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2 priedas. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programa (2.1)  

 
Eil. 

Nr. 

Projektas Vadovas 2020 m. atlikta Finansuojama 

(metai) 
2020 m. 

lėšos 

(Eur) 

1. Lietuvių kalbos institutas 

1.1. Tarminių leidinių 

publikavimas 

R. Bakšienė Išleisti 4 tarminiai leidiniai (su elektroninėmis laikmenomis): „Anykščių apylinkių tekstai“ 

(sud. R. Rinkauskienė), 147 p., tiražas – 250 egz.; „Švendubrės apylinkių tekstai“ (sud. 

A. Leskauskaitė), 183 p., tiražas – 250 egz.; „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“ (sud. J. Lubienė, 

A. Leskauskaitė), 283 p., tiražas – 300 egz.; „Pietų žemaičiai raseiniškiai“ (sud. G. Judžentytė-

Šinkūnienė, V. Marcišauskaitė), 203 p., tiražas – 300 egz. 

2020 m. 23000 

1.2. Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių kalbai 

ir savimonei: situacija, 

tendencijos ir 

galimybės 

A. Tamulionienė Publikuota mokslo studija „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija“ 

(aut. N. Poderienė, A. Tamulionienė; projektui skirta dalis (1,5 aut. l.) atitinka mokslo straipsnio 

reikalavimus, žr. http://lki.lt/e-publikacijos/). Parengti ir išspausdinti 2 mokslo straipsniai, 

4 mokslo populiarinamieji straipsniai, 1 mokslo straipsnis priimtas spausdinti. Perskaityti 

2 pranešimai tarptautinėje konferencijoje, 2 pranešimai perkelti į 2021 m. dėl epidemijos. 

Sudarytas Lietuvių kalbos žodyno korpusas grįžusiems iš užsienio vaikams mokyti pagal A2 

(0,5 aut. l.) ir B1 (0,7 aut. l.) kalbos mokėjimo lygmenis. Parengtos Rekomendacijos dėl grįžusių 

vaikų adaptacijai palankios švietimo aplinkos kūrimo (0,17 aut. l.). Parengtos Išvados ir 

rekomendacijos nacionaliniu lygmeniu dėl lietuvių kalbos ugdymo kokybės užtikrinimo, dėl 

lietuvių kalbos tikslingos mokomosios ir metodinės medžiagos rengimo (0,13 aut. l.). 

2018–2020 m. 18400 

1.3. Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir 

kitų kalbų sąveikos 

tyrimai 

J. Urbanavičienė 

 

 

Surinkta 2400 vnt. tarmių leksikos duomenų iš šių patarmių: šiaurės žemaičių telšiškių – 

200 vnt. (Notėnų, Mosėdžio apyl., Skuodo r.); šiaurės žemaičių kretingiškių – 500 vnt. 

(Endriejavo apyl., Klaipėdos r.); vakarų aukštaičių kauniškių ir Klaipėdos krašto aukštaičių – 

300 vnt. (Pagėgių apyl., Jurbarko apyl.; Punia, Alytaus r.); rytų aukštaičių panevėžiškių – 

200 vnt. (Pasvalio apyl., Vaškai, Vadokliai, Pasvalio r.); rytų aukštaičių anykštėnų – 800 vnt. 

(Surdegis, Anykščių r.); rytų aukštaičių vilniškių – 200 vnt. (Adutiškio apyl., Švenčionių r.); 

pietų aukštaičių – 200 vnt. (Varanavo apyl., Baltarusija; Alytaus, Butrimonių apyl., Alytaus r.; 

Kabelių apyl., Varėnos r.). Atlikta leksikografinė ir dialektologinė surinktos tarmių medžiagos 

patikra. Elektroninė LKŽ Tarmių kartoteka papildyta 1500 vnt. naujų skaitmeninių duomenų. 

Iš popierinių kortelių į elektroninę LKŽ Tarmių kartoteką perkelta 500 vnt. leksikos duomenų. 

LKŽ Naujausių tarminių papildymų kartoteka papildyta 1400 vnt. naujų popierinių kortelių. 

Parengti 7 mokslo straipsniai rinkiniui „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika“ 

(apie 10,3 a. l.), atliktas pirminis straipsnių recenzavimas.  

2018–2020 m. 16300 

1.4. Kalbinių variantų 

funkcionavimas 

dabartinėse pietų 

aukštaičių šnektose 

A. Leskauskaitė Surengtos dvi ekspedicijos: į Druskininkų ir Varėnos r. (dalyvavo Lietuvių kalbos instituto ir 

Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai). Iš viso surinkta medžiagos: įrašyta 77,40 val. garso 

įrašų ir 14 val. vaizdo įrašų; parengtos 48 sociolingvistinės apklaustų pateikėjų anketos; 

padarytos 1748 fotografijos. 

2020 m. 2250 

1.5. Algirdo Sabaliausko 

knygos „Iš kur jie? 

Pasakojimas apie žo-

R. Vaskelaitė Parengta ir išleista Algirdo Sabaliausko knyga „Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę“, 

antrasis patikslintas leidimas (474 p.). Knyga išleista 1000 egz. tiražu. Leidinys atnaujintas ir 

patikslintas: pateikta 81 redakcinio pobūdžio išnaša, atnaujintos žodžių ir žodžių junginių 

2020 m. 3500 

http://lki.lt/e-publikacijos/
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džių kilmę“ pakartoti-

nis atnaujintas leidimas 

rodyklės, parengta išsami antrojo leidimo pratarmė (7,5 p.). Knygos leidimas papildytas 37 

naujomis iliustracijomis, sukurtas naujas viršelis.   

1.6. K. Gaivenio knygos 

„Nuostabioji žodžio 

šviesa“ pakartotinė 

leidyba 

A. Mitkevičienė Parengta spaudai ir išleista Kazimiero Gaivenio knyga „Nuostabioji žodžio šviesa“, antrasis 

pataisytas leidimas (sud. ir red. J. Gaivenytė-Butler), 143 p. Knyga išleista 800 egz. tiražu. 

2020 m. 2150 

2. Vilniaus universitetas 

2.1. Motina. Duona. Žemė 

(konceptų analizė) 

 

I. Smetonienė Sukurtas atskirų diskursų tekstynas. Parašyti visų dalių apibendrinimai, sintetinė dalis, kurioje 

yra kognityvinė definicija. Parašyta apibendrinamoji dalis, pratarmė, rekomendacijos kalbos 

politikos kūrėjams, parengtas literatūros sąrašas, santrumpos, šaltiniai. Teksto apimtis – 3,5 a. l. 

Sukurti literatūrinio ir publicistinio diskursų tekstynai konceptui „Motina“, iš viso 450 

pavartojimo atvejų (200 literatūrinio diskurso ir 150 publicistinio). 

2019–2020 m. 19700 

2.2. Lietuvos Respublikos 

piliečių vardai su -ij-: 

skolinimas ir darybos 

polinkiai 

D. Sinkevičiūtė Iš vardų registro išrinkti 275 vienanariai vardai su -ij-, 1500 su jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų. Pagal numatytus principus ištirti ir svetainėje aprašyti 275 vienanariai vardai 

su -ij-. Svetainėje vardai.vlkk.lt paskelbta 1500 kelianarių vardų, padarytos jų sąsajos su 

vienanariais vardais ir patikrintas jų matomumas. Atlikta 275 vienanarių vardų su -ij- gramatinė 

analizė, pateikta svetainėje vardai.vlkk.lt, patikrintas jų matomumas. Vykdytas kompleksinis 

vardų su -ij- mokslinis tyrimas, parašytas ir įteiktas tarptautiniam straipsnių rinkiniui 

„Onomastica Lettica“ mokslo straipsnis „Vardų dažnumo kaitos dinamika Lietuvos vardyne: 

skolintų asmenvardžių su baigmeniu -ij- atvejis“. Parašytos ir įteiktos tezės „Skolintų 

asmenvardžių su baigmeniu -ij- variantai ir jų kaita XX–XXI a. Lietuvos vardyne“ tarptautinei 

2021 m. vasario mėn. Rygoje vyksiančiai J. Endzelyno onomastinei konferencijai. Vykdytas 

kompleksinis vardų su -ij- mokslinis tyrimas, parašytas ir įteiktas žurnalui „Acta Linguistica 

Lituanica“ mokslo straipsnis „Skolintų vardų su baigmeniu -ij- kaita Lietuvos vardyne (kilmės 

aspektas)“. Iš vardų registro išrinkta 416 vartoti nerekomenduojamų vienanarių vardų su -ij- ir 

jie paskelbti svetainėje. 

2018–2020 m. 11600 

2.3. Mokslinės studijos 

„Lietuvių bendrinė 

tartis: istorija ir 

dabartis“ išleidimas 

E. Švageris Parengta ir išleista Aldono Pupkio mokslinė studija „Lietuvių bendrinė tartis: norminimo 

istorija ir dabartis“, 254 p. Knyga išleista 350 egz. tiražu. Taip pat PDF formatu parengtas 

elektroninis knygos variantas. 

2020 m. 4400 

2.4. Kolektyvinės mono-

grafijos „Lietuvių 

kalbos variantai: tyrėjo 

ir paprastojo kalbos 

bendruomenės nario 

perspektyvos“ leidimas 

D. Aliūkaitė Parengta ir išleista mokslinė monografija „Lietuvių kalbos variantai: tyrėjo ir paprastojo kalbos 

bendruomenės nario perspektyvos“ (aut. D. Aliūkaitė, D. Mikulėnienė, L. Brazaitienė, 

A. Čepaitienė), 348 p. Monografija išleista 300 egz. tiražu. EPUB formatu parengtas 

elektroninis knygos variantas. 

2020 m. 8400 

2.5. Kolektyvinės 

monografijos „Studentų 

darbų fraziškumas“ 

leidyba 

S. Volungevičienė Išleista kolektyvinė monografija „Studentų darbų fraziškumas“ (aut. V. Zubaitienė, 

G. Judžentytė-Šinkūnienė, E. Gudavičienė, L. Plaušinaitytė, S. Volungevičienė), 616 p. 

Monografija išleista 150 egz. tiražu. Elektroninė jos versija skelbiama projekto tinklalapyje 

adresu www.fraziskumas.flf.vu.lt ir Vilniaus universiteto leidyklos el. knygyno puslapyje. 

2020 m. 5300 

 

http://www.fraziskumas.flf.vu.lt/

