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2 priedas. Lietuvių bendrin÷s kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programa
(2.1)
Eil.
nr.
1.
1.1.

1.2.

Projektas
Lietuvių kalbos institutas
Jono Jablonskio kartotekos
„Lietuvių kalbos žodynui
medžiaga“ tarmin÷s medžiagos
mokslinis tyrimas
Tarmių duomenys „Lietuvių
kalbos žodyno“ kartotekai

Vadovas

2014–2016 m.

14,0

J. Urbanavičien÷

Surengta 12 ekspedicijų į vakarų aukštaičių kauniškių, pietų žemaičių
raseiniškių, rytų aukštaičių panev÷žiškių, anykšt÷nų, kupišk÷nų, uteniškių
ir vilniškių patarmių punktus, surinkta 2185 vnt. leksikos duomenų. Iš
asmeninių fonotekų surinkta 6126 vnt. leksikos duomenų iš šiaur÷s
žemaičių kretingiškių, vakarų aukštaičių kauniškių, rytų aukštaičių
kupišk÷nų, anykšt÷nų, uteniškių ir pietų aukštaičių patarmių punktų.
Parengtas serijos „Lietuvių kalbos tarm÷s mokyklai“ leidinys (su
kompaktine plokštele) „Pietų žemaičiai varniškiai“ (sud. G. Judžentyt÷, V.
Marcišauskait÷, E. Ožeraitis) (6,9 a. l.). Atrinkta, sutranskribuota ir
transponuota 2,6 a. l. pietų aukštaičių šnektų tekstų leidiniui „Pietų
aukštaičiai“. Atrinkti garso įrašai (35 min.) kompaktinei plokštelei
skaitmeniškai redaguoti.
Studijuota mokslin÷ ir kitokia literatūra informatikos ir kompiuterijos
terminijos ir terminografijos klausimais. Atrinkta ir peržiūr÷ta 14
informatikos ir kompiuterijos terminijos šaltinių, iš kurių surinkta 2200
vienetų terminų. Surinkti duomenys iš 24 informatikos ir kompiuterijos
terminografijos leidinių (terminų žodynų).
Suskaitmeninta (įskaitant pirminį redagavimą, metaduomenų parengimą,
turinio aprašymą, konvertavimą į internetui tinkamą formatą) 120 val.
garso įrašų. Parengtas straipsnio „V. Čekmono fonoteka Lietuvių kalbos
instituto Tarmių archyve“ rankraštis.

2014–2016 m.

16,0

2014–2016 m.

24,2

2014–2016 m.

41,0

2014–2016 m.

44,3

R. Vladarskien÷

Sukurtas interneto puslapis, kuriame skelbiamas el. leidinys
„Administracin÷s kalbos aktualijos“ (sud. L. Murinien÷, R. Vladarskien÷,
vyr. redaktor÷ R. Vladarskien÷, 2014, Lietuvių kalbos institutas). Leidinys
matomas adresu http://administracinekalba.lki.lt.

2014 m.

3,5

B. Stundžia

Parengta ir išbandyta anketavimo metodika. Sudaryta tirtinų žodžių ir
formų baz÷ (376 žodžiai ir formos). Parengtos 3 anketos po 128 žodžius
su trumpais sakiniais. Atliktas pirmas informantų anketavimas. Apklausta

A. Leskauskait÷

1.4.

Lietuviškos informatikos ir
kompiuterijos terminijos tyrimai

P. Zemlevičiūt÷

1.5.

Baltų ir slavų kontaktų zonos
Pietryčių Lietuvoje garso įrašų
skaitmeninimas Tarmių archyvų
duomenų baz÷je Čekmono
fonotekos duomenimis
Leidinio „Administracin÷s kalbos
aktualijos“ publikavimas LKI
interneto svetain÷je

V. Meiliūnait÷

Vilniaus universitetas
Vidurin÷s kartos inteligentų
kirčiavimo polinkiai ir jų
santykis su bendrin÷s kalbos

2014 m. l÷šos
(tūkst. Lt)

Iš Jono Jablonskio kartotekos „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ išrinkta
ir suskaitmeninta 2040 vnt. tarmių duomenų, parašyti jų komentarai.

Lietuvių kalbos tarm÷s mokyklai

2.
2.1.

Finansuojama
(metai)

V. Sakalauskien÷

1.3.

1.6.

2014 m. atlikta

2014–2016 m.

49,6
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normomis

2.2.

Elektroninis mokslo šaltinis
„Istorinis lietuvių kalbos
žodynas“

M. Strockis

2.3.

Bendrin÷s kalbos vieta
mentaliniame lietuvių kalbos
žem÷lapyje

D. Aliūkait÷

3.
3.1.

Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvių kalbos sintaks÷s normų
L. Murinien÷
ir rekomendacijų santykio su
dabartine vartosena tyrimas

3.2.

Naujųjų svetimžodžių
funkcionavimo lietuvių
bendrin÷je kalboje tyrimas:
2014–2016 m.

4.
4.1.

Klaip÷dos universitetas
Jūreivyst÷s terminų vartosenos
duomenyno pildymas ir terminų
tyrimas

J. Girčien÷

A. Drukteinis

120 informantų iš Šiaulių, Klaip÷dos, Vilniaus ir vakarų aukštaičių
kauniškių ploto, užpildyta 360 anketų, gauta 45120 atsakymų. Apklausta
120 naujų informantų iš Šiaulių, Klaip÷dos, Vilniaus ir vakarų aukštaičių
kauniškių ploto, užpildyta 360 anketų, gauta 36000 atsakymų. Atliktas
pirminis abiejų apklausų anketų apdorojimas ir anketinių duomenų
archyvavimas kompiuterin÷je duomenų baz÷je.
Parengtas F. Kuršaičio 1883 m. žodyno 58 a. l. ir S. Daukanto 1852 m.
žodyno 6 a. l. elektroninis tekstas, F. Kuršaičio žodyno 18000 antraštinių
žodžių (lemų) ir S. Daukanto žodyno 4000 antraštinių žodžių (lemų)
sąrašas, elektronin÷s abiejų žodynų duomenų lentel÷s ir antraštinių
žodžių indeksas.
Parengta geolingvistin÷s kompetencijos tyrimo metodika. 2014 m.
rugs÷jo 18 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete
surengtas mokslinis metodologinis seminaras „Bendrin÷s kalbos vieta
mentaliniame lietuvių kalbos žem÷lapyje. Teorin÷s nuostatos ir
metodologin÷s prieigos“, perskaityti 4 pranešimai (3 iš jų projekto
vykdytojų). Tiriamieji eksperimentai atlikti Šiauliuose, Biržuose,
Kupiškyje ir Subačiuje, sukauptos 529 anketos.

2014–2015 m.

40,0

2014–2016 m.

20,8

Norminamuoju aspektu išnagrin÷ta 2000 sintaks÷s pavartojimo atvejų,
nustatytas jų vartosenos santykis su „Kalbos patarimuose“ teikiamomis
normomis ir kalbininkų rekomendacijomis. Parengti penki moksliniai
straipsniai. Surengta mokslin÷ konferencija „Sintaks÷s normos ir realioji
vartosena“, perskaityti 6 pranešimai (4 iš jų projekto vykdytojų).
Parengtas koreguoti siūlomų sintaks÷s normų ir rekomendacijų sąrašas.
Suprojektuotas ir sukauptas 1841 a. l. naujosios leksikos reiškiniams tirti
reprezentatyvus rašytin÷s ir elektronin÷s 2014 m. bendrin÷s kalbos
tekstų korpusas. Sukurta kompiuterin÷ duomenų baz÷, skirta medžiagai
kaupti ir analizei atlikti. Identifikuoti tekstų korpuse buvę naujieji
svetimžodžiai ir jų atitikmenys, duomenys suvesti į kompiuterinę
duomenų bazę, nurodant jų charakteristikas. Parengta tyrimų,
aptariančių ankstesnę naujųjų svetimžodžių funkcionavimo bendrin÷s
kalbos vartosenoje pad÷tį, analiz÷. Atlikta naujųjų svetimžodžių
funkcionavimo bendrin÷je lietuvių kalboje 2014 m. analiz÷.
Tarptautin÷je konferencijoje perskaitytas pranešimas „Naujųjų skolinių
adaptavimo polinkiai“.

2012–2014 m.

70,0

2014–2016 m.

35,6

Į Jūreivyst÷s terminų vartosenos duomenyną įkelti ir anotuoti 9997
terminai iš įvairių leidinių. Tirti tarptautiniai bei lietuviškieji leksiniai ir
ortografiniai variantai. Pagal tyrimo rezultatus skaityti 6 pranešimai

2014–2015 m.

33,0
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tarptautin÷se konferencijose ir moksliniame seminare, parengti 3
straipsniai (1,2 a. l.) tęstiniam leidiniui „Kalbos praktikos problemos
14“. Atlikti Duomenyno sandaros ir instrumentų tvarkymo darbai.

