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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 2013 m. atlikta Finansuojama 
(metai) 

2013 m. lėšos 
(tūkst. Lt) 

1. Lietuvių kalbos institutas 

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

V. Sakalauskienė 
 

Iš Jono Jablonskio kartotekos „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ 
išrinkta ir suskaitmeninta 2000 vnt. tarmių duomenų, parašyti jų 
komentarai. Parengtas mokslinis straipsnis „Jono Jablonskio kartotekos 
„Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ šaltiniai, vietovės ir pateikėjai“. 

2011–2013 m. 14,0 

2. Vilniaus universitetas 

2.1. Emigrantų kalba 
 
 
 

M. Ramonienė 
 

Kaupta emigrantų kontaktų duomenų bazė. Įrašyti 63 giluminiai 
interviu su respondentais per programą „Skype“ ir komandiruotės 
Čikagoje metu. Apdoroti sukaupti kokybiniai duomenys, parengti 
įrašytų interviu išrašai. Atlikta kiekybinės apklausos ir kokybinių 
giluminių interviu su emigrantais duomenų analizė, kurios pagrindu iš 
viso parengta 12 mokslinių pranešimų, 7 iš jų perskaityti tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose, 5 – baigiamajame seminare. Parengti 
pirminiai mokslinių straipsnių ir studijos tekstai. Kiekybinės apklausos 
pagrindu parengtas 18 sociolingvistinių žemėlapių rinkinys. Vasario 16-
osios gimnazijoje Vokietijoje perskaityta vieša paskaita „Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių kalbinis elgesys ir kalbinės nuostatos“. „Lietuvos 
žiniose“ publikuotas M. Ramonienės interviu apie projektą ir jo 
rezultatus „Jaučiasi labiau lietuviai“ (http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-
ir-svietimas/jauciasi-labiau-lietuviai/166824). 

2011–2013 m. 57,0 

2.2. Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų 
aukštaičių vilniškių paribio 
tyrimas  
 

V. Kardelis Surengtos 4 dialektologinės ekspedicijos į Molėtų, Švenčionių, 
Šalčininkų ir Daugpilio (Latvija) rajonus. Įrašyta ir sutvarkyta 27 val. 37 
min. garso įrašų, 4 val. vaizdo įrašų, suskaitmeninta 18 anketų. Anketų 
ir ekspedicijų medžiaga apibendrinta publikacijose. Iš surinktos 
tarminės medžiagos uteniškių plote atrinkti tinkami šifruoti įrašai ir 
parengta 3,5 a. l. tekstų. Parengtas ir publikuotas straipsnis „Dar dėl 
rytų aukštaičių vilniškių patarmės ribų“ (1,7 a. l.) žurnale „Lietuvių 
kalba“ (2013, Nr. 7) (http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=246). 
Parengtas straipsnis semantikos tematika „Dėl vietos prieveiksmių čia ir 
ten vartojimo Pabradės–Joniškio areale“ (0,8 a. l.). Sudarytas rinkinys, į 
kurį įtrauktos patarmių ribų, kalbų vartojimo ir semantikos tematika 
2011–2013 m. parengtos publikacijos ir transkribuoti tekstai. 

2011–2013 m. 63,3 

3. Vytauto Didžiojo universitetas 

3.1. Jaunimo kirčiavimo polinkiai: 
bendrinės kalbos normos ir 
šnekamosios kalbos kirčiavimo 
tendencijos  

A. Kazlauskienė Peržiūrėti trečiojo anketavimo etapo rezultatai, parengtas analizuotų 
žodžių sąrašas Kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisei. 
Įvykdytas ketvirtasis anketavimo etapas: išrinkti  202 analizuotini 
pavyzdžiai, su jais sudaryti sakiniai, parengta medžiaga įgarsinti, 

2011–2013 m. 74,4 
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tiriamieji pavyzdžiai įkelti į elektroninę programą. Atnaujinta projekto 
svetainė. Spalio 19 d. suorganizuotas seminaras, kuriame perskaityti 5 
pranešimai. Jų pagrindu parengti 5 straipsniai, kuriuose aptariama 
tyrimo metodika ir rezultatai. Straipsniai publikuojami elektroniniame 
straipsnių rinkinyje 
(http://daukantas.vdu.lt/Accentuation/page.xhtml?id=home) (skyriuje 
„Projekto rezultatų sklaida“). Parengta ir visų apklausų rezultatų 
suvestinė, kuri prieinama projekto svetainėje. Tyrimo rezultatai taip pat 
pateikti 4 straipsniuose ir 2 tarptautinių konferencijų pranešimuose. 

4. Lietuvos edukologijos universitetas 

4.1. Lietuvių kalbos sintaksės normų 
ir rekomendacijų santykio su 
dabartine vartosena tyrimas 

L. Murinienė Papildytas elektroninis sakytinės ir rašytinės kalbos tekstų korpusas (40 
a. l.). Papildyto korpuso medžiaga susisteminta stiliaus ir žanrų aspektu. 
Iš korpuso ir iš internetinės vartosenos atrinkta 2260 sintaksės 
pavartojimo atvejų, kurie išnagrinėti norminamuoju aspektu. Nustatytas 
jų vartosenos santykis su „Kalbos patarimuose“ teikiamomis normomis. 
Parengti 7 moksliniai straipsniai (0,4–0,8 a. l.). 

2012–2014 m. 62,0 

5. Lietuvių kalbos institutas 

5.1. 
 

Tarmių duomenų rinkimas 
„Lietuvių kalbos žodyno“ 
kartotekai ir Tarmių archyvo 
kartotekai 

J. Urbanavičienė Surengta 11 ekspedicijų į vakarų aukštaičių kauniškių, pietų žemaičių 
raseiniškių, rytų aukštaičių panevėžiškių, rytų aukštaičių anykštėnų, 
rytų aukštaičių kupiškėnų, rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių 
vilniškių patarmių punktus: surinkta 2159 vnt. leksikos duomenų. 
Savanoriškai surinkta 3310 vnt. leksikos duomenų ir 33 val. garso įrašų 
iš šiaurės žemaičių kretingiškių, vakarų aukštaičių kauniškių, rytų 
aukštaičių kupiškėnų, rytų aukštaičių anykštėnų, rytų aukštaičių 
vilniškių ir pietų aukštaičių patarmių punktų. Iš viso surinkta 5469 vnt. 
leksikos duomenų ir 33 val. garso įrašų. 

2013 m. 12,0 

5.2. Lituanistinių leidinių pirkimas 
bibliotekoms 

R. Tamulynienė Nupirkti 2 pavadinimų 132 lituanistiniai leidiniai. Leidiniai perduoti 
aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms, 
valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms. 

2013 m. 3,3 

6. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 

6.1. Tarmių medžiagos rinkimo 
instrukcijos „Visos tarmės 
gražiausios...“ parengimas 
spaudai 

I. Stankevičienė Parengta spaudai tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės 
gražiausios...“ (3 a. l.). 

2013 m. 8,0 

7. Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“ 

7.1. Tarmių medžiagos rinkimo 
instrukcijos „Visos tarmės 
gražiausios...“ spausdinimas 

I. Kirklienė Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės gražiausios...“ 
išspausdinta 1000 vnt. tiražu. 

2013 m. 5,7 

 


