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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. V-273
SOCIOLINGVISTINIAI DUOMENYNAI, TYRIMAI IR POPULIARIOJI SKLAIDA,
2017–2021
1. Programos vykdytojas - Lietuvių kalbos institutas (toliau – LKI).
Norminiai etatai, skirti programai - 4.
2. Programos tikslai:
2.1. Kaupti ir viešinti sociolingvistiniams tyrimams skirtus kalbos duomenis;
2.2. Tirti sociolingvistinius lietuvių kalbos aspektus ir skelbti tyrimus Lietuvos ir užsienio
mokslininkų auditorijoms;
2.3. Populiarinti kalbos tyrimų rezultatus ir mokslinį požiūrį į kalbą Lietuvos visuomenėje.
3. Programos uždaviniai:
3.1. Kaupti, rengti ir skelbti naujus sociolingvistinius duomenynus, pildyti tęstinius
duomenų bankus, palaikyti ir plėtoti sociolingvistinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidai skirtą
internetinę svetainę sociolingvistika.lt, versti joje pateikiamą informaciją į anglų kalbą;
3.2. Tirti lietuvių kalbos sociolingvistinius aspektus, publikuoti tyrimų rezultatus straipsnių,
straipsnių rinkinių ir studijų formatu lietuvių ir anglų kalba;
3.3. Populiarinti sociolingvistinius tyrimus įvairiose terpėse ir įvairioms visuomenės
grupėms, pritaikyti tam šiuolaikiškas informacijos sklaidos formas;
3.4. Viešinti programos rezultatus.
4. Metodologinis tyrimų pagrindimas:
Programą vykdys 7 Sociolingvistikos centro darbuotojai: 2 vyresnieji mokslo darbuotojai, 1
mokslo darbuotojas ir 3 jaunesnieji mokslo darbuotojai ir programuotojas (darbų apimtys bus
paskirstomos priklausomai nuo metinio darbų turinio).
Programa tęsiama 2012–2016 m. LKI Sociolingvistikos centro vykdyta šios pačios krypties
ilgalaikė programa. 2011 m. įkurtas Centras yra nedidelė, bet bene vienintelė tyrimų institucija
Lietuvoje, užsiimanti kryptinga lietuviškos sociolingvistikos plėtra. Centras kaupia
sociolingvistikos tyrimų kompetenciją, rengia doktorantus ir atlieka kompleksiškus
sociolingvistikos tyrimus, kurių kokybę ir tarptautiškumą, be kita ko, padeda užtikrinti išorinė
ekspertų taryba Kopenhagos universitete. Kadangi reprezentatyvūs sociolingvistiniai duomenys
yra itin imlūs laikui, o duomenynų dizainas ir programavimas reikalauja nemažų papildomų lėšų,
bet tam jokio atskiro finansavimo šaltinio nėra, praktiškai visą 2012–2016 m. programą LMT
patvirtino skirti duomenynams rengti ir populiarioms tyrimų rezultatų sklaidos formoms plėtoti.
Per 2012–2016 m. parengta: Naujųjų skolinių duomenų bazė 1990–2016 (NSDB): rašytinėje
kalboje vartototų įvairios kilmės skolinių charakteristikų aprašas su vartosenos iliustracijomis,
atskiri internetiniai puslapiai lietuvių ir anglų kalbomis, žr. http://www.sociolingvistika.lt/naujujuskoliniu-duomenu-baze.htm, angliška versija: http://nsdb.sociolingvistika.lt/?lid=8
Vilniečių interviu duomenų bazė „Kalba Vilnius“: apie 120 interviu su įvairaus amžiaus ir
užsiėmimo suaugusiaisiais lietuvių, rusų, lenkų ir kitų tautybių vilniečiais; taip pat pristatomos
būdingiausios vilniečių tarties ir kirčiavimoypatybės, žr. http://kalbavilnius.sociolingvistika.lt//?lid=1
Tęstinė lietuvių kalbos rašto darbų bazė „Rašinėliai“: įvairių žanrų, įvairiose klasėse visoje
Lietuvoje per lietuvių kalbos pamokas rengti autentiški rašto darbai nuo 1930 m. iki šių dienų, žr.
http://rasineliai.sociolingvistika.lt/.

Tęstinė bazė „Tekstai apie kalbą 1960–2020“: reprezentatyvus, per 1000 kalbos norminimo
tekstų korpusas kalbos politikos idėjų ir praktikų istorijai tirti (baigiamas programuoti).
Tęstinis garsinių, vaizdinių ir rašytinių kalbos duomenų bankas: dokumentuojama lietuvių kalbos
vartosena su nestandartiniais kalbos elementais – rašybos, slengo, kitų kalbų ar tarmių intarpais ir
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pan., žr. http://www.sociolingvistika.lt/bukite-musu-savanoriais.htm?m=bankas.
Sociolingvistinių tyrimų informacijos svetainė Sociolingvistika.lt: interneto puslapiai lietuvių ir
anglų kalbomis. Nuolat atnaujinama informacija apie Centro projektus ir tyrimus, viešinami
duomenų bankai ir tyrimų publikacijos, pildomas mokslo populiarinimui skirtas skyrius. Taip pat
palaikoma svetainės feisbuko paskyra, skirta duomenų bazėms ir kalbos tyrimams populiarinti.
Svetainė: http://www.sociolingvistika.lt/, FB paskyra: https://www.facebook.com/sociolingvistika.lt
Visos bazės turi išsamų metakalbinį aparatą ir leidžia atlikti įvairių pjūvių paieškas pagal
kalbinius ar socialinius kintamuosius. Pabrėžtina, kad sociolingvistikos empirija iš esmės yra
tarpdiscipliniška, todėl mūsų duomenynai tinkami įvairių sričių tyrimams: sukaupta medžiaga
atvira sakytinės kalbos ir diskurso, švietimo, pedagogikos, kultūros raidos, miestų tyrėjams,
studentams, mokiniams ar kitiems interesantams. Svetainės lankomumo skaičiai rodo, kad
duomenynai, tyrimų aprašai ir publikacijos, mokslo populiarinimo tekstai turi nemažą paklausą.
2015-11–2016-11 laikotarpio duomenimis, per metus svetainėje fiksuota per 13 000
apsilankymų, iš jų apie 10 000 individualių lankytojų, per mėnesį vidutiniškai apie 1000
apsilankymų. 13 proc. lankytojų yra iš kitų valstybių nei Lietuva: daugiausia JAV, Didžiosios
Britanijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos ir Skandinavijos.
Atskirų prašymų iš mokslo institucijų gauta (ir visa pilnų tekstų prieiga suteikta) VU, VDU,
KTU kalbos ir sociologijos tyrėjų projektams: tekstyniniams diskurso tyrimams, Vilniaus miesto
erdvių tyrimui, sakytinės kalbos ypatybėms, automatiniam kalbos atpažinimui (kreiptasi dėl
vilniečių interviu bazės ir sakytinės žiniasklaidos bazės; pastaroji kol kas neturi internetinės
versijos, tačiau informacija apie ją skelbiama ir duomenimis dalijamasi). NSDB naudojama VU
ir LEU doktorantų, atskiro prašymo dėl jos teikti neprašoma.
2017–2021 m. programa leistų veiklą tęsti ir plėtoti, suteiktų trūkstamų lėšų techniniams
darbams. Palyginti su 2012–2016 m. programa, numatoma gerokai mažiau resursų skirti
programavimui ir bazių rengimui, daugiau – tyrimams ir populiariajai sklaidai. Taip pat
planuojama ne vien pavienės publikacijos, bet ir kolektyvinės – studija ir teminis straipsnių
rinkinys. Programa siekiama gerinti sociolingvistinį lietuvių kalbos ištirtumą: sudaryti sąlygas
kaupti ir viešinti empirinių duomenų bankus, atlikti įvairius socialinius dabartinės lietuvių
kalbos vartosenos aspektus apimančių tyrimų. Taip pat norima gerinti sociolingvistinių duomenų
ir tyrimų rezultatų sklaidą, t.y. kurti technologiškai ir turinio atžvilgiu patrauklias šiuolaikiškas
sklaidos formas, kurios būtų kryptingai orientuotos į tris adresatų grupes: a) Lietuvos tyrėjus
humanitarus (visų pirma, sociolingvistus, taip pat sociologus, kultūrologus, istorikus ir kitus); b)
kitų valstybių kolegas sociolingvistus; c) universitetus ir mokyklas (lietuvių kalbos mokytojus,
moksleivius, universitetų studentus, doktorantus, dėstytojus) ir plačiąją auditoriją, kuri domisi
socialiniais lietuvių kalbos funkcionavimo šiuolaikinėje visuomenėje klausimais. Pastarasis
tikslas keliamas todėl, kad mokslo rezultatų sklaida (išskyrus tradicines mokslinio publikavimo
formas) Lietuvoje yra plėtojama palyginti menkai, lietuviški tyrimai vis dar nepakankamai
reprezentuojami tarptautinėje mokslo bendruomenėje, o mokslo populiarinimo publikacijoms
rengti dažnai pritrūksta laiko ar įgūdžių. Visuomenės susidomėjimas sociolingvistiniais tyrimais
mūsų valstybėje didžiulis, todėl manytume, kad jį reikėtų profesionaliai išnaudoti.
Planuojamos duomenų bazės bus rengiamos taikant priimtus sociolingvistinės empirijos
kaupimo ir sisteminimo principus (sistemingą faktų atranką, reprezentatyvumo kriterijų,
metodišką ir išsamų metakalbinį aprašymą), jos bus orientuotos į vartotoją ir atitiks techninius
duomenų bazėms keliamus reikalavimus (turės lengvą prieigą, bus patogios vartoti, turės
parengtus aprašus vartotojams, išsamius metakalbinius duomenis, leis atlikti automatinį
duomenų rūšiavimą). Tyrimų sklaidos internetinė svetainė ir tyrimų populiarinimo priemonės
bus profesionalaus dizaino ir programavimo. Duomenynų ir papildomai kaupiamų duomenų
pagrindu atliekami lietuvių kalbos variantiškumo ir įvairovės tyrimai remsis šiuolaikiniam
sociolingvistiniam tyrimui keliamais teoriniais ir metodinius reikalavimus. Remiantis
kiekybinės tekstyninės analizės, kokybinės diskurso ir interakcijų analizės, eksperimentinės,
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instrumentinės fonetikos ir kitais metodais bus atlikta sakytinės lietuvių kalbos atmainų
(suaugusiųjų vilniečių ir Vilniaus jaunimo kalbos), sakytinės žiniasklaidos kalbos, kalbų
kontaktų poveikio kalbinės raiškos įvairovei, kalbos nuostatų tyrimų. Šios temos yra svarbios ir
kaip fundamentiniai kalbos kitimo, kalbos reikšmės šiandieninėje visuomenėje klausimai, ir dėl
taikomosios vertės kalbos ir švietimo politikai siekiant mažinti stereotipų mokykloje ir
viešajame diskurse.
Ilgalaikės programos lėšas planuojama paskirstyti taip:
25
Empirijos rengimas ir
Duomenų kaupimas ir tvarkymas, tęstinių ir naujų
proc.
viešinimas, interneto
duomenynų kūrimas (techninių užduočių rengimas,
svetainės plėtra
dizainas, programavimas, testavimas, koregavimas,
duomenų įkėlimas ir kodavimas), priežiūra, palaikymas,
rezultatų sklaidos priemonių programavimas, svetainės
dizaino atnaujinimas, techninė ir turinio plėtra ir
palaikymas, tekstų vertimas į anglų k. ir kt.
75
Tyrimai ir mokslo
Mokslinių publikacijų rengimas ir skelbimas lietuvių ir
proc.
populiarinimas
anglų kalbomis, populiarių straipsnių serija, rezultatų
vizualizacijos socialiniams tinklams, iliustruota
internetinė mokomoji priemonė apie kalbos
variantiškumo tyrimų metodus ir teorijas, pranešimų
ciklas mokykloms.
Planuojama parengti ne mažiau kaip 30 a.l. mokslinio teksto. Maždaug
ketvirtadalis laiko būtų skirta visuomenės švietimui – mokslo populiarinimo
priemonėms tyrimų pagrindu parengti.
5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika; detalus įgyvendinimo planas, kuriame numatomas
skirtų lėšų preliminarus paskirstymas uždaviniams vykdyti:
5.1. Empirinių duomenų kaupimas, duomenų bankų pildymas, rengimas ir priežiūra, 2017–
2020 metais.
Pildoma naujųjų skolinių duomenų bazė, metakalbinių šaltinių bazė „Tekstai apie kalbą 1960–
2020“, tęstinis garsinių, vaizdinių ir rašytinių kalbos duomenų bankas ir lietuvių kalbos rašto
darbų bazė „Rašinėliai“. Pastarojo duomenyno pagrindu numatoma stambesnė publikacija,
todėl jai bus skiriama daugiausia resursų. Atlikti bandomieji tyrimai parodė, kad
reprezentatyvūs tarpdisciplininių (kalbos, kultūros, edukologijos) tyrimų pjūviai įmanomi tik
sukaupus keletą tūkstančių įvairaus laikotarpio, klasės ir žanro rašto darbų iš įvairių Lietuvos
regionų mokyklų. Planuojama sukaupti ir anotuoti bazei bent 5000 naujų darbų (2017–2020
m.) (šiuo metu turima per 2000, gauti sovietmečiu rašytų darbų yra ganėtinai sunku). Taip pat
vykdant programą planuojama sukurti du naujus internetinius duomenų bankus: Sakytinės
žiniasklaidos tekstyną 1960–2010 (per 2018–2019 m.) ir Vilniaus jaunimo kalbos tekstyną (per
2019–2020 m.). Abiejų tekstynų sudarymas (įrašų kaupimas ir išrašymas) buvo finansuotas iš
LMT projektų lėšų. Vykdant ilgalaikę programą būtų parengtas dizainas ir suprogramuotos
viešos, internetinės jų versijos. Žiniasklaidos tekstynas būtų papildytas naujais laidų išrašais.
Kiek įmanoma, bus panaudojami ankstesnės programos metu suprogramuotų duomenynų
techniniai resursai.
5.2. Lietuvių kalbos variantiškumo ir įvairovės tyrimai, 2017–2021metais.
Planuojama 8 straipsniai ir du kolektyviniai leidiniai, iš viso ne mažiau kaip 30 a.l. teksto.
Žiniasklaidos tekstyno pagrindu atlikus kiekybinę ir kokybinę koduotų šnekamosios,
nenorminės leksikos ir diskurso (diskurso žymiklių, pertarų ir kt.) požymių analizę, planuojama
parengti ir publikuoti studiją apie viešosios erdvės ir viešosios kalbos bei kalbėjimo stiliaus
kaitą. Teorinė tyrimo prieiga – viešosios erdvės konversacionalizacija. (Planuojami bent 8 aut.
l. per 2017–2020 m.; priklausomai nuo papildomos paramos, būtų publikuojama popieriniu
arba elektroniniu formatu).
Sukauptų sociolingvistinių empirinių duomenų pagrindu planuojama parengti ir publikuoti
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straipsnių apie lietuvių kalbos variantiškumą ir jo socialines reikšmes: objektai – jaunimo kalba,
miesto sociolektai, anglų kalbos prestižas ir kalbų kontaktai (per 2017–2019 m.). Bus publikuoti
4 straipsniai lietuvių kalba ir 4 straipsniai anglų kalba (trys iš jų užsienio mokslinėje spaudoje). Iš
viso planuojama ne mažiau kaip 12 a.l.
Taip pat planuojamas elektroninis straipsnių rinkinys apie raštingumą ir lietuvių kalbą mokykloje
(apie 10 a.l. apimties leidinys – teminis el. žurnalo Taikomoji kalbotyra numeris (per 2020–2021
m.). Rašinėlių bazės pagrindu bus atliekama diachroninė mokinių raštingumo raidos analizė:
tiriamos mokytojų pastabos ir taisymai, klaidų tipai ir jų pasiskirstymas bei skaičius skirtingais
laikotarpiais, atliekama teksto turinio ir reikalavimų rašto darbui analizė, raštingumo raidos pagal
mokinio brandą (amžių) analizė ir kt. Teorinė tyrimo prieiga – raštingumo sampratos ir
nostalgijos diskursai.
Kiek įmanoma, straipsniuose bus panaudotos interaktyvios vaizdinės ir garsinės duomenų
iliustracijos ir nuorodos į sukurtus duomenų bankus. Taip tikimasi papildomos bankų reklamos
ir siekiama paskatinti kitus tyrėjus ar studentus naudoti sukauptą medžiagą savo tikslams.
Nuo LKI ilgalaikės programos „Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių
kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida“ planuojami tyrimai skiriasi fundamentine teorine
ir metologine prieiga: jie išimtinai deskriptyvūs, remiasi sociolingvistikos teorinėmis
prielaidomis, nesiejami su kalbinės tikrovės priežiūra.
5.3. Sociolingvistinių tyrimų rezultatų populiarioji sklaida, 2017–2021 metais.
Mokslinių publikacijų pagrindu planuojama parengti populiarių sociolingvistinės tematikos
tekstų seriją (12 straipsnių apie kalbos variantiškumą, įvairovę, kalbos raidą žiniasklaidoje,
raštingumą ir kt.) ir publikuoti juos interneto žiniasklaidos portaluose (po 3 kasmet per 2017–
2020 m.).
Taip pat bus parengta ir svetainėje sociolingvistika.lt kaip subportalas paskelbta iliustruota
internetinė mokomoji priemonė apie kalbos variantiškumo tyrimų metodus ir teorijas: paprastu,
lengvai skaitomu stiliumi parengtas mokslinis tyrimų metodų ir teorijų aprašas su lietuviškos
medžiagos iliustracijoms. Ši priemonė papildys skelbiamą tęstinį garsinių, vaizdinių ir rašytinių
kalbos duomenų banką, kurio pagrindinė funkcija – atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos
variantiškumą, pateikti įdomių kalbos įvairovės ir stiliaus iliustracijų, sudominti
sociolingvistiniais kalbos tyrimais. Planuojama parengti po vieną kelių puslapių apimties aprašą
kiekvienai turimai banko skilčiai: miesto lingvistinis kraštovaizdis, socialinis tinklas Facebook,
sms ir skiltis, šiuo metu įvardyta kaip „Įvairūs“ ir skirta įvairiems kūrybiškiems, žaismingiems
lietuvių kalbos vartojimo atvejams. Sukurtas aprašas galės būti naudojamas kaip mokomoji
priemonė mokiniams, mokytojams ir studentams (tarp jų, būsimiems mokytojams). Atsižvelgiant
į interneto tekstams įprastas nedideles apimtis, visas aprašas bus ne didesnis kaip vieno autorinio
lanko apimties.
Be tradicinės tekstinės rezultatų sklaidos, ketinama parengti dizainą ir suprogramuoti socialinio
projekto tipo skaidos priemonę: keletą rezultatų vaizdavimo modulių, skirtų populiariai įvairių
tipų duomenų vizualizacijai socialiniuose tinkluose. Šių modelių pagrindu bus parengta 40
vizualizacijų (per 2020–2021 metus).
Taip pat bus parengtas sociolingvistinių paskaitų ciklas mokykloms, skirtas supažindinti
mokinius ir mokytojus su sociolingvistinių tyrimų rezultatais ir duomenynais. Iš viso planuojama
aplankyti bent 20 mokyklų, neapsiribojant Vilniumi (mokykloms bus siūloma pasirinkti iš
parengtų seminaro temų) (per 2017–2021 metus).
5.4. Sociolingvistinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidai skirtos interneto svetainės plėtra ir
palaikymas, 2017–2021 metais.
Kaip minėta, vykdant 2012–2016 metais ilgalaikę programą, buvo sukurta sociolingvistinių
tyrimų ir jų rezultatų sklaidai (lietuvių ir anglų kalbomis) skirta interneto svetainė ir feisbuko
paskyra sociolingvistika.lt. Vykdant teikiamą programą ketinama ją toliau plėtoti ir tobulinti.
Pagrindinis šios svetainės tikslas – užpildyti sociolingvistinių tyrimų sklaidos spragą, ieškoti
alternatyvių, patrauklių būdų sudominti žmones lietuvių kalba ir lietuvių kalbos tyrimais,
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kalbėti apie lietuvių kalbą kitaip įvairioms adresatų grupėms. Aktuali svetainės medžiaga (ir kai
kurios duomenų bazės) bus ir toliau verčiama į anglų kalbą, kad lietuvių sociolingvistų darbai
būtų matomi tarptautinėje erdvėje.
Be standartinių pildymo ir palaikymo darbų, planuojama atnaujinti dizainą ir tvarkyti svetainės
sociolingvistika.lt projektų aprašymus: vietoj esamų išsamių tekstų parengti dvipakopes versijas:
trumpesnę, paprastesnę versiją populiariam adresatui ir visą išsamų tekstą – specialistui tyrėjui.
Svetainėje ir toliau bus archyvuojamos visos šioje programoje įgyvendinamos tyrimų sklaidos
priemonės, integruojami nauji parengti duomenų bankai.
6. Numatomi rezultatai:
2017 metais
3 publikuoti straipsniai apie lietuvių kalbos variantiškumą ir įvairovę;
Studija apie viešosios erdvės ir viešosios kalbos kaitą (parengtas 1 a.l. teksto);
Populiarių sociolingvistinių tekstų serija interneto portaluose (3 iš 12 str.);
Papildyta bazė „Rašinėliai“ (bent 1250 vnt.);
Sociolingvistikos seminaras: viešos paskaitos mokyklose ir kitur (5 paskaitos);
Atnaujinama ir palaikoma internetinė svetainė ir FB paskyra sociolingvistika.lt.
2018 metais
3 publikuoti straipsniai apie lietuvių kalbos variantiškumą ir įvairovę;
Studija apie viešosios erdvės ir viešosios kalbos kaitą (parengti 2 a.l. teksto);
Parengta dalis kalbos variantiškumui skirtos skilties: 2/4 iliustruoto tyrimų metodų ir teorijų
aprašo;
Sakytinės žiniasklaidos tekstynas 1960–2010: sukurta internetinės versijos koncepcija ir dizainas,
atlikti pagrindiniai programavimo darbai, papildyta naujais laidų išrašais;
Populiarių sociolingvistinių tekstų serija interneto portaluose (3 iš 12 str.);
Papildyta bazė „Rašinėliai“ (1250 vnt.);
Sociolingvistikos seminaras: viešos paskaitos mokyklose ir kitur (5 paskaitos);
Atnaujinama ir palaikoma internetinė svetainė ir FB paskyra sociolingvistika.lt.
2019 metais
2 straipsniai apie lietuvių kalbos variantiškumą ir įvairovę;
Studija apie viešosios erdvės ir viešosios kalbos kaitą (parengti 4 a.l. teksto);
Parengta dalis kalbos variantiškumui skirtos skilties: 2/4 iliustruoto tyrimų metodų ir teorijų
aprašo;
Vilniaus jaunimo kalbos tekstynas: sukurta koncepcija ir dizainas, atlikti pagrindiniai
programavimo darbai;
Sakytinės žiniasklaidos tekstynas 1960–2010: publikuotas interneto svetainėje sociolingvistika.lt;
Populiarių tekstų serija interneto portaluose (3 iš 12 str.);
Papildyta bazė „Rašinėliai“ (1250 vnt.);
Sociolingvistikos seminaras: viešos paskaitos mokyklose ir kitur (5 paskaitos);
Atnaujinama ir palaikoma internetinė svetainė ir FB paskyra sociolingvistika.lt.
2020 metais
Studija apie viešosios erdvės ir viešosios kalbos kaitą (parengtas 1 a.l. teksto, suredaguotas ir
įteiktas leidybos paraiškai (arba elektroninio formato) leidinys, iš viso 8 a.l.);
Elektroninis straipsnių rinkinys apie raštingumą ir lietuvių kalbą mokykloje (parengti 4 aut. l.
teksto);
Populiarių tekstų serija interneto portaluose (3 iš 12 str.);
Vilniaus jaunimo kalbos tekstynas: publikuota internetinė versija svetainėje sociolingvistika.lt;
Papildyta bazė „Rašinėliai“ (1250 vnt.);
Socialinis duomenų vizualizacijų projektas (10 vizualizacijų), publikuota svetainėje
sociolingvistika.lt ir FB paskyroje;
Sociolingvistikos seminaras: viešos paskaitos mokyklose ir kitur (5 paskaitos);
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Atnaujinama ir palaikoma internetinė svetainė ir FB paskyra sociolingvistika.lt.
2021 metais
Elektroninis straipsnių rinkinys apie raštingumą ir lietuvių kalbą mokykloje (parengti 6 aut. l.
teksto, suredaguotas ir publikuotas iš viso 10 aut. l. apimties leidinys – teminis el. žurnalo
Taikomoji kalbotyra numeris);
Socialinis duomenų vizualizacijų projektas (30 vizualizacijų), publikuota svetainėje
sociolingvistika.lt ir FB paskyroje;
Sociolingvistikos seminaras: viešos paskaitos mokyklose ir kitur (5 paskaitos);
Atnaujinama ir palaikoma internetinė svetainė ir FB paskyra sociolingvistika.lt.
7. Rezultatų sklaidos priemonės (rezultatų skelbimas, viešinimas ir populiarinimas)
Pagrindinė priemonė – pati svetainė ir FB paskyra sociolingvistika.lt, papildomos – straipsniai ir
interviu žiniasklaidoje, viešos paskaitos, paskaitos mokyklose, seminarai specialistams,
duomenynų reklama seminaruose ir konferencijose.
8. Preliminarus programos lėšų paskirstymas (tūkst. EUR)
Išlaidų pavadinimas
2017
2018
2019
2020
2021 Visai
Eil.
metais metais metais metais metais programai
Nr.
(suma)
1.
38,36
38,36
38,36
38,36
191,8
Programai skirti norminiai 38,36
etatai, lėšos
2.

Kitos lėšos planuojamos
programai vykdyti (iš kitų,
institutui skirtų valstybės
biudžeto bazinio finansavimo
lėšų)

38,36
38,36
38,36
38,36
191,8
Iš viso 38,36
9. Programos trukmė. 2017 - 2021 metai.
10. Programos vadovas Doc. dr. Loreta Vaicekauskienė, Lietuvių kalbos instituto
Sociolingvistikos centro vadovė, loreta.vaicekauskiene@sociolingvistika.lt
____________________

