas (1.15 punktas)
doc. dr. 
R. Marcinke-vičienė
Tekstynas papildytas naujais periodikos, grožinės literatūros ir kt. tekstais, kurių bendra apimtis 4 milijonai žodžių. Parengtas 217500 žodžių apimties rinktinio tekstynėlio morfologinis žymėjimas su V. Zinkevičiaus Lemuokliu, nustatančiu žodžio antraštinę formą ir pagrindines gramatines kategorijas. Sukurta lietuvių kalbos nauja žodžių reitingavimo sistema.
2000 m.
19,6
–
9.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas





9.1.
Patarlių ir priežodžių kompiuterinės bazės kūrimas (1.15 ir 4.1.6 punktai)
prof. habil. dr. K. Grigas
Į kompiuterinę laikmeną įvesta 20500 įrašų. Pakoreguotas duomenų bazės modelio projektas. Pradėtos kurti pagalbinės paskirties duomenų bazės: sukurta vietovardžių santrumpų bazė, kuriama šaltinių santrumpų bazė. Parengtas Patarlių ir priežodžių pirmasis tomas spaudai. Per 2000 m. sukurtas lietuvių užkalbėjimų bankas. Patikslinti ir patobulinti užkal-bėjimų banko duomenų grupavimo kriterijai. Atlikta tekstologinė ir semantinė užkalbėjimų analizė, pirminė tekstų redakcija. Sudaryta preliminari lietuvių užkalbėjimų bibliografija.
1998–2005 m.
40,6
–
9.2
Knygos Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t.1 leidyba (4.1.6 punktas)
G. Vaškelis
Išleista:
Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t.1
2000 m.
15,0
–
10.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas





10.1.
Penkiakalbio Automatikos terminų žodyno rengimas (4.2.2 punktas)
prof. habil. dr. A. Poška
Penkiakalbis Automatikos terminų žodynas baigiamas redaguoti. Komisijos ekspertams bus įteiktas 2001 m. I ketvirtyje.
1998–2000 m.
41,3
–
11.
Lietuvos kūno kultūros institutas





11.1.
Sporto terminų žodyno antrojo tomo rengimas (4.2.2 punktas)
prof. habil. dr.S. Ston-kus
Sporto terminų žodyno antrasis tomas įteiktas Kalbos komisijos ekspertams.
1998–2000 m.
7,1
–
12.
Šiaulių universitetas





12.1.
Joniškio šnektų žodyno rengimas (1.5 punktas)
doc. dr.
 J. Švam-barytė
Iššifruota 12 magnetinių juostų tarmės tekstų. Surinkta  medžiaga iš I–XIX LKŽ tomų. Surengtos ekspedicijos į Daunoravos, Bariūnų, Kriukų ir Bučiūnų apylinkes. Jų metu įrašytos 74 magnetinės juostos Joniškio šnektų tekstų, surinkta apie  3000 žodžių. Surengta konferencija Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos.
1999–2003 m.
26,2
–
13.
Dujų ūkio asociacija





13.1.
Dujų ūkio terminų žodyno rengimas (1.15 punktas)
S. Junevičius
Komisijos ekspertams įteiktas Dujų ūkio terminų žodyno rankraštis (1300 terminų).
1999–2000 m.
13,6
–
14.
Lietuvos žemės ūkio universitetas





14.1.
Daugiakalbio žemės ūkio terminų žodyno rengimas (1.15 punktas)
N. Petniūnie-nė
Parengtas visas žodyno lietuviškas vardynas. Terminai susisteminti ir sukirčiuoti. Pirmųjų abėcėlės raidžių (A–I) terminams parinkti vokiečių ir rusų kalbų atitikmenys. 
1999–2001 m.
10,0
–
14.2.
Selekcijos ir sėklininkystės terminų žodyno rengimas (1.15 punktas)
prof. habil. dr. A. Slie-saravičius
Į žodyno vardyną įtraukti 2923 terminai. Pateikti 2747 terminų aiškinimai. 2647 terminams parinkti anglų ir 2069 terminams –  rusų kalbų atitikmenys.
1999–2001 m.
26,7
–
15.
Lietuvos karo akademija





15.1.
Aiškinamojo karybos terminų žodyno rengimas (1.15 punktas)
dr. V. Ti-ninis
Aiškinamojo karybos terminų žodyno atrinktiems 8270 karinių terminų 2000 m. parengtas 5281 aprašymas. Aprašyti terminai vertinami ir redaguojami.
1999–2005 m.
24,8
–
16.
Lietuvos veterinarijos akademija





16.1.
Paukščių anatomijos terminų žodyno rengimas (4.2.2 punktas)
doc. dr. 
L. Daugnora
Per 2000 m. ketvirtą ketvirtį surinkta mokslinė literatūra ir parengtas 144 kompiuterinių puslapių paukščių anatomijos lotyniškų terminų vardynas. Parinkta dalis lietuviškų atitikmenų.
2000–2001 m.
12,6*
–
17.
Lietuvos muzikos akademija





17.1.
Leidinio Žemaičių melodijos rengimas (1.5 ir 4.1.6 punktai)
dr. G.Čet-kauskaitė
Leidinys Žemaičių melodijos parengtas spaudai.
2000 m.
2,61*
–
18.
UAB Garsų studija





18.1.
Kompaktinės plokštelės Lietuvių tarmės gamyba (4.1.5 punktas)
J. Žotke-vičienė
Pagaminta:
Kompaktinė plokštelė Lietuvių tarmės (1600 vnt.).
2000 m.
9,8*
–
19.
VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija





19.1.
Mokomųjų kalbos valandėlių Trumpai drūtai rengimas (1.16 ir 2.5.2 punktai)
R. Daraš-kevičienė
2000 m. parengtos penkios mokomosios kalbos valandėlės Trumpai drūtai.
2000–2001 m.
1,0*
–
19.2.
TV dokumentinių filmų ciklo apie žmogų ir kalbą kūrimas (1.16 ir 2.5.2 punktai)
A. Žostautas
Parengtas TV dokumentinis filmas Po Jubiliejaus apie poetą A. Baltakį.
2000 m.
3,84*
–
20.
BĮ UAB Litimo





20.1.
Radioelektronikos terminų žodyno leidyba (4.1.3 punktas)
B. Bernotas
Išleista:
Radioelektronikos terminų žodynas (2000 egz.).
2000 m.
20,0
–
20.2.
Knygos Lietuvių kalbotyra: 1986–1990 metų literatūros rodyklės leidyba (4.1.8 ir 4.2.3 punktai)
M. S. Striška
Išleista:
Lietuvių kalbotyra: 1986–1990 metų literatūros rodyklė (700 egz.).
2000 m.
11,95*
–
21.
UAB Varpas





21.1.
Histologijos ir embriologijos terminų vardyno leidyba (4.1.3 punktas)
P. Kaunas
Spausdinama:
Histologijos ir embriologijos terminų vardynas.
2000 m.
14,4*
–
22.
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla





22.1.
J. Dovydaičio knygos Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais leidyba (4.1.6 punktas)
G. Šorienė
Išleista:
J. Dovydaitis. „Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais“ (2000 egz.).
2000 m.
14,8*
–
23.
M. Šaltytės firma Senoja





23.1.
Mokomojo žodyno iš knygų serijos Kalbos praktikos patarimai šeimai leidyba (2.4.7 ir 4.2.3 punktai)
M. Šaltytė
Spausdinama:
Mokomasis žodynas iš knygų serijos Kalbos patarimai šeimai.
2000 m.
12,75*
–
24.
VšĮ Šiaulių universiteto leidykla





24.1.
Mokslinio seminaro Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos tezių leidyba (4.1.5 ir 4.1.8 punktai)
doc. dr.
J. Švam-barytė
Išleista:
Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos (100 egz.).
2000 m.
1,5
–

5 lentelė. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programa (1.4)
Eil. Nr.
Tema
Vadovas
Atlikta
Finansuojama 
m.
2000 m. skirta tūkst. Lt
Įsigyta
1.
Matematikos ir informatikos institutas





1.1.
Automatinio lietuvių šnekos atpažinimo darbai. Lietuvių šnekos požymių tyrimai (4 ir 9.1 punktai)
prof. habil. dr. L. Telksnys
Atlikta šnekos signalų požymių analizė, nustatyti juostinių filtrų ir tiesinės prognozės požymiai. Įsigyta 43 aktualūs leidiniai ir darbui atlikti būtinų priemonių.
2000–2006 m.
10,1
literatūra
1.2.
Lingvistinių išteklių kalbos inžinerijai rengimas (4.7 ir 9.5 punktai)
dr.V.Čer-niauskas
Susipažinta su pagrindinių tarptautinių kalbos inžinerijos organizacijų darbais ir leidiniais. Įsigyta naujausios literatūros kalbos išteklių tema (48 leidiniai). Patobulinta techninė bazė (įrengtos 3 kompiuterinės darbo vietos).
2000–2006 m.
8,1
literatūra
1.3.
Interneto ir elektroninio pašto dialogo lietuvinimas. Lietuvių kalbos tekstų sintaksinė ir semantinė analizė (9.4 punktas).
doc. dr. 
G. Grigas, 
A. Žandaris
Atlikti parengiamieji darbai, atnaujinta pagrindinė kompiuterinė įranga, apsirūpinta moksline ir technine literatūra (53 leidiniai). Susipažinta su programų lokalizavimo darbais, atliekamais Lenkijoje, Airijoje ir Rusijoje. Sudarytas interneto naršyklės dialogo terminų ir frazių žodynėlis. Suformuotas formalusis lietuvių kalbos vientisinio sakinio branduolio sintaksės medis.
2000–2006 m.
19,3
literatūra
2.
Vilniaus universitetas





2.1.
Lietuvių kalbos dalykų informacijos technologijoje norminimas (9.6 punktas)
doc. dr. 
V. Tuma-sonis
Atlikti parengiamieji darbai (įsigyta literatūros, darbo priemonių). Dalyvauta Paryžiuje vykusiame Europos standartizacijos Technikos komiteto Nr. 304 darbo grupių susitikime.
2000–2006 m.
13,7
literatūra
2.2.
Kompiuterinio vertimo darbai (9.2 ir 9.3 punktai)
dr. 
V. Žal-kauskas
Atlikti parengiamieji darbai (įsigyti 35 leidiniai, lietuviška Tildės biuro programinė įranga, įrengtos kompiuterinės darbo vietos). Pradėta rengti angliškų politechnikos terminų duomenų bazė (200 tūkst. terminų).
2000–2006 m.
18,2
literatū-
ra, progr. įranga
3.
Kauno technologijos universitetas





3.1.
Lietuviški kompiuteriniai dialogai balsu (4.3 ir 4.4 punktai)
doc. dr.
A. Rudžionis
Atliktas dalies garsyno įrašų ekspertinis segmentavimas leksiniu ir fonetiniu lygmeniu. Sukurtos priemonės operatyviam garsų įrašų registravimui, redagavimui ir kt. atlikti. Išplėstos su atpažinimu bei sinteze susijusios kompiuterinės ir internetinės priemonės. Įsigyta darbo priemonių ir literatūros.
2000–2006 m.
15,6
literatūra
4.
Vytauto Didžiojo universitetas





4.1.
Paralelaus lietuvių kalbos tekstyno rengimas (2.8 ir 9.5 punktai).
doc. dr.
R. Marcinke-vičienė
Įsigyta naujausia darbui su paraleliais tekstynais programinė įranga. Sukaupti visi į lietuvių kalbą išversti Europos Sąjungos dokumentų tekstai (pirminiai ir galutiniai jų variantai). Tvarkomas vokiečių ir lietuvių kalbų Europos Sąjungos dokumentų paralelus tekstynas.
2000–2006 m.
15,0
progra-minė įranga


