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ĮVADAS 

2018 m. mokslinė Lietuvių kalbos instituto veikla vyko remiantis Lietuvių kalbos instituto 

mokslo veiklos kryptimis, įtvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. 

nutarimu Nr. 1797 patvirtintuose įstatuose. Lietuvių kalbos instituto veiklos kryptys:  

•lietuvių kalbos istorijos ir raštijos raidos tyrimai;  

•lietuvių kalbos leksikos ir leksikografijos, terminologijos ir teorinės terminografijos, 

gramatikos ir tipologijos, onomastikos tyrimai;  

•lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje ir pragmatikos tyrimai;  

•lietuvių tarmių ir sociolingvistikos tyrimai;  

•lietuvių kalbotyros istorijos tyrimai;  

•lietuvių kalbos funkcionavimo informacinėse technologijose tyrimai. 

 

Lietuvių kalbos institutas kuria naujas žinias apie lietuvių kalbos funkcionavimą ir istoriją, 

įgyvendindamas 2017–2021 m. laikotarpiu vykdomas naujas ilgalaikes institucines programas: 

1. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei etimologijos tyrimai 

(vadovas dr. Laimutis Bilkis). 

2. XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioninio variantiškumo tyrimai 

(vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė).  

3. Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų 

tyrimai ir sklaida (vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė). 

4. Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida (vadovė doc. dr. Loreta 

Vaicekauskienė). 
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1. DUOMENYS APIE DARBUOTOJUS 

Lietuvių kalbos instituto mokslo padalinių struktūra 2018 m. nesikeitė, Lietuvių kalbos 

institute yra 6 mokslo padaliniai: Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras (vadovė akad. prof. dr. 

Grasilda Blažienė), Bendrinės kalbos tyrimų centras (vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė), 

Geolingvistikos centras (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė), Raštijos paveldo tyrimų 

centras (vadovas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas), Sociolingvistikos centras (vadovė doc. dr. 

Loreta Vaicekauskienė), Terminologijos centras (vadovė dr. Palmira Zemlevičiūtė). 2018 m. veikė 

šie ne mokslo padaliniai: Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros skyrius, Socialinių, kultūrinių inovacijų 

ir rinkodaros skyrius, Finansų skyrius, Mokslinė biblioteka. 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvių kalbos institute dirbo 60 mokslo darbuotojų, iš 

viso – 47,2 etato. Duomenys apie darbuotojus pateikiami 1 lentelėje, informacija apie darbuotojus 

mokslo padaliniuose teikiama 1 paveiksle, mokslo darbuotojų pareigybių pasiskirstymas matyti 2 ir 

3 paveiksluose. 

 

1 lentelė. Duomenys apie darbuotojus padaliniuose (2018 m. gruodžio 31 d.) 

Padalinio pavadinimas Darbuotojų  

skaičius 

Etatų  

skaičius 

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras 8 5,5 

Bendrinės kalbos tyrimų centras 17 13,9 

Geolingvistikos centras 13 9,7 

Raštijos paveldo tyrimų centras 11 9,8 

Sociolingvistikos centras 5 4,5 

Terminologijos centras 6 3,8 

Finansų skyrius 2 2 

Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros skyrius 9 8,45 

Socialinių inovacijų, sklaidos ir rinkodaros skyrius 9 7,75 

Mokslinė biblioteka 2 2 

 

 

1 PAV. Duomenys apie darbuotojus mokslo padaliniuose (2018 m. gruodžio 31 d.) 
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2 PAV. Mokslo darbuotojų pareigybių pasiskirstymas 2018 m. 

 

 

3 PAV. Mokslo darbuotojų pareigybių pasiskirstymas mokslo padaliniuose 2018 m. 
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2. MOKSLININKŲ STAŽUOTĖS 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai 2018 m. dalyvavo 3 stažuotėse įvairiose šalyse, 

Lietuvių kalbos institute stažavosi 2 mokslininkai. Tiksli informacija apie stažuotes pateikiama 2 

lentelėje. 

 

2 lentelė. Mokslininkų stažuotės 2018 m. 

Mokslininko 

vardas, 

pavardė 

Stažuotės data Stažuotės 

vieta 

Stažuotės tikslas Pagrindiniai stažuotės 

rezultatai 

Sergejus 

Temčinas 

2018-05-01–

2018-05-13 

Bulgarijos 

Mokslų 

akademijos 

Literatūros 

institutas 

Darbas pagal bendrą LKI ir 

Bulgarijos Mokslų akademijos 

Literatūros instituto projektą 

„Supraslio kodekso ir caro 

Simeono florilegijaus tradicija 

Bulgarijos ir Lietuvos rankraščių 

archyvuose (2016–2019)“ 

Tiriamasis darbas su 

rankraščiais Sofijos 

archyvuose, dalyvavimas 

dvejose mokslinėse 

konferencijose, vieša paskaita 

Bulgarijos Mokslų 

akademijos Literatūros 

instituto Senosios literatūros 

skyriaus moksliniame 

seminare  

Sergejus 

Temčinas 

2018-06-14–

2018-07-08 

Ohajo 

valstijos 

universiteto 

Slaviškųjų 

viduramžių 

tyrimų centras 

Tiriamasis darbas su Ohajo 

valstijos universiteto Hilandaro 

tyrimų bibliotekoje saugomomis 

slaviškųjų rankraščių kopijomis 

ir dalyvavimas 7-oje 

Tarptautinėje Hilandaro 

mokslinėje konferencijoje. 

Atliktas tiriamasis darbas su 

Ohajo valstijos universiteto 

Hilandaro tyrimų bibliotekoje 

saugomomis slaviškųjų 

rankraščių kopijomis , 

dalyvavimas 7-oje 

Tarptautinėje Hilandaro 

mokslinėje konferencijoje 

(2018-06-15–17). 

Inga 

Strungytė-

Liugienė 

2018-06-30–

2018-08-31 

A. H. 

Francke’s 

įstaigų 

archyvas ir 

biblioteka, 

Halė, 

Vokietija 

Podoktorantūros stažuotės tikslas 

– tirti Moravijos bažnyčios 

skverbtį XVIII a. Rytų Prūsijoje; 

grafo N. L. von Zinzendorfo 

(1700–1760), Bažnyčios lyderio 

ir religinės krikščioniškos 

bendruomenės (Herrnhuter 

Brüdergemeine) įkūrėjo ryšius su 

Karaliaučiumi,  kongregacijos 

narių santykius su regiono 

lietuvių bendruomene; analizuoti 

to meto Moravijos judėjimo 

rašytinį paveldą lietuvių kalba; 

kelti traktato Stebuklingo Meile 

warginga Giekininko=Szirdis 

priesz Jezaus kruwinos Ronus 

(1752) atribucijos ir vokiško 

šaltinio klausimą; atlikti veikalo 

kompleksinius kalbos tyrimus, 

siekiant įvertinti jo reikšmę 

lietuvių raštijos raidai.  

Perskaitytas mokslinis 

pranešimas The penetration 

of Herrnhuter activities and 

writings in East Prussia in 

the 18th Century and their 

repercussions in Halle, 

Forschungskolloquien im Dr. 

Liselotte Kirchner 

Stipendienprogramm, A. H. 

Franckės įstaigų archyvas  ir 

biblioteka, Halė, Vokietija 

2018 m. rugpjūčio 9 d.  

Nina Gagova 2018-07-09–

2018-07-21 

Lietuvių 

kalbos 

institutas 

Darbas pagal bendrą LKI ir 

Bulgarijos Mokslų akademijos 

Literatūros instituto projektą 

„Supraslio kodekso ir caro 

Simeono florilegijaus tradicija 

Tiriamasis darbas su Lietuvos 

Mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliojetoje 

saugomais kiriliniais 

rankraščiais. 
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Bulgarijos ir Lietuvos rankraščių 

archyvuose (2016–2019)“ 

Jowita 

Niewulis-

Grablunas 

2018-09-01– 

2019-02-28  

Lietuvių 

kalbos 

institutas 

Poznanės Adomo Mickevičiaus 

universiteto Baltologijos skyrius. 

Konsultacijos su Geolingvistikos 

centro mokslininkais, darbas su 

tarmine medžiaga Tarmių 

archyve 

Pasikonsultuota su 

Geolingvistikos centro 

mokslininkais, atsirinkta 

tarminė medžiaga Tarmių 

archyve 
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3. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai 2018 m. dalyvavo 29 projektuose: 8 projektus rėmė 

Lietuvos mokslo taryba (LMT), 12 projektų – Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), 2 

projektus rėmė Lietuvos kultūros taryba (LKT), 2 projektai remti iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų, 1 projektas Europos Komisijos finasuojamas, 1 projektas Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos (ŠMSM), 1 Užsienio reikalų ministerijos (URM), 1 projektas Spaudos, radijo ir 

televizijos rėmimo fondo. Išsami informacija apie Lietuvių kalbos instituto vykdomus projektus 

pateikta 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Projektinė veikla  

Programos 

pavadinima

s 

Remianti 

institucija 

Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Projekto 

vadovas 

Projekto darbuotojai 

(vardas, pavardė, 

pareigos projekte) 

Projekto tikslai, 

rezultatai 

Valstybinė 

lituanistinių 

tyrimų ir 
sklaidos 2016–

2024 metų 
programa. 

Vakarinių pietų 

aukštaičių 
vietovardžių 

integravimas į 

Lietuvos 
vietovardžių 

geoinformacinę 

duomenų bazę 
ir jų kilmės bei 

motyvacijos 

tyrimai 

LMT 2016–2018 

 

akad. prof. dr. 

Grasilda 

Blažienė 
 

Veronika Adamonytė, 

jaunesnioji mokslo 

darbuotoja, dr. Haraldas 
Bichlmeieris, vyriausiasis 

mokslo darbuotojas, dr. 
Laimutis Bilkis, vyresnysis 

mokslo darbuotojas, akad. 

prof. dr. Grasilda Blažienė, 
vyriausioji mokslo 

darbuotoja,  

Dr. Dalia Kačinaitė-
Vrubliauskienė, mokslo 

darbuotoja, dr.Ilona 

Mickienė, vyresnioji mokslo 
darbuotoja,  

Dovilė Tamulaitienė, 

jaunesnioji mokslo 
darbuotoja 

Tikslas – plėsti ir vystyti 

regioninius lietuvių vietovardžių 

mokslo ir mokslo taikomuosius 
tyrimus. Vakarinių pietų 

aukštaičių ploto (dalies Alytaus ir 
Lazdijų r. teritorijos) 

vietovardžiai (apie 10 000) įkelti į 

Lietuvos vietovardžių 
geoinformacinę duomenų bazę, 

pateikta jų lingvistinė analizė, 

geoobjektų apibūdinimas, 
objektai pažymėti žemėlapyje. 

Šių duomenų pagrindu parengtas 

mokslo veikalas (maketas)  
„Lietuvių gyvenamųjų vietų 

vardai, mikrotoponimai ir 

vandenvardžiai Europos 
kontekste“ („Litauische Orts-, 

Flur- und Gewässernamen im 

europäischen Kontext“) (16 aut. 
l.). Tai bus kolektyvinė 

monografija arba straipsnių 

rinkinys, leidžiamas Vokietijoje, 
leidykloje Baar. Planuojama 

išleisti iki 2018 m. balandžio 

mėn. 

Valstybinė 
lituanistinių 

tyrimų ir 

sklaidos 2016–
2024 metų 

programa 2016–
2018. Leidybos 

projektas 

„Mokslo 
žurnalo Acta 

Linguistica 

Lithuanica (74–
79) leidyba 

2016–2018 m.“ 

Sutarties Nr. 
LIP-071/2016. 

LMT 2016–2018 
 

akad. prof. dr. 
Grasilda 

Blažienė 

 

akad. prof. dr. Grasilda 
Blažienė 

 

Mokslo žurnalas „Acta 
Linguistica Lithuanica“ turi 

susiformavusią aiškią misiją 

Lietuvos ir pasaulio lituanistinių 
žurnalų kontekste: daugiausia 

jame spausdinami straipsniai, 
susiiję su lietuvių ir baltų 

kalbotyros 

klausimais, lyginamosios ir 
bendrosios kalbotyros 

problemomis, naujausiomis 

lingvistikos kryptimis ir 
metodais. Straipsniuose 

diskutuojama, ar sprendžiamos 

problemos aktualios tiek 
sinchroninei, tiek diachroninei 

lingvistikai. Taip pat esama 

straipsnių, kuriuose gvildenami 
teorijos klausimai. Leidinyje 

straipsnius publikuoja Lietuvos ir 

Latvijos kalbininkai, taip pat 
žymūs ir jaunesni  kalbininkai iš 

JAV, Slovėnijos, Vokietijos, 
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Čekijos, Lenkijos ir kitų šalių.  

Valstybinė 

lituanistinių 

tyrimų ir 
sklaidos 2016–

2024 metų 

programa. 
 2016–2018. 

2018 02 01–

2018 09 01. 
Projektas ,,IX 

tarptautinis 

dialektologijos 
ir 

geolingvistikos 

kongresas“  
Sutarties Nr. S-

LIP-18-12.   

LMT 2018 akad. prof. dr. 

Grasilda 

Blažienė 
 

dr. Daiva Kardelytė-

Grinevičienė, Akvilė 

Girdzijauskaitė 
 

2018  liepos 23 d. Vilniuje, 

Lietuvių kalbos institute, 

prasidėjo IX tarptautinis 
dialektologijos ir geolingvitikos 

kongresas – pirmas 

Lietuvoje pasaulinio masto 
mokslo renginys, kuriame 

išskirtinis dėmesys skiriamas 

sparčiai kintančių įvairių pasaulio 
kalbų tarmių tyrimams ir 

problematikai. Kongresą 

organizavo Lietuvių kalbos 
institutas, Vilniaus universitetas, 

Šiaulių universitetas ir Lietuvos 

mokslų akademija [žr. internete 
http://lki.lt/vyksta-ix-tarptautinis-

dialektologijos-ir-geolingvitikos-

kongresas/]. 

Valstybinės 

kalbos 

vartojimo, 
norminimo ir 

sklaidos 

programa. 
Lietuvos 

vietovardžių 

žodyno III tomo 
leidyba 

 

VLKK 2018–2018  dr. Laimutis 

Bilkis 

dr. Laimutis Bilkis, 

vyresnysis mokslo 

darbuotojas, 
Dalia Sviderskienė, 

jaunesnioji mokslo 

darbuotoja 

Tikslas – išleisti Lietuvos 

vietovardžių žodyno III tomą. 

Išleistas: Adamonytė, Veronika, 
Bilkis, Laimutis, Blažienė, 

Grasilda, Kačinaitė-

Vrubliauskienė, Dalia, 
Norkaitienė, Milda, Ragauskaitė, 

Alma, Razmukaitė, Marija, 

Sviderskienė, Dalia, ats. red. 
Bilkis, Laimutis. Lietuvos 

vietovardžių žodynas 3 (G–H). – 

Vilnius: Lietuvių kalbos 
institutas, 2018, 380 p. (25 aut. l. 

(100000 sp. ž.) ISBN 978-609-

411-214-0 

„Lietuvių 

kalbos išteklių 

informacinės 

sistemos plėtra 
(E. Kalba)“ 

(Nr. 02.3.1-
CPVA-V-527-

01-0006) 

Finansuojama

s 2014–2020 

metų Europos 

Sąjungos 
fondų 

investicijų 
veiksmų 

programos 2 

prioriteto 
„Informacinės 

visuomenės 

skatinimas“ 
įgyvendinimo 

priemonės Nr. 

02.3.1-
CPVA-V-527 

„Lietuvių 

kalba 

informacinėse 

technologijos

e“ lėšomis. 

2018–2020  Dalia Jurgaitytė dr. Jurgita Jaroslavienė, 

vyresn. m. d.; 

dr. Rita Miliūnaitė, vyriaus. 

m. d.; 
dr. Danutė Marija 

Liutkevičienė, vyresn. m. d.; 
dr. Aurelija Gritėnienė, 

vyresn. m. d.; 

dr. Jolita 
Urbanavičienėvyresn. m. d.;  

dr. Daiva Murmulaitytė, 

vyriaus. m. d.; 
dr. Anželika Gaidienė, m. d.; 

dr. Loreta Vaičiulytė 

Semėnienė, vyriaus. m. d.; 
dokt. Agnė Aleksaitė, 

jaunesn. m. d.; 

Vytautas Šveikauskas, 

jaunesn. programuotojas; 

Evaldas Robertas Ožeraitis, 

vyriaus. programuotojas. 

Projekto tikslas – didinti lietuvių 

kalbos išteklių prieinamumą. 

Numatomas projekto galutinis 

rezultatas – modernizuotoji 
Lietuvių kalbos išteklių 

informacinė sistema internete (su 
integruotais dar trimis 

reprezentatyviais šaltiniais ir 

sukurtomis 4-iomis naujomis el. 
paslaugomis). 
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„Visuomenės 
poreikius 

atitinkančios 

virtualios 
kultūrinės 

erdvės 

vystymas“.  
Lietuvių kalbos 

instituto 

projekto dalis – 
Kazimiero 

Būgos 
etimologinio 

žodyno 

kartotekos 
perkėlimas į 

elektroninę 

erdvę. 

Iš ES 
struktūrinių 

fondų lėšų 

bendrai 
finansuojama

s projektas 

Nr.02.3.1-
CPVA-V-

526-01-0003.  

Projekto 
vykdytojas – 

LNB. 
Projektas 

vykdomas 

kartu su 24 
partneriais, 

vienas iš jų – 

LKI. 

2018–2021  Eugenijus 
Stratilatovas 

 

dr. Anželika Gaidienė, 
mokslo darbuotoja; 

(Kazimiero Būgos 

etimologinio žodyno 
kartotekos perkėlimo į 

elektroninę erdvę 

koordinatorė). 
Projekte dirba Danutė 

Stakienė (Kazimiero Būgos 

etimologinio žodyno 
kartotekos kortelių 

skaitmenintoja) ir kiti LKI 
mokslininkai. 

Projekto pagrindinis tikslas – 
vartų į skaitmeninį kultūros 

paveldą plėtra.  

Numatomi projekto rezultatai – 
sukurtos 9 naujos el. paslaugos, 

palengvinančios skaitmeninto 

kultūrinio turinio paiešką, 
kaupimą, tvarkymą ir naudojimą 

švietimo, mokslinių tyrimų ir 

kitais portalo epaveldas.lt 
paslaugų gavėjams aktualiais 

tikslais. 

„Vakarų ir pietų 
aukštaičiai: 

tarmių ir kitų 

kalbų sąveikos 
tyrimai“ (K-

1/2018). 

Lietuvių 
bendrinės 

kalbos, tarmių ir 

kitų kalbos 
atmainų 

funkcionavimo 

ir kaitos tyrimų 
programa 

(kodas 2.1) 

Valstybinė 
lietuvių 

kalbos 

komisija 

2018–2020  dr. Jolita 
Urbanavičienė 

Projekto vykdytojos: dr. 
Jolita Urbanavičienė (vyresn. 

m. darbuotoja), 

dr. Aurelija Gritėnienė 
(vyresn. m. darbuotoja). 

Pagal vienkartines paslaugų 

sutartis dirba dr. Rima 
Bakšienė, dr. Birutė 

Jasiūnaitė, dr. Regina 

Rinkauskienė, Kristina 
Rimšienė, Danutė 

Valentukevičienė, Simona 

Vyniautaitė ir kt. 

Tikslai: 1. Tarmių medžiagos 
rinkimas, surinktos medžiagos 

leksikografinė ir dialektologinė 

patikra bei archyvavimas 
elektroninėje Tarmių kartotekoje 

(www.lkiis.lt) arba LKŽ 

Naujausių tarminių papildymų 
kartotekoje. 2. Vakarų ir pietų 

aukštaičių patarmių sąveikos su 

kitų kalbų (rusų, vokiečių, latvių) 
sistemomis tyrimas. Rezultatas:1. 

Projekto metu numatyta 

elektroninę Tarmių kartoteką 
(www.lkiis.lt) ir LKŽ Naujausių 

tarminių papildymų kartoteką 

papildyti ~6290 vnt. naujausių 
tarminės leksikos duomenų. 2. 

Planuojama parengti 12 autorių 

straipsnių rinkinį „Vakarų ir pietų 
aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų 

sąveika“ (~14 a. l.). 

„Jurgio 
Ambraziejaus 

Pabrėžos 

veikalų 
rengimas ir 

leidyba“. 

Lituanistikos 
2016–2024 m. 

programa 

LMT 2018–2019  dr. Ritutė 
Petrokienė 

dr. Aurelija Gritėnienė 
(vyresn. m. darbuotoja), dr. 

Ritutė Petrokienė (vyriaus. 

m. darbuotoja) ir kt. 

Tikslas: parengti du J. A. 
Pabrėžos veikalus: „Pamokslai“ ir 
„Geografija“. 

Rezultatas 2020 m.: dvi parengtos 

ir išspausdintos J. A. Pabrėžos 

knygos 

Leidybos 
projektas 

„Monografijos 

Kalbos normos 

ir jų 

savireguliacija 

internete 
leidyba“ 

VLKK  2018–2018  dr. Rita 
Miliūnaitė 

Darbuotojų nebuvo 
samdoma, pirktos tik 

paslaugos. 

Parengti spaudai ir išleisti 
monografiją Kalbos normų 

savireguliacija interneto 

bendruomenėje. 

Monografija išleista. 

Leidybos 

projektas 

(straipsnių 
rinkinio 

leidyba) 

„Kolektyvinės 
monografijos 

„Rytų 
aukštaičių 

tarmė: kaita ir 

pokyčiai“ 
leidyba“ 

LKT 2018–2018  dr. Jolita 

Urbanavičienė 

Aldona Kaluinienė 

(redaktorė), Tomas Rastenis 

(maketuotojas), Aldona 
Matulytė, Vaida 

Kavaliauskaitė (vertėjos), 

Elona Marija Ložytė 
(dailininkė), Mantas Kelpšas 

(žemėlapių dizaineris). 

Projekto tikslas – išleisti knygą 

„Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir 

pokyčiai“. Projekto metu 
įgyvendinti visi numatyti 

uždaviniai: l) atliktas mokslinis 

teksto redagavimas; 2) straipsnių 
santraukos išverstos į anglų k. bei 

suredaguotos; 3) parengta spaudai 
iliustracinė medžiaga; 4) 

perskaityta korektūra; 5) tekstas 

sumaketuotas ir perskaitytos 
maketo korektūros; 6) knyga 

meniškai apipavidalinta; 7) atlikti 

spaudos darbai. 

Konkurso į 
Lietuvos 

Respublikos 

URM 2018–2018  dr. Aurelija 
Tamulionienė 

dr. Rita Miliūnaitė (diktanto 
teksto sukūrimas, 

(kitos darbuotojos – dr. 

Sukurti lietuvių kalbos diktanto 
tekstą, jį padiktuoti, ištaisyti, 

įvertinti ir pateikti rezultatus 

http://www.lkiis.lt/
http://www.lkiis.lt/
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diplomatinę 
tarnybą 

egzamino dalies 

– lietuvių 
kalbos diktanto 

– surengimas 

Jurgita Jaroslavienė ir dr. 
Rasuolė Vladarskienė) 

konkurso komisijai. 

Darbas atliktas. 

Lietuvos 
mokinių 

neformaliojo 

Švietimo centro 
vykdomas 

etnokultūrinis  

projektas 
,,Mūsų 

lobynai“.  

Projekto dalis – 
varžytuvės 

„Tarmių 

lobynai“ ir 
„Atverk tautos 

lobynų gelmes“  

ŠMSM 2018  Alma 
Mirinienė, 

Arvydas 

Ščiukaitis 

dr. Aurelija Gritėnienė 
(regioninių ir respublikinių 

varžytuvių dalyvių vertintoja) 

Tikslas: etnografinių regionų 
savitumo išsaugojimas ir 

suaktualinimas, tarmių 

puoselėjimas, etninės kultūros 
propagavimas. Rezultatas: 1) 

Suorganizuotos regioninės 

varžytuvės „Atverk tautos lobynų 
gelmes“ (5 regionai).  Mokinių, 

gebančių kalbėti tarmiškai, 

regioninės varžytuvės „Tarmių 
lobynai“ (5 regionai). 2) 

Respublikinės varžytuvės 

„Atverk tautos lobynų gelmes“. 
3) Mokinių, gebančių kalbėti 

tarmiškai, respublikinės 

varžytuvės „Tarmių lobynai“. 

Lietuvių 

bendrinės 

kalbos, tarmių ir 
kitų kalbos 

atmainų 

funkcionavimo 
ir kaitos tyrimų 

2011–2020 

programa  
Projektas „Kitų 

kalbų poveikis 

mokinių 
lietuvių kalbai ir 

savimonei: 

situacija, 
tendencijos ir 

galimybės“ 

VLKK 2018–2020 dr. Aurelija 

Tamulionienė 

Tyrėjai: 

Nida Poderienė, dr. Monika 

Skerytė-Kazlauskienė, dr. 
Sonata Vaičiakauskienė. 

 

Projekto tyrimo tikslas – 

lingvistiniais ir psichologiniais 

aspektais ištirti ir įvertinti kitų 
kalbų įtaką mokinių lietuvių 

rašytinei ir sakytinei  kalbai ir 

savimonei. Rezultatai – atlikti 
kitų kalbų poveikio mokinių 

kalbai tyrimus, leidžiančius 

operatyviai reaguoti į pokyčius 
lietuvių kalboje, susijusius su 

svetimų kalbų įtaka; parengti 

mokslo straipsniai, 
rekomendacijos dėl lietuvių 

kalbos ugdymo kokybės 

užtikrinimo, parengtas leksikos 
A2 ir B1 lygių  aprašas grįžusių iš 

užsienio vaikų mokymui.  

Lietuvių kalbos 
instituto 

leidžiamo 

mokslinio 
leidinio „Acta 

linguistica 

lithuanica“ 
redagavimas 

LMT 2018–2018  akad. prof. 
Grasilda 

Blažienė 

Redaktorė dr. Ramunė 
Vaskelaitė 

Vertėja Vaida Kavaliauskaitė 

Maketuotoja Rasa Labutienė 

Tikslas – leidinio redaktorės ligos 
laikotarpiu redaguoti leidinio 

„Acta linguistica lithuanica“ 79 

tomą. Atlikta po 2–3 visų 
lietuviškų leidinio straipsnių 

redakcijas, siekiant lietuviškų ir 

angliškų straipsnių formaliųjų 
dalykų tvarkymo vienodumo 

perskaityti visi angliški leidinio 

straipsniai, po 2–3 kartus 
skaitytos kiekvieno straipsnio 

korektūros. Iš viso sumaketuotas 

79 tomas sudaro 18 spaudos 

lankų.  

Projektas 

„Klaipėdos 

krašto istorinių 
vietovardžių 

registras ir 

aktualizavimas“ 
K-3/2018. 

Lietuvių 

bendrinės 
kalbos, tarmių ir 

kitų kalbos 
atmainų 

funkcionavimo 

ir kaitos tyrimų 

programa  

VLKK 2018–2019 dr. Dalia 

Kiseliūnaitė 

dr. Dalia Kiseliūnaitė Klaipėdos krašto istorinių 

vietovardžių registras, jo 

lingvistinis pateikimas ir 
aktualizavimas. 

Projektas 
Tarmių 

tekstynas  

VLKK 2017–2019 dr. Rima 
Bakšienė 

2018 m. darbuotojai:  
dr. Rima Bakšienė, projekto 

vadovė, vyriausioji mokslo 

Projekto tikslas - rengti tarminius 
leidinius (aprašus ir 

transkribuotus tekstus) pagal 
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(Lietuvių 
bendrinės 

kalbos, tarmių ir 

kitų kalbos 
atmainų 

funkcionavimo 

ir kaitos tyrimų 
2011-2020 m. 

programa) 

darbuotoja 
dr. Regina Rinkauskienė, 

vyriausioji mokslo 

darbuotoja 
dr. Jūratė Lubienė, 

vyriausioji mokslo 

darbuotoja 
dr. Agnė Čepaitienė, mokslo 

darbuotoja, 

dr. Evaldas Robertas 
Ožeraitis, programuotojas 

Lietuvos teritorijoje esančius 
Europos kalbų atlaso punktus. 

2018 m. parengti 3 leidiniai 

(Molėtų apylinkių tekstai, sud. 
Regina Rinkauskienė; Grūšlaukės 

apylinkių tekstai, sud. Jūratė 

Lubienė; Daukšių apylinkių 
tekstai, sud. Rima Bakšienė) 

Projektas 

Kalbinių 
variantų 

funkcionavimas 

Lenkijos Punsko 
ir Seinų krašte 

bei Alytaus 

rajone 

VLKK  2018–2018 dr. Asta 

Leskauskaitė 

LKI tyrėjai: 

dr. Laura Geržotaitė, dr. Asta 
Leskauskaitė, Simona 

Vyniautaitė, prof. habil. dr. 

Danguolė Mikulėnienė,  
Kiti tyrėjai:I. Žvinakienė,  

R. Benedikienė, G. 

Bernatavičius,  
G. Tamošiūnienė, V. 

Jenčiulytė,  

V. Dusevičius  

Projekto tikslas – dabartinių 

Lenkijos Punsko ir Seinų krašto 
bei Alytaus rajono kalbinių 

variantų tyrimas.   

Rezultatai – surinkta 
nauja kalbinių variantų 

medžiaga (garso ir vaizdo įrašai, 

sociolingvistinės anketos, 
lingvistinio kraštovaizdžio bei 

kitokios fotografijos 

ir kt.) iš Seinų ir Punsko (Lenkija) 
bei Alytaus rajono. 

Leidybos 

projektas 
Tęstinio leidinio 

„Kalbos 

istorijos ir 
dialektologijos 

problemos 5“ 

publikavimas 
 

VLKK  2018 dr. Laura 

Geržotaitė  

dr. Rima Bakšienė, 

dr. Laura Geržotaitė,  
dr. Nadežda Morozova 

Projekto tikslas – išleisti parengtą 

tęstinį leidinį (straipsnių rinkinį) 
„Kalbos istorijos ir 

dialektologijos problemos 5“ 

(sud. R. Bakšienė, N. Morozova, 
vyr. red. D. Mikulėnienė).  

 

Leidinys „Kalbos istorijos ir 
dialektologijos problemos 5“ 

(sud. R. Bakšienė, N. Morozova, 

Vilnius: Lietuvių kalbos 
institutas, 336 p., ISBN 978-609-

411-224-9). 

Leidybos 

projektas 
Serijos „Tarmių 

tekstynas“ 
leidinių 

publikavimas 

(Valstybinės 
kalbos 

vartojimo, 

norminimo ir 
sklaidos 

programa) 

VLKK 2018 dr.Rima 

Bakšienė, 
dr.Agnė 

Čepaitienė 

dr. Rima Bakšienė, projekto 

vadovė, 
dr. Asta Leskauskaitė, 

vyriausioji mokslo 
darbuotoja, 

dr. Lina Murinienė, 

vyresnioji mokslo darbuotoja 

Projekto tikslas – išleisti du 

anksčiau parengtus leidinius 
(Leipalingio apylinkių tekstai, 

sud. Asta Leskauskaitė ir 
Akmenės apylinkių tekstai, sud. 

Lina Murinienė). Abu leidiniai 

išleisti. 
Leskauskaitė ir Akmenės 

apylinkių tekstai, sud. Lina 

Murinienė). 
Rezultatas – du leidiniai: 

Leipalingio apylinkių tekstai. 

Sudarė ir parengė Asta 
Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 2018, 230 p. (su 

kompaktine plokštele). Serija 

Tarmių tekstynas.  ISSN 1822-

6752, ISBN 978-609-411-223-2; 

Akmenės apylinkių tekstai. 
Parengė Lina Murinienė. Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2018, 

192 p.  (su kompaktine plokštele). 
Serija Tarmių tekstynas.  ISSN 

1822-6752, ISBN 978-609-411-

222-5. 

Leidybos 
projektas 

Lietuvių kalbos 
tarmės 

mokyklai,  

Lietuvių 
bendrinės 

kalbos, tarmių ir 

kitų kalbos 

atmainų 

funkcionavimo 

ir kaitos tyrimų 

VLKK 2018 dr. Asta 
Leskauskaitė 

 Projekto tikslas – skatinti 
mokslinių tyrimų ir jų rezultatų 

apie lietuvių kalbos tarmes 
sklaidą.  

Rezultatas – leidinys Rytų 

aukštaičiai širvintiškiai. Sudarė 
Žaneta Markevičienė, Aurimas 

Markevičius, Valdimantas 

Markevičius. Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 2018, 164 p. (su 

kompkatine plokštele). Serija  

Lietuvių kalbos tarmės mokyklai. 
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2011–2020 m. 

programa 

ISBN 978-609-411-220-1. 

Projektas „Terra 

Jatwezenorum“ 

– istorijos 
paveldo 

puoselėjimas ir 

sklaida“. 
Periodinių 

kultūros ir meno 

leidinių 
programa 

Spaudos, 

radijo ir 

televizijos 
rėmimo 

fondas 

2018 Sigitas Birgelis dr. Vilija Ragaišienė, 

lingvistinio straipsnio autorė 

Projekto „Terra Jatwezenorum“ – 

istorijos paveldo puoselėjimas ir 

sklaida“ tikslas – leisti tęstinį 
istorijos paveldo metraštį TERRA 

JATWEZENORUM. 

Mokslo 

projektas 
„Lietuviškos 

XVI–XIX a. 

Biblijos 
istorija“, 

Mokslininkų 

grupių projektai 

LMT 2015–2018 dr. Mindaugas 

Šinkūnas 

dr. Mindaugas Šinkūnas, 

vadovas 

Tikslas – ištirti lietuviškos XVI–

XIX a. pradžios Biblijos rengimo 
istoriją ir įtaką raštijos raidai. 

Rezultatai: tyrimai paskelbti 6 

mokslo straipsniuose ir studijoje. 
Ištirtas K. Sirvydo raštų ir 

ankstesnių Biblijos ištraukų 

vertimų santykis, Biblijos 
recepcija Mažosios Lietuvos 

XVII ir XVIII a. rankraštiniuose 

ir spausdintuose žodynuose, J. 
Jaknavičiaus, J. A. Giedraičio ir 

1858 m. Evangelijų vertimų 

konkurencija XIX a., sukurta 
automatinė teksto panašumo 

analizė ir ištirtos jos taikymo 

galimybės lyginamiesiems 
Biblijos vertimų tyrimams. 

Parengta 17 dokumentinių 

perrašų: Bretkūno Biblijos 
rankraščio 11-os knygų, 1727 m. 

Naujasis Testamentas ir 1728 m. 

Psalmynas, F. W. Haacko 
žodynas bei gramatika (1730), 

visa 1735 m. Biblija, 1816 m. 

Naujas Įstatymas. Iš 
dokumentinių perrašų 

sugeneruotos dviejų tipų 

konkordancijos. Morfologiškai 
aprašyti 2 šaltiniai: K. Sirvydo 

Punktai sakymų (1629, 1644) ir 

P. Ruigio žodynas (1747). 
Sukurta programinė įranga 

indeksų generavimui. Sukurta 

internetinė duomenų bazė ir 
paieškų sistema su gretinamuoju 

Biblijos leidimu (sr.lki.lt). 

Mokslo 
projektas 

„Moderniųjų 

iniciatyvų ir 
tradicijos 

dialogas: 

susirinkiminink
ų judėjimas 

Mažojoje 

Lietuvoje“, 
Modernybė 

Lietuvoje  

LMT 2017–2019 dr. Inga 
Strungytė-

Liugienė 

dr. Inga Strungytė-Liugienė, 
mokslo darbuotoja,  dr. Ž. 

Sidabraitė, vyresn. mokslo 

darbuotoja; dr. D. Petkūnas, 
vyresn. mokslo darbuotojas; 

dr. Mindaugas Šinkūnas, 

vyresn. mokslo darbuotojas; 
J. Prusinowska, mokslo 

darbuotoja;  

D. Barasa, jaunesn. mokslo 
darbuotojas 

K. Rekašiūtė, laborantė  

Tikslai: kompleksiškai ir 
tarpdalykiškai tirti XVIII amžiaus 

antroje pusėje Mažojoje Lietuvoje 

pasauliečių inicijuotą ir XIX a. 
tarp lietuvių išplitusią religinę 

bendruomenę, vadinamus 

surinkimus, Vakarų Europos ir 
Rytų Prūsijos istorinių ir 

modernių socialinių ir kultūrinių 

pokyčių kontekste, 
išnagrinėti surinkimininkų literatū

ros ypatumus ir jų poveikį 

moderniosios visuomenės raidai. 
Rezultatai: parengti ir publikuoti 

7 straipsnius mokslo 

recenzuojamuose žurnaluose 
Lietuvoje ir Lenkijoje; parengti ir 

publikuoti 7 dokumentinius 

šaltinius; surengti LKI tarptautinę 
mokslo konferenciją;  parengti ir 

perskaityti 10 mokslinių 

pranešimų tarptautinėse mokslo 
konferencijose Lietuvoje ir 
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Vokietijoje (iš jų 1 plenarinį); 
surengti ekspediciją į Klaipėdos 

kraštą; parengti ir išspausdinti 

straipsnių rinkinį; parengti ir 
atspausdinti 8 mokslo straipsnius 

rengiamam straipsnių rinkiniui. 

Tefsir – projekt 
filologiczno-

historycznego 

opracowania 
oraz 

krytycznego 

wydania tzw. 
tefsiru Tatarów 

Wielkiego 

Księstwa 
Litewskiego z 

2. połowy XVI 

w. (pierwszego 
przekładu 

Koranu na język 

polski)” Część 
druga 

Narodowy 
Program 

Razwoju 

Humanistyki, 
11H 

16031984 

2017–2021 dr. hab. J. 
Kulwicka-

Kamińska, prof. 

dr. hab. Cz. 
Łapicz 

Mgr A. Burak (tyrėjas), prof. 
habil. dr M. Dziekan 

(tyrėjas), prof. habil. dr H. 

Jankowski (tyrėjas), dr A. 
Konopacki (tyrėjas), dr. hab. 

J. Kulwicka-Kamińska 

(projekto vadovė ir tyrėja), 
prof. habil. dr A. Kozhinowa 

(tyrėjas), prof. dr. hab. Cz. 

Łapicz (projekto vadovas ir 
tyrėjas), doc. dr G. 

Miškinienė (tyrėja), dr I. 

Radziszewska (tyrėja), prof. 
habil. dr S. Temčinas 

(tyrėjas), prof. habil. dr H.I. 

Usta (tyrėjas), dr. M. 
Yakubovych (tyrėjas) 

Tikslas – parengti ir išleisti kritinį 
tefsiro tekstą. 

Sklaidos 

projektas „CD 
Surinkimininkų 

giesmės 

Mažojoje 
Lietuvoje (XIX 

a.–XX a. pr.) 

leidyba“  

Iš dalies 

Lietuvos 
kultūros 

taryba 

 

2018 dr. Inga 

Strungytė-
Liugienė 

dr. Inga Strungytė-Liugienė, 

mokslo darbuotoja;  
choras „Brevis“, religinių 

giesmių atlikėjas; 

Giedrius Klimka, garso 
režisierius; 

Saulius Juozapaitis, 

dizaineris;  
Marius Černiauskas, vertėjas;  

BOD Group, CD gamintojas 

Tikslas – išleisti kompaktinę 

plokštelę Surinkimininkų giesmės 
Mažojoje Lietuvoje ir įvairią 

skaitytojų ir klausytojų auditoriją 

supažindinti su unikaliu, bet 
sovietmečiu nuslopintu ir 

užmirštu XIX a. Mažosios 

Lietuvos religinio 
bendruomeninio judėjimo 

kultūrinu paveldu – 

surinkimininkų himnodija. 
Rezultatas: kompaktinė plokštelė 

Dūšel, pabusk. Surinkimininkų 

giesmės Mažojoje Lietuvoje, 
2018. ISBN 9786094112263 

Monografijos 

„Lietuviškos 
informatikos ir 

kompiuterijos 

terminijos 
tyrimai“ leidyba 

pagal 

Valstybinės 
kalbos 

vartojimo, 

norminimo ir 
sklaidos 

programą 

VLKK 2018–2018 dr. Palmira 

Zemlevičiūtė 

dr. Palmira Zemlevičiūtė 

(projekto vadovė) 

Projekto tikslas – išleisti parengtą 

monografiją „Lietuviškos 
informatikos ir kompiuterijos 

terminijos tyrimai“ ir ją pristatyti 

visuomenei. 
 

Projekto rezultatas – išleista 

monografija Lietuviškos 
informatikos ir kompiuterijos 

terminijos tyrimai: monografija / 

Albina Auksoriūtė, Jolanta 
Gaivenytė-Butler, Solvita 

Labanauskienė, Asta 

Mitkevičienė, 

Robertas Stunžinas, Alvydas 

Umbrasas, Palmira Zemlevičiūtė. 

– Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 2018. – 440 p.: 

iliustr. 

ISBN 978-609-411-225-6 
(apimtis 440 psl., tiražas 220 

egz.). 

eTranslation 

TermBank 

Europos 

Komisija 

2017–2019 Tilde (Latvija) dr. Asta Mitkevičienė, 

mokslo darbuotoja, dr. 
Albina Auksoriūtė, 

vyriausioji mokslo 
darbuotoja ir kt. 

Projekto „eTranslation 

TermBank“ tikslas yra naujų 
terminologinių išteklių 

perdavimas į automatinio vertimo 
platformos CEF.AT terminijos 

išteklių grandinę pagal tris 

konkretiems sektoriams skirtas 
sritis: sveikatos, verslo teisės ir 

vartotojų apsaugos. Šie ištekliai 

bus naudojami skaitmeninių 

paslaugų infrastruktūrų (SPI) – 

eHealth, e-Justice ir Online 

Dispute Resolution (ODR) – 
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palaikymui. Veiklos pabaigoje 
bus sudaryta 150 terminijos 

išteklių visomis oficialiomis 

Europos Sąjungos bei norvegų ir 
islandų kalbomis, kurie apims jau 

esamą bazinį sąrašą. 

Mokslo sklaidos 
projektas 

,,Periodinio 

mokslo žurnalo 
„Terminologija“ 

(nr. 23, 24 ir 25) 

leidyba“ 
 

LMT 
 

2016–2018  dr. Albina 
Auksoriūtė 

 

dr. Albina Auksoriūtė 
 

Išspausdinti 3 „Terminologijos“ 
žurnalo nr. 23, 24 ir 25. 
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4. TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJOS 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvių kalbos institute yra 12 doktorantų. 2018 m. į 

doktorantūros studijas priimti 2 doktorantai: Pavel Skorupa (vadovė akad. prof. dr. Grasilda 

Blažienė), Galina Sapožnikova (vadovas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas). 2018 m. apgintos 2 

humanitarinių mokslų disertacijos – Agnės Čepaitienės (vadovė prof. habil dr. Danguolė 

Mikulėnienė) ir Dariaus Ivoškos (vadovė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė). Informacija apie 

doktorantus teikiama 4 ir 6 lentelėse. 

 

4 lentelė. 2018 m. apgintos disertacijos 

Disertantas Disertacijos pavadinimas Darbo vadovas 
Darius Ivoška “Baltische Eigennamen in den Dokumenten des Deutchen Ordens”. 

Disertacija apginta LKI, 2018 m. rugsėjo 26 d. 
akad. prof. dr. Grasilda Blažienė 

Agnė Čepaitienė 

 

Čepaitienė, Agnė. XXI a. pradžios aukštaičių patarmių kaita: gretinamasis 

geolingvistinis aspektas. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos 

institutas, 2018, 262 p. ISBN 978-609-411-202-7.  

prof. habil dr. Daguolė 

Mikulėnienė 

 

5 lentelė. Doktorantai ir jų vadovai 
Doktorantas Darbo vadovas 
Pavelas Skorupa  akad. prof. dr. Grasilda Blažienė 

Agnė Aleksaitė dr. Daiva Murmulaitytė 

Aušra Valančiauskienė prof. dr. Danguolė Melnikienė 

Rita Mikelionytė (akademinės atostogos) Prof. Dr. Elena Jolanta Zabarskaitė 

Edita Ledichova (akademinės atostogos) doc. dr. Rima Bakšienė 

Diana Vaitmonienė-Dambrauskienė (akademinės atostogos) prof. dr. Danguolė Mikulėnienė 

Simona Vyniautaitė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė 

Dzianis Krauchuk  prof. habil. dr. Sergejus Temčinas 

Galina Sapožnikova  prof. habil. dr. Sergejus Temčinas 

Miglė Anušauskaitė (nutraukė studijas)  doc. dr. Laima Nevinskaitė 

Vuk Vukotić (studijų pabaiga 2018-05-01) doc. dr. Loreta Vaicekauskienė 

Ramunė Čičirkaitė (studijų pabaiga 2018-10-01)d.  doc. dr. Loreta Vaicekauskienė 

Eglė Jankauskaitė doc. dr. Loreta Vaicekauskienė 

Daina Urbonaitė (akademinės atostogos) doc. dr. Loreta Vaicekauskienė 

Lina Rutkienė dr. Albina Auksoriūtė 

 

6 lentelė. Doktorantų skaičius mokslo padaliniuose 

Mokslo padalinys Doktorantų skaičius 

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras 1 

Bendrinės kalbos tyrimų centras  3 

Geolingvistikos centras 3 

Raštijos paveldo tyrimų centras 2 

Sociolingvistikos centras 3 

Terminologijos centras 1 
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5. DALYVAVIMAS VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ, VALSTYBĖS IR 

SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ, VERSLO SUBJEKTŲ IR PAN. KOMISIJOSE 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai yra įvairių redakcinių kolegijų nariai, taip pat aktyviai 

dalyvauja ekspertinėje veikloje. Išsamūs duomenys matyti 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Dalyvavimas valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, verslo 

subjektų ir pan. komisijose 
Vardas, 

pavardė 

Pareigos Organizacija Laikotarpis Patvirtinanti 

nuoroda 
dr.Laimutis 

Bilkis 

narys Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir 

atminimo lentų komisija 

nuo 2011 m. https://paslaugos.vilnius.

lt/index.php?m=22&item

ID=578 

dr.Laimutis 
Bilkis 

kviestinis 
ekspertas 

VLKK nuo 2017 m.  http://www.vlkk.lt/strukt
ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises 

dr.Laimutis 

Bilkis 

narys Lietuvos geografinių objektų pavadinimų 

ekspertų darbo grupė prie Nacionalinės 

žemės tarnybos 

nuo 2015 m.  

akad.prof.dr.Gras
ilda Blažienė 

kviestinis 
ekspertas 

VLKK Vardyno pakomisė nuo 2017 m.  http://www.vlkk.lt/strukt
ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises 

akad.prof.dr.Gras

ilda Blažienė 

pirmininkė LKI Mokslo taryba nuo 2015 m.  http://lki.lt/moksline-

veikla/mokslo-tarybos-

nariai/ 

akad.prof.dr.Gras
ilda Blažienė 

narė LMA  nuo 2016 m. – 2018 HTTPS://WWW.E-
TAR.LT/PORTAL/LT/LEGA

LACT/C5165CD0B91F11

E5A6588FB85A3CC84B 

akad.prof.dr.Gras

ilda Blažienė 

narė LRS, ŠMM nuo 2013 m. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legal

Act/lt/TAD/bae7cb32a4
8811e7a6 

5c90dfe4655c64/FtTTV

uRXCD?positionInSearc
hResults=0&searchMod

elUUID=c4bcb886-

de5c-49ae-8091-
b93aabaea20b 

akad.prof.dr.Gras

ilda Blažienė 

Mokslo tarybos 

narė 

LMA Vrublevskių biblioteka nuo 2010 m HTTP://WWW.MAB.LT/LT/

ARCHYVAS/NAUJIENU-
ARCHYVAS/LMAVB-

MOKSLO-TARYBA 

akad.prof.dr.Gras

ilda Blažienė 

Duomenų bazės 

„Lituanistika“ 
ekspertė 

LMT nuo 2008 m. HTTPS://WWW.LITUANIST

IKADB.LT/LT 

dr.Alma 

Ragauskaitė 

kviestinis 

ekspertas 

VLKK Vardyno pakomisė nuo 2017 m.  http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-
kontaktai/komisija/pako

mises 

Dalia 

Sviderskienė 

kviestinis 

ekspertas 

VLKK Vardyno pakomisė nuo 2017 m.  http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-
kontaktai/komisija/pako

mises 

Agnė Aleksaitė Narė Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų 
komisija 

2017–2019 Gimtoji kalba 5, 2017; P. 
16–17. 

dr.Aurelija 

Gritėnienė 

 

Kviestinė 

ekspertė 

Tarptautinės vaikų knygų tarybos 

(International Board on Books for Young 

People – IBBY) Lietuvos skyrius 

2017–2018  2018-05-30 gautas 

raštiškas IBBY Lietuvos 

skyriaus pirmininko 
prof. Kęstučio Urbos 

patvirtinimas (Nr.15), 
kad A. Gritėnienė 2017 

ir 2018 m. buvo IBBY  

kviestinė ekspertė 

dr.Aurelija 
Gritėnienė 

 

narė Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno 
premijos skyrimo komisijos 

2018 http://lituanistusamburis.
lt/isteigta-kazicku-

seimos-fondo-petro-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5165cd0b91f11e5a6588fb85a3cc84b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5165cd0b91f11e5a6588fb85a3cc84b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5165cd0b91f11e5a6588fb85a3cc84b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5165cd0b91f11e5a6588fb85a3cc84b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://deref-mail.com/mail/client/C7xj8800JPk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fe-seimas.lrs.lt%2Fportal%2FlegalAct%2Flt%2FTAD%2Fbae7cb32a48811e7a65c90dfe4655c64%2FFtTTVuRXCD%3FpositionInSearchResults%3D0%26searchModelUUID%3Dc4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
http://www.mab.lt/lt/archyvas/naujienu-archyvas/lmavb-mokslo-taryba
http://www.mab.lt/lt/archyvas/naujienu-archyvas/lmavb-mokslo-taryba
http://www.mab.lt/lt/archyvas/naujienu-archyvas/lmavb-mokslo-taryba
http://www.mab.lt/lt/archyvas/naujienu-archyvas/lmavb-mokslo-taryba
http://lituanistusamburis.lt/isteigta-kazicku-seimos-fondo-petro-buteno-premija/
http://lituanistusamburis.lt/isteigta-kazicku-seimos-fondo-petro-buteno-premija/
http://lituanistusamburis.lt/isteigta-kazicku-seimos-fondo-petro-buteno-premija/
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buteno-premija/ 

dr.Aurelija 

Gritėnienė 

 

narė (skaitytojų 

kategorija 

Knygos vaikams 
ir Knygos 

paaugliams) 

Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 

asociacija (Metų knygos rinkimus rengia 

kartu su Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir 

televizija bei Nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka) Metų knygos 
rinkimų   akcijos ekspertų komisijos 

2018 http://metuknygosrinkim

ai.skaitymometai.lt/inde

x.php?312118925  
 

dr.Rita Miliūnaitė narė LRS Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų 

vertinimo komisija 

nuo 2011 m.  https://www.lrs.lt/sip/por

tal.show?p_r=8201&p_k

=1  

dr.Rita Miliūnaitė kviestinė ekspertė VLKK Trijų pakomisių (Kalbos politikos, 

Žodyno ir Gramatikos, rašybos ir 

skyrybos) 

nuo 2017 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako
mises 

dr.Aurelija 

Gritėnienė 

 

Kviestinė 

ekspertė 

VLKK v 2014–2018 m.  http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises 

dr.Danutė 

Liutkevičienė 

kviestinė ekspertė VLKK Žodyno pakomisė nuo 2011 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-
kontaktai/komisija/pako

mises 

dr.Daiva 
Murmulaitytė 

Kviestinė 
ekspertė  

VLKK Žodyno pakomisė nuo 2018 m. http://www.vlkk.lt/strukt
ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises  

dr.Vilija 
Sakalauskienė 

Kviestinė 
ekspertė 

VLKK Žodyno pakomisė 2018 http://www.vlkk.lt/strukt
ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises 

dr.Vilija 

Sakalauskienė 

tikroji narė VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisė nuo 2018 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises 

dr.Vilija 

Sakalauskienė 

narė VLKK Žodynų pakomisė 2018 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako
mises 

dr.Aurelija 

Tamulionienė 

Kviestinė 

ekspertė 

VLKK Vadovėlių pakomisė nuo 2017 m.  http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-
kontaktai/komisija/pako

mises  

dr.Loreta 
Vaičiulytė-

Semėnienė 

kviestinė ekspertė VLKK Gramatikos, rašybos ir skyrybos 
pakomisė 

nuo 2018 m. http://www.vlkk.lt/strukt
ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises 

dr.Ramunė 
Vaskelaitė 

kviestinė ekspertė VLKK Gramatikos, rašybos ir skyrybos 
pakomisė, Terminologijos pakomisės 

nuo 2018 m. 
 

http://www.vlkk.lt/strukt
ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises 
 

doc.dr.Rasuolė 

Vladarskienė 

Narė VLKK nuo 2012 m http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-
kontaktai/komisija/rasuo

le-vladarskiene-doc-dr-2  

doc.dr.Rasuolė 

Vladarskienė 

Narė Lietuvos profesijų klasifikatoriaus 

ekspertų komisija 

nuo 2012 m.  https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legal
Act/lt/TAD/e141bef2d95

511e8820ea019e5d9ad0

4?jfwid=-k3id7wueo, 
2012 m. įsakymo 

pakeitimas. 

doc.dr.Rasuolė 
Vladarskienė, 

dr.Vilija 

Sakalauskienė 

Ekspertė  Duomenų bazė „Lituanistika“  https://www.lituanistikad
l.lt/ekspertavimas/ 

dr.Jurgita 

Jaroslavienė 

pirmininkė LKI Akademinės etikos komisija nuo 2017 m. http://lki.lt/apie-

instituta/struktura-ir-

kontaktai/akademines-
etikos-komisija/ 

 

http://lituanistusamburis.lt/isteigta-kazicku-seimos-fondo-petro-buteno-premija/
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?312118925
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?312118925
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?312118925
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8201&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8201&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8201&p_k=1
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
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http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/rasuole-vladarskiene-doc-dr-2
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/rasuole-vladarskiene-doc-dr-2
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/rasuole-vladarskiene-doc-dr-2
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/rasuole-vladarskiene-doc-dr-2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e141bef2d95511e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-k3id7wueo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e141bef2d95511e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-k3id7wueo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e141bef2d95511e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-k3id7wueo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e141bef2d95511e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-k3id7wueo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e141bef2d95511e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-k3id7wueo
https://www.lituanistikadl.lt/ekspertavimas/
https://www.lituanistikadl.lt/ekspertavimas/
http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
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dr.Vilija 
Sakalauskienė 

sekretorė LKI Akademinės etikos komisijos nuo 2017 m. http://lki.lt/apie-
instituta/struktura-ir-

kontaktai/akademines-

etikos-komisija/ 

dr.Rita Miliūnaitė narė LKI Mokslo taryba 2015–2019 m. http://lki.lt/moksline-

veikla/mokslo-tarybos-

nariai/  

dr.Jurgita 
Jaroslavienė 

narė LKI Mokslo taryba nuo 2018 m.  http://lki.lt/mokslo-
taryba/, 

http://lki.lt/moksline-

veikla/mokslo-tarybos-
nariai/ 

dr.Aurelija 

Tamulionienė 

narė LKI Mokslo taryba nuo 2018 m. http://lki.lt/mokslo-

taryba/, 
http://lki.lt/moksline-

veikla/mokslo-tarybos-

nariai/ 

dr.Rita Miliūnaitė pirmininkė LKI mokslo darbų vertinimo komisija nuo 2018 m.  http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/11

/LKI-MT-Nutarimas-
2018-11-23-Nr-83-2.pdf  

dr.Anželika 

Gaidienė 

sekretorė LKI Leidinių leidybos ir finansavimo 

šaltinių nustatymo komisija 

nuo 2017 m.  

dr.Vilija 
Sakalauskienė 

pirmininkė LKI Mokslo tarybos rinkimų komisija 2018 m.  

dr.Vilija 

Sakalauskienė 

sekretorė LKI Konkursų komisijos į ne mokslo 

pareigybes 

2018 m. http://lki.lt/apie-

instituta/teisine-

informacija/dokumentai/ 

dr.Rima Bakšienė pirmininkė LKI DARBO TARYBA nuo 2018 m.  

 

http://lki.lt/apie-

instituta/struktura-ir-

kontaktai/darbo-taryba/ 

dr.Rima Bakšienė ekspertė VLKK nuo 2017 m.  

dr.Rima Bakšienė narė LKI mokslo darbų vertinimo komisija nuo 2018 m. http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/11

/LKI-MT-Nutarimas-
2018-11-23-Nr-83-2.pdf 

dr.Asta 

Leskauskaitė 

sekretorė LKI Konkursų ir atestacijos komisija nuo 2018 http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/11
/MT-Nutarimai-2018-

10-16.pdf 

dr.Asta 

Leskauskaitė 

narė LKI mokslo darbų vertinimo komisija nuo 2018 m. http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/11
/LKI-MT-Nutarimas-

2018-11-23-Nr-83-2.pdf 

dr.Asta 
Leskauskaitė 

ekspertė VLKK nuo 2017 m.  

dr.Asta 

Leskauskaitė 

ekspertė LMT nuo 2018 m. https://www.lituanistikad

b.lt 

prof.habil.dr.Dan
guolė 

Mikulėnienė 

narė Filologijos mokslo krypties doktorantūros  

komitetas 

nuo 2012 m. https://www.vdu.lt/wp-
content/uploads/2018/12

/komitetas_filologija_51

4_2018-11-20.pdf 

prof.habil.dr.Dan

guolė 

Mikulėnienė 

narė LKI Mokslo taryba  http://lki.lt/moksline-

veikla/mokslo-tarybos-

nariai/  

prof.habil.dr.Dan

guolė 

Mikulėnienė 

pirmininkė LKI Konkursų ir atestacijos komisija nuo 2014 m. http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/1

1/MT-Nutarimai-2018-

10-16.pdf  

prof.habil.dr.Dan

guolė 

Mikulėnienė 

Ekspertė LMT  https://www.lituanistikad

b.lt 

prof.habil.dr.Dan

guolė 

Mikulėnienė 

Ekspertė VLKK nuo 2017 m.  

http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/mokslo-taryba/
http://lki.lt/mokslo-taryba/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/mokslo-taryba/
http://lki.lt/mokslo-taryba/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/apie-instituta/teisine-informacija/dokumentai/
http://lki.lt/apie-instituta/teisine-informacija/dokumentai/
http://lki.lt/apie-instituta/teisine-informacija/dokumentai/
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/LKI-MT-Nutarimas-2018-11-23-Nr-83-2.pdf
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/moksline-veikla/mokslo-tarybos-nariai/
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/MT-Nutarimai-2018-10-16.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/MT-Nutarimai-2018-10-16.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/MT-Nutarimai-2018-10-16.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/11/MT-Nutarimai-2018-10-16.pdf
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prof.habil.dr.Dan

guolė 

Mikulėnienė 

narė Humanitarinių institutų strateginė taryba  nuo 2018 m.  

 

dr.Vilija 

Ragaišienė 

narė VU Filologijos fakulteto Bendrosios ir 

taikomosios kalbotyros studijų programų 

komitetas 

nuo 2018 m. https://www.flf.vu.lt/apie

_fakulteta/struktura/spk 

 

dr.Ona 

Aleknavičienė 

narė LLTI Mokslo taryba 2016–2018 m. http://www.llti.lt/lt/taryb

a/  

doc.dr.Galina 

Miškinienė 

narė UNESCO Lietuvos nacionalinis 

komitetas „Pasaulio atmintis“ 

2013–2019 m. https://www.unesco.lt/ko

munikacija-ir-

informacija/unesco-

programa-pasaulio-

atmintis/lietuvos-

nacionalinis-komitetas-

pasaulio-

atmintis/nacionalinio-

komiteto-nuostatai-ir-

sudetis 

doc.dr. Loreta 

Vaicekauskienė 

narė LMT Nacionalinės lituanistikos plėtros 

programos 2016–2024 m. vykdymo grupė  

nuo 2016 m. https://www.lmt.lt/lt/ko

misijos-ir-darbo-

grupes/nmp-vykdymo-

grupes/lituanistikos-

20162024-m.-

programa/2198 

dr.Palmira 

Zemlevičiūtė 

narė, 

kviestinė ekspertė 

VLKK Terminologijos pakomisė nuo 2009 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises  

Jolanta 

Gaivenytė-Butler 

narė, kviestinė 

ekspertė 

VLKK Terminologijos pakomisė 2009–2018 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises. 

dr.Ramunė 

Vaskelaitė 

narė VLKK Terminologijos pakomisė nuo 2018 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises. 

dr.Asta 

Mitkevičienė 

narė, kviestinė 

ekspertė 

VLKK Terminologijos pakomisė nuo 2018 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-

kontaktai/komisija/pako

mises. 

dr.Albina 

Auksoriūtė 

narė,  

pirmininkė 

 

VLKK narė, VLKK Terminologijos 

pakomisės  pirmininkė, VLKK Kalbos 

programų Koordinavimo taryba 

nuo 2007 m. 

 

http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-kontaktai/komisija 

http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-kontaktai/komisija 

dr.Aušra 

Rimkutė-

Ganusauskienė 

kviestinė ekspertė VLKK nuo 2004 m. http://www.vlkk.lt/strukt

ura-ir-kontaktai/komisija 

https://www.flf.vu.lt/apie_fakulteta/struktura/spk
https://www.flf.vu.lt/apie_fakulteta/struktura/spk
http://www.llti.lt/lt/taryba/
http://www.llti.lt/lt/taryba/
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-komitetas-pasaulio-atmintis/nacionalinio-komiteto-nuostatai-ir-sudetis
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
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6. NARYSTĖS MOKSLINIŲ ŽURNALŲ KOLEGIJOSE 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dirba įvairių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose. 

Išsami informacija teikiama 8 lentelėje. 
 

8 lentelė. Narystės mokslinių žurnalų kolegijose 
Vardas, 

pavardė 

Pareigos  Žurnalo pavadinimas Laikotarp

is 

Nuoroda į žurnalą 

dr.Laimutis Bilkis redakcinės 

kolegijos narys 
Bendrinė kalba iki 2018 m. http://www.bendrinekalba.lt/?Redakci

ja 

akad.prof.dr.Grasild

a Blažienė 

vyriausioji 

redaktorė ir 

sudarytoja 

Acta Linguistica Lithuanica nuo 2010 m. http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-

leidiniai/acta-linguistica-lithuanica/ 

akad.prof.dr.Grasild

a Blažienė 

redakcinės 

kolegijos narė 

Indoevropejskoje jazykoznanije I 

klassičeskaja filologija, Sankt 

Peterburgas 

nuo 2013 m. 

 

https://tronsky.iling.spb.ru/static/trons

ky2018_01.pdf. 

akad.prof.dr.Grasild

a Blažienė 

redakcinės 

kolegijos narė 

Lituanistika nuo 2009 m. https://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lit

uanistica 

akad.prof.dr.Grasild

a Blažienė 

ekspertų 

komiteto narė 

Žurnalas Voprosy onomastiki 

(Problems of Onomastics) ; Rusijos 

mokslų akademijos Rusų kalbos 
instituto ir Uralo federalinio V. N. 

Jelcino universiteto leidinys 

nuo 2015 m. http://www.onomastics.ru/en 

akad.prof.dr.Grasild

a Blažienė 

mokslo darbų 

komisijos narė 

Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ 

Lietuvos lokaliniai tyrimai  
nuo 2011 m. http://www.llt.lt/darbai.htm 

akad.prof.dr.Grasild

a Blažienė 

redakcinės 

kolegijos narė 

Latvijos universiteto Latvių kalbos 

instituto žurnalas Onomastica Lettica 

nuo 2013 m. http://www.lulavi.lv/zurnals-

onomastica-lettica 

akad.prof.dr.Grasild

a Blažienė 

redaktorių 

kolegijos narė 

Tęstinis leidinys Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskų biblioteka 

2009/2010 

nuo 2013 m. https://elibrary.mab.lt/bitstream/handl

e/1/1644/Redkolegija.pdf 

dr.Kazimieras 

Garšva 
narys Liaudies kultūra  https://www.lnkc.lt/go.php/lit/Liaudie

s-kultura 

dr.Kazimieras 

Garšva 
narys Gimtasai kraštas   

dr.Kazimieras 

Garšva 

narys Voruta   

dr.Kazimieras 

Garšva 

narys Žiemgala   

dr.Ilja Lemeškin narys Senoji Lietuvos literatūra nuo 2009 http://www.llti.lt/lt/senoji_LT_literatu

ra/ 

dr.Ilja Lemeškin narys Lituanistica nuo 2009 https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.p

hp/lituanistica 

dr.Ilja Lemeškin narys AUC Studia Territorialia nuo 2007 http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stut

er/about 

dr.Ilja Lemeškin narys Bendrinė kalba nuo 2014 http://www.bendrinekalba.lt/?Redakci

ja 

dr.Aurelija 

Gritėnienė 

bendradarbis Gimtoji kalba 2016–2018 m. https://www.melc.lt/gimtoji-

kalba/2018-metu-gimtoji-kalba   

dr.Rolandas 

Mikulskas  

redkolegijos 

narys 

Baltic Linguistics nuo 2010 m. www.balticlinguistics.uw.edu.pl  

https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/2018-metu-gimtoji-kalba
https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/2018-metu-gimtoji-kalba
http://www.balticlinguistics.uw.edu.pl/
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dr.Rita Miliūnaitė redakcinės 

kolegijos narė 

Bendrinė kalba nuo 1994 m. http://www.bendrinekalba.lt/?Redakci

ja  

dr.Rita Miliūnaitė redakcinės 

kolegijos narė 
Terminologija nuo 2013 m. http://lki.lt/terminologija/  

doc. dr.Rasuolė 

Vladarskienė 

atsakomoji 

redaktorė 
Bendrinė kalba nuo 2004 m.  http://www.bendrinekalba.lt/    

dr.Jurgita 

Jaroslavienė 

atsakomojo 

redaktoriaus 

pavaduotoja 

Bendrinė kalba nuo 2018 m.  http://www.bendrinekalba.lt/    

dr.Ramunė 

Vaskelaitė 

redakcijos 

sekretorė 

Bendrinė kalba nuo 2018 m.  http://www.bendrinekalba.lt/    

dr.Loreta 

Vaičiulytė-

Semėnienė 

redakcinės 

kolegijos narė 
Bendrinė kalba nuo 2018 m.  http://www.bendrinekalba.lt/    

dr.Asta Leskauskaitė redakcinės 

kolegijos narė 

Acta Linguistica Lithuanica 2018 http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-

leidiniai/acta-linguistica-lithuanica/ 

prof.habil.dr.Dangu

olė Mikulėnienė 

redkolegijos 

narė  

 

Acta Baltico-Slavica nuo 2002 m. https://ispan.waw.pl/journals/index.ph

p/abs/about/editorialTeam 

prof.habil.dr.Dangu

olė Mikulėnienė 

vyr. 

redaktoriaus 

pavaduotoja 

Lituanistica nuo 2010 m. http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/lit

uanistica/2009/1-2/5265 

prof.habil.dr.Dangu

olė Mikulėnienė 

redkolegijos 

narė 

Baltistica nuo 2006 m. http://www.baltistica.lt/index.php/balt

istica/about/editorialTeam 

prof.habil.dr.Dangu

olė Mikulėnienė 

Redkolegijos 

narė 

Bendrinė kalba nuo 2018 m. HTTP://WWW.BENDRINEKALBA.LT/?RE

DAKCIJA  

prof.habil.dr.Dangu

olė Mikulėnienė 

Redkolegijos 

narė 

Žmogus ir žodis nuo 1996 m. http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index

.php/zmogusirzodis/about/editorialTea

m 

prof.habil.dr.Dangu

olė Mikulėnienė 

konsultantė Gimtoji kalba  nuo 1990 m.  

dr.Ona 

Aleknavičienė 

narė Archivum Lithuanicum  nuo 1999 m. http://www.istorija.lt/journals/archivu

m-lithuanicum 

dr.Ona 

Aleknavičienė 

narė  Knygotyra nuo 2006 m. http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra  

dr.Marina 

Čistiakova 

narė Slavistica Vilnensis nuo 2018 m.  http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-

vilnensis 

doc.dr.Galina 

Miškinienė 

narė Türk Dünyası. Kültür Araştırmaları 

Dergesi 

nuo 2015 m. http://dergipark.gov.tr/tdka 

doc.dr.Galina 

Miškinienė 

recenzentė Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 

(OMAD) /  Journal of Ottoman 

Legacy Studies 

nuo 2013 m. www.osmanlimirasi.net 

doc.dr.Galina 

Miškinienė 

recenzentė „Akademik Tarih“ Tarih Araştırmaları 

Dergisi (ATAD) 

nuo 2013 m. www.akademiktarih.com 

 

http://www.bendrinekalba.lt/?Redakcija
http://www.bendrinekalba.lt/?Redakcija
http://lki.lt/terminologija/
http://www.bendrinekalba.lt/
http://www.bendrinekalba.lt/
http://www.bendrinekalba.lt/
http://www.bendrinekalba.lt/
http://www.bendrinekalba.lt/?Redakcija
http://www.bendrinekalba.lt/?Redakcija
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra
http://www.osmanlimirasi.net/
http://www.akademiktarih.com/
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doc.dr.Galina 

Miškiniene 

konsultantė Türkiyat Araştırmaları nuo 2011 m.  http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/d

ergi.shtml 

doc.dr.Galina 

Miškiniene 

atstovė, 

korespondentė 

Güncel Sanat nuo 2010 m. https://www.akdogan.gen.tr/kategori/g

uncel-sanat-dergisi/ 

dr.Nadiežda 

Morozova 

narė Slavistica Vilnensis  nuo 1997 m.  http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-

vilnensis 

dr.Nadiežda 

Morozova 

narė Fontes Slaviae Orthodoxae (ed. by 

University of Warmia and Mazury in 

Olsztyn) 

nuo 2017 m. http://www.uwm.edu.pl/slowianie/ind

ex.php/czasopisma/Fontes_Slaviae_O

rthodoxae? 

fbclid=IwAR1CzjYDHxgaOtQP2PQ3

NbgrlnffmVbhcK-

ajg3clePfS45rvIvE2rrwQo4 

dr.Mindaugas 

Šinkūnas 

narys  Archivum Lithuanicum  nuo 2005 m. http://www.istorija.lt/journals/archivu

m-lithuanicum 

prof.habil.dr.Sergeju

s Temčinas 

narys Slavistica Vilnensis (Kalbotyra) nuo 1997 m. http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-

vilnensis 

prof.habil.dr.Sergeju

s Temčinas 

narys Senoji Lietuvos literatūra nuo 2006 m. http://www.llti.lt/lt/senoji_LT_literatu

ra/ 

prof.habil.dr.Sergeju

s Temčinas 

narys Res Humanitariae nuo 2007 m. https://www.ku.lt/leidykla/turinys/leid

iniai/moksliniai-zurnalai/res-

humanitariae/ 

prof.habil.dr.Sergeju

s Temčinas 

narys Studi Slavistici nuo 2015 m. http://www.fupress.net/index.php/ss 

prof.habil.dr.Sergeju

s Temčinas 

narys Fontes Slaviae Orthodoxae nuo 2017 m. http://www.uwm.edu.pl/slowianie/ind

ex.php/czasopisma/Fontes_Slaviae_O

rthodoxae 

dr.Birutė Triškaitė vyr. 

redaktoriaus 

pavaduotoja 

Archivum Lithuanicum nuo 2013 m. 

 

http://www.istorija.lt/journals/archivu

m-lithuanicum 

dr.Jurgita Venckienė narė  Archivum Lithuanicum  nuo 2005 m. http://www.istorija.lt/journals/archivu

m-lithuanicum  

doc.dr.Loreta 

Vaicekauskienė 

narė Taikomoji kalbotyra  https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.

php/taikomoji-

kalbotyra/about/editorialTeam 

dr.Alvydas 

Umbrasas 

redaktorių 

kolegijos narys 

Terminologija nuo 2014 m. http://lki.lt/terminologija  

dr.Alvydas 

Umbrasas 

redaktorių 

kolegijos narys 

Bendrinė kalba nuo 2015 m. http://www.bendrinekalba.lt  

dr.Palmira 

Zemlevičiūtė 

redaktorių 

kolegijos narė 

Terminologija nuo 2009 m. http://lki.lt/terminologija/ 

dr.Albina 

Auksoriūtė 

vyriausioji 

redaktorė 

Terminologija nuo 2009 m. http://lki.lt/terminologija/  

 

http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml
http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml
http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Fontes_Slaviae_Orthodoxae
http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Fontes_Slaviae_Orthodoxae
http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Fontes_Slaviae_Orthodoxae
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum
http://lki.lt/terminologija
http://www.bendrinekalba.lt/
http://lki.lt/terminologija/
http://lki.lt/terminologija/
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7. NARYSTĖS TARPTAUTINĖSE DARBO GRUPĖSE, ASOCIACIJOSE 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje: įvairiose 

darbo grupėse ir asociacijose. Informacija teikiama 9 lentelėje. 

 

9 lentelė. Narystės tarptautinėse darbo grupėse, asociacijose 
Vardas, pavardė Pareigos Institucijos pavadinimas Laikotarp

is 

Patvirtinanti nuoroda 

akad.prof.dr.Grasilda 

Blažienė 
narė Tarptautinė onomastikos mokslų taryba 

(ICOS) 
Nuo 2010 m.  

akad.prof.dr.Grasilda 

Blažienė 

narė 

korespondentė 

Regensburgo universiteto (Vokietija) 

Onomastikos draugija 
Nuo 2010 m.  

akad.prof.dr.Grasilda 

Blažienė 

SIDG mokslinio 

komiteto 

pirmininkė 

9th Congress of the International Society 

for Dialectology and Geolinguistics („IX 
tarptautinis dialektologijos ir 

geolingvistikos kongresas“), 2018 m. 

liepos 23–27 d. 

2018 m.  http://sidg2018.mozello.lt/general-

information/organaiser/, 

http://sidg2018.mozello.lt/bendra-

informacija/organizatoriai/ 

dr.Ilja Lemeškin viceprezidentas 

nuo 2015 m. 
Prahos lingvistinis būrelis narys nuo 

2004 

http://www.cercledeprague.org/index.

php 

dr.Jolita 

Urbanavičienė 
SIDG narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 
nuo 2018 m.  http://www.geo-linguistics.org/   

dr.Rima Bakšienė narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 

nuo 2018 m. http://www.geo-

linguistics.org/membership.html 

dr.Laura Geržotaitė narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 

nuo 2018 m.  

dr.Jurgita Jaroslavienė narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 

nuo 2018 m. http://www.geo-

linguistics.org/membership.html  

dr.Dalia Kiseliūnaitė narė Foundation for Endangered Languages  

(FEL) 

nuo 2017 m. http://www.ogmios.org/index.php 

dr.Dalia Kiseliūnaitė narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 
nuo 2018 m. http://www.geo-

linguistics.org/membership.html 

dr.Asta Leskauskaitė narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 
nuo 2010 m. http://www.geo-

linguistics.org/membership.html 

dr.Violeta Meiliūnaitė narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 

nuo 2010 m.  

dr.Danguolė 

Mikulėnienė 

narė SIDG (International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) 

nuo 2013 m. http://www.geo-

linguistics.org/membership.html 

dr.Jurgita Jaroslavienė Sekretoriato 
pirmininkė ir 

organizatorė  

 

9th Congress of the International Society 
for Dialectology and Geolinguistics („IX 

tarptautinis dialektologijos ir 

geolingvistikos kongresas“), 2018 m. 

liepos 23–27 d. 

2018-02 http://sidg2018.mozello.lt/general-

information/organaiser/, 

http://sidg2018.mozello.lt/bendra-

informacija/organizatoriai/  

dr.Asta Leskauskaitė IX SIDG 

kongreso 
organizacinio 

komiteto narė 

Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus 

universitetas, Šiaulių universitetas, 

Lietuvos mokslų akademija  

2018-02 http://lki.lt/sidg-kongresas/ 

prof.habil.dr.Danguolė 

Mikulėnienė 

Organizacinio 

komiteto 

pirmininkė  

9th Congress of the International Society 

for Dialectology and Geolinguistics („IX 

tarptautinis dialektologijos ir 
geolingvistikos kongresas“), 2018 m. 

liepos 23–27 d. 

2018-02 http://sidg2018.mozello.lt/general-

information/organaiser/, 

http://sidg2018.mozello.lt/bendra-

informacija/organizatoriai/  

prof.habil.dr.Ona Narė Tarptautinė mokslo draugija Gesellschaft nuo 2016 m.  

http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/bendra-informacija/organizatoriai/
http://sidg2018.mozello.lt/bendra-informacija/organizatoriai/
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/bendra-informacija/organizatoriai/
http://sidg2018.mozello.lt/bendra-informacija/organizatoriai/
http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/bendra-informacija/organizatoriai/
http://sidg2018.mozello.lt/bendra-informacija/organizatoriai/
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Aleknavičienė für Baltische Studien e.V. (Vokietija) 

dr.Marina Čistiakova Narė Slavistų asociacija nuo 2004 m.  

dr.Nadiežda Morozova Narė Sentikių kultūros ir istorijos tyrimų 

komisija prie Tarptautinio slavistų 

komiteto 

nuo 2008 m. http://www.staroobr-kom.ru/ 

dr.Mindaugas 

Šinkūnas 
 Association for the Advancement of Baltic 

Studies  (AABS, JAV) 
2017–2018  – 

dr.Sergejus Temčinas Narys Accademia Ambrosiana (Milano) nuo 2014 m. https://www.ambrosiana.it/studia/clas

si-di-studio/slavistica/ 

dr.Sergejus Temčinas Narys Tarptautinis slavistų komitetas nuo 2008 m. http://mks2018.fil.bg.ac.rs/sastav-

sostav/ 

dr.Sergejus Temčinas Pirmininkas Lietuvos slavistų asociacija nuo 2004 m.  

dr.Birutė Triškaitė Narė Association for the Advancement of Baltic 

Studies  (AABS, JAV) 

2017–2019   

dr.Birutė Triškaitė Narė Tarptautinė mokslo draugija Gesellschaft 

für Baltische Studien e.V. (Vokietija) 

nuo 2016 m.  

Ramunė Čičirkaitė Narė Europos sociolingvistų tinklas 
International research network SLICE 

(Standard Language Ideology in 

Contemporary Europe)  

nuo 2010 m. http://lanchart.hum.ku.dk/research/slic

e/ 

doc.dr.Laima 

Nevinskaitė 

Narė Europos sociolingvistų tinklas 
International research network SLICE 

(Standard Language Ideology in 

Contemporary Europe) 

nuo 2010 m. http://lanchart.hum.ku.dk/research/slic

e/ 

dr.Giedrius 

Tamaševičius 

Narys Europos sociolingvistų tinklas 

International research network SLICE 
(Standard Language Ideology in 

Contemporary Europe) 

nuo 2010 m. http://lanchart.hum.ku.dk/research/slic

e/ 

doc.dr.Loreta 

Vaicekauskienė 

narė Europos sociolingvistų tinklas 

International research network SLICE 
(Standard Language Ideology in 

Contemporary Europe) 

nuo 2010 m. http://lanchart.hum.ku.dk/research/slic

e/ 

dr.Giedrius 

Tamaševičius 
valdybos narys Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacijos LITAKA 
nuo 2007 m. http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija

/apie-mus/valdyba/ 

doc.dr.Loreta 

Vaicekauskienė 

valdybos narė Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacijos LITAKA 

nuo 2007 m. http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija

/apie-mus/valdyba/ 

doc.dr.Laima 

Nevinskaitė 

narė Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacijos LITAKA 

nuo 2007 m. http://www.litaka.lt/en/ 

dr.Jogilė Teresa 

Ramonaitė 

narė Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacijos LITAKA 

nuo 2007 m. http://www.litaka.lt/en/ 

Daina Urbonaitė narė Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacijos LITAKA 
nuo 2007 m. http://www.litaka.lt/en/ 

doc.dr.Loreta 

Vaicekauskienė 
narė European Association for the Teaching of 

Academic Writing (EATAW) 
nuo 2001 m. http://www.eataw.eu/home.html 

doc.dr.Loreta 

Vaicekauskienė 

narė International Association for World 

Englishes (IAWE) 

nuo 2015 m. http://www.iaweworks.org/ 

dr.Albina Auksoriūtė prezidentė Infoterm (tarptautinis terminologijos 

informacijos centras) 

2009–2018 

m. 

http://www.infoterm.info/about_us/inf

oterm_executive_board/ 

 

http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija/apie-mus/valdyba/
http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija/apie-mus/valdyba/
http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija/apie-mus/valdyba/
http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija/apie-mus/valdyba/
http://www.litaka.lt/en/
http://www.litaka.lt/en/
http://www.litaka.lt/en/
http://www.eataw.eu/home.html
http://www.iaweworks.org/
http://www.infoterm.info/about_us/infoterm_executive_board/
http://www.infoterm.info/about_us/infoterm_executive_board/
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*** 

Lietuvių kalbos institutas bendradarbiauja su LU Latvių kalbos institutu, Marburgo 

(Vokietija) Pilypo universiteto Vokiečių kalbos atlaso tyrimų centru (Forschungszentrum Deutscher 

Sprachatlas), Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutu, Silezijos universitetu (Opava, 

Čekija), Latvijos mokslų akademijos Terminologijos komisija, Tarptautiniu terminologijos 

informacijos centru (INFOTERM), Europos terminologijos asociacija (EAFT), Kopenhagos un. 

LANCHART centru, Prahos Karolio universitetu, Pizos universitetu, Lenkijos mokslų akademijos 

Lenkų kalbos institutu, Berlyno Slaptuoju valstybiniu archyvu „Prūsijos kultūros paveldas“, 

Getingeno mokslų akademija, Getingeno universitetu, Frankfurto J. W. Goethe universitetu, Estų 

kalbos institutu, asociacija „Global Public Dimplomacy Network“ ir kt. 

Lietuvių kalbos instituto narystės: EFNIL (angl. European Federation of National 

Institutions for Language) narys, META-NET (angl. Multilingual Europe Technology Alliance) 

narys, SIDG  (angl. International Society for Dialectology ang Geolinguistics) narys, NML (angl. 

The National Museum of Language) narys, Infoterm (angl. the International Information Centre for 

Terminology) narys, EAFT (angl. The European Association for Terminology) narys, GPDNet 

(angl. the Global Public Diplomacy Network) narys.   

http://languagemuseum.org/
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8. SUTEIKTOS KONSULTACIJOS 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai atlika ekspertizes, teikia mokslines konsultacijas ir 

kitas savo mokslinių interesų srities paslaugas. 2018 m. mokslininkai teikė 12 mokamų lietuvių 

kalbos specialisto išvadų Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims. Mokslininkai 

konsultuoja etelfonu, elektroniniu poaštu ir žodžiu, tokių konsultacijų jie užregistravo apie 100. 

Reikia pabrėžti, kad tai tik dalis užregistruotų nemokamų konsultacijų, dalis konsultacijų telefonu ir 

el. paštu yra pačių mokslininkų ne visada registruojamos. Tiksli informacija apie teikiamas 

konsultacijas (užsakovus ir konsultacijos teikėjus) yra konfidenciali, 10 lentelėje teikiama tik 

informacija apie suteiktų konsultacijų skaičių. 

 

10 lentelė. Suteiktų konsultacijų skaičius mokslo padaliniuose 
Mokslo padalinio pavadinimas Konsultacijos 

Nemokamos Mokamos 

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras ~ 18 4 

Bendrinės kalbos tyrimų centras ~ 72 8 

Geolingvistikos centras ~ 1 - 

Raštijos ir paveldo tyrimų centras ~ 4 - 

Terminologijos centras ~ 6 - 

Iš viso: ~101 12 
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9. ORGANIZUOTOS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR RENGINIAI 

2018 m. Lietuvių kalbos institute suroganizuota 11 mokslo renginių. Iš jų net 5 tarptautinės 

konferencijos, 4 moksliniai seminarai ir kiti renginiai (žr. 11 lentelę). 

Atskirai minėtinas Lietuvių kalbos institute ir Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vykęs 

IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. Gausaus akademinės bendruomenės ir 

visuomenės dėmesio sulaukęs mokslo renginys iš kitų iki šiol Lietuvoje vykusių išsiskyrė savo 

tematika: pirmą kartą visas kongresas skirtas tik dialektologijos ir geolingvistikos sritims – sparčiai 

kintančių įvairių pasaulio kalbų tarmių tyrimams ir problematikai. IX tarptautiniame dialektologijos 

ir geolingvistikos kongrese dalyvių ir klausytojų sulaukta iš 28 pasaulio šalių. Daugiau informacijos 

apie kongresą: http://sidg2018.mozello.lt/ 

 

11 lentelė. Organizuotos mokslinės konferencijos ir renginiai 
Pavadinimas Data Vieta Organizatoriai Nuoroda į renginio puslapį 
IX tarptautinis dialektologijos ir 
geolingvistikos kongresas / 9th 

Congress of the International 

Society for Dialectology and 
Geolinguistics 

2018-02-01–
2018-09-01 

 

Vilnius LKI, VU, ŠU, LMA 
 

http://lki.lt/sidg-kongresas/#1503596060455-
eed58240-b7a1 

25-oji tarptautinė mokslinė Jono 

Jablonskio konferencija 

Variantiškumas kalbose jų 
atmainose 

2018-09-27 –

2018-09-28  

Vilnius VU, LKI Bendrinės kalbos 

tyrimų centras  
http://lki.lt/lt25-oji-tarptautine-moksline-jono-

jablonskio-konferencija/  

http://lki.lt/lt25-oji-tarptautine-moksline-jono-

jablonskio-konferencija/#1537900779387-

897e44d1-154a  

Tarptautinė mokslinė 

konferencija „Sociokultūrinis 
žodynų vaidmuo: 

konceptualumas, vizualumas, 

tradicijos kaita“. 

2018-05-17–

2018-05-18  

Vilnius LKI Bendrinės kalbos 

tyrimų centras  

Konferencijos programa: 

http://lki.lt/wp-
content/uploads/2018/05/Konferencijos_progr

ama_Socialinis-z%CC%8Codynu%CC%A8-

vaidmuo.pdf 
Skelbimas: http://lituanistusamburis.lt/wp-

content/uploads/2018/03/Skelbimas-LT.pdf 

Nacionalinis konkursas „Mano 
žodynas“ 

2018-05-18  Telšiai LKI Lituanistikos židinio 
darbuotojai ir Bendrinės 

kalbos tyrimų centro 

darbuotojos (Aurelija 
Gritėnienė, Danutė 

Liutkevičienė) 

 

http://lki.lt/apdovanoti-nacionalinio-konkurso-
mano-zodynas-2018-laimetojai/  

Informacija apie konkursą ir jo nugalėtojus 

skelbta:  

Gritėnienė, Aurelija.  Baigėsi ketvirtasis 
nacionalinis konkursas „Mano žodynas“ . –    

Gimtoji kalba 5,  2018, p. 20–27. 

R. Mikulsko mokslinis 

seminaras-paskaita Jungčių virsti 
ir tapti koegzistavimas 

semantinėje ingresyvinio aspekto 

raiškos erdvėje. Empirinis 
tyrimas Dabartinės lietuvių 

kalbos tekstyno duomenų 

pagrindu 

2018-05-23 Vilnius LKI Bendrinės kalbos 

tyrimų centras (Rolandas 
Mikulskas) 

Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-

ir-seminarai?start=24;  http://lki.lt/kvieciame-

i-seminara-ar-veiksmazodis-virsti-yra-
pakankamai-sugramatintas-jungties-funkcijai/] 

 

R. Mikulsko mokslinis 

seminaras-paskaita Jungčių virsti 

ir tapti koegzistavimas 
semantinėje ingresyvinio aspekto 

raiškos erdvėje. Empirinis 

tyrimas Dabartinės lietuvių 
kalbos tekstyno duomenų 

pagrindu  

2018-06-11 Vilnius Lietuvių kalbos instituto 

Bendrinės kalbos tyrimų 

centras (Rolandas 
Mikulskas) 

Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-

ir-seminarai?start=16; http://lki.lt/kvieciame-i-
seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-

koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-

aspekto-raiskos-erdveje/] 

 

Tarpdalykinis seminaras 

Humanitarinių ir socialinių 

mokslų šaltiniotyra: būklė ir 
problemos   

2018-11-22 Vilnius,  Lietuvos mokslų 

akademijos Humanitarinių 

ir socialinių mokslų 

skyrius,  

Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakultetas 

http://naujienos.vu.lt/tarpdalykinis-seminaras-

humanitariniu-ir-socialiniu-mokslu-

saltiniotyra-bukle-ir-problemos/  

http://lki.lt/lt25-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/
http://lki.lt/lt25-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/
http://lki.lt/lt25-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/#1537900779387-897e44d1-154a
http://lki.lt/lt25-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/#1537900779387-897e44d1-154a
http://lki.lt/lt25-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/#1537900779387-897e44d1-154a
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/05/Konferencijos_programa_Socialinis-z%CC%8Codynu%CC%A8-vaidmuo.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/05/Konferencijos_programa_Socialinis-z%CC%8Codynu%CC%A8-vaidmuo.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/05/Konferencijos_programa_Socialinis-z%CC%8Codynu%CC%A8-vaidmuo.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/05/Konferencijos_programa_Socialinis-z%CC%8Codynu%CC%A8-vaidmuo.pdf
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2018/03/Skelbimas-LT.pdf
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2018/03/Skelbimas-LT.pdf
http://lki.lt/apdovanoti-nacionalinio-konkurso-mano-zodynas-2018-laimetojai/
http://lki.lt/apdovanoti-nacionalinio-konkurso-mano-zodynas-2018-laimetojai/
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=24
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=24
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-ar-veiksmazodis-virsti-yra-pakankamai-sugramatintas-jungties-funkcijai/
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-ar-veiksmazodis-virsti-yra-pakankamai-sugramatintas-jungties-funkcijai/
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-ar-veiksmazodis-virsti-yra-pakankamai-sugramatintas-jungties-funkcijai/
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=16
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=16
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-aspekto-raiskos-erdveje/
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-aspekto-raiskos-erdveje/
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-aspekto-raiskos-erdveje/
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-aspekto-raiskos-erdveje/
http://naujienos.vu.lt/tarpdalykinis-seminaras-humanitariniu-ir-socialiniu-mokslu-saltiniotyra-bukle-ir-problemos/
http://naujienos.vu.lt/tarpdalykinis-seminaras-humanitariniu-ir-socialiniu-mokslu-saltiniotyra-bukle-ir-problemos/
http://naujienos.vu.lt/tarpdalykinis-seminaras-humanitariniu-ir-socialiniu-mokslu-saltiniotyra-bukle-ir-problemos/


 

2018 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

29 

(organizacinio komiteto 
narė Ona Aleknavičienė) 

Tarptautinė mokslinė 

konferencija Istorijos ir kultūros 
sąsajos. Konferencija skirta 

Vilniaus universiteto 

prof. A. Antonovičiaus 
monografijos Baltarusiški tekstai, 

rašyti arabiškais rašmenimis 

išleidimo 50-čiui paminėti 

2018-06-01–

2018-06-02  

Vilnius Lietuvių kalbos institutas, 

Vilniaus universitetas 

http://lki.lt/?s=istorijos+ir+kultūros+sąsajos&

post_type%5B%5D=our_team&post_type%5
B%5D=page&post_type%5B%5D=post 

Laida apie konferenciją: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/101370766
7/kulturu-kryzkele-vilniaus-sasiuvinis-

tarptautine-moksline-konferencija-istorijos-ir-

kulturos-sasajos-vilniaus-universitete-2018-m 
Paroda Krymo totoriai 
fotografijose (XX a. pr.). Minint 

Krymo liaudies respublikos 
paskelbimo 100-ąsias metines. 

2018-03-26 Vilnius, 
Lietuvos 

nacionalinė 
UNESCO 

komisija 

Vilniaus apskrities totorių 
bendruomenė, Lietuvos 

nacionalinės UNESCO 
komisijos sekretoriatas 

https://www.unesco.lt/archives/3844 
 

Tarptautinė mokslinė 

konferencija Dziedzictwo 

kulturowe Tatarów Wielkiego 

Księstwa Litewskiego 50 lat 

kitabistyki. 

2018-04-12–

2018-04-13 

Torunė Torunės Koperniko 

universitetas, Lietuvių 

kalbos institutas, Vilniaus 

universitetas 

http://mzr.pl/dziedzictwo-kulturowe-tatarow-

wielkiego-ksiestwa-litewskiego-50-lat-

kitabistyki/ 

 

Mokslinis seminaras Lietuvių 

terminologijos patirtis: Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui 

2018-10-12 Lietuvių 

kalbos 

institutas 

Terminologijos centras http://lki.lt/ltkvieciame-i-mokslini-seminara-

lietuviu-terminologijos-patirtis-lietuvos-

valstybes-atkurimo-100-meciui/  

 

http://lki.lt/?s=istorijos+ir+kultūros+sąsajos&post_type%5B%5D=our_team&post_type%5B%5D=page&post_type%5B%5D=post
http://lki.lt/?s=istorijos+ir+kultūros+sąsajos&post_type%5B%5D=our_team&post_type%5B%5D=page&post_type%5B%5D=post
http://lki.lt/?s=istorijos+ir+kultūros+sąsajos&post_type%5B%5D=our_team&post_type%5B%5D=page&post_type%5B%5D=post
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707667/kulturu-kryzkele-vilniaus-sasiuvinis-tarptautine-moksline-konferencija-istorijos-ir-kulturos-sasajos-vilniaus-universitete-2018-m
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707667/kulturu-kryzkele-vilniaus-sasiuvinis-tarptautine-moksline-konferencija-istorijos-ir-kulturos-sasajos-vilniaus-universitete-2018-m
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707667/kulturu-kryzkele-vilniaus-sasiuvinis-tarptautine-moksline-konferencija-istorijos-ir-kulturos-sasajos-vilniaus-universitete-2018-m
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707667/kulturu-kryzkele-vilniaus-sasiuvinis-tarptautine-moksline-konferencija-istorijos-ir-kulturos-sasajos-vilniaus-universitete-2018-m
https://www.unesco.lt/archives/3844
http://mzr.pl/dziedzictwo-kulturowe-tatarow-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-50-lat-kitabistyki/
http://mzr.pl/dziedzictwo-kulturowe-tatarow-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-50-lat-kitabistyki/
http://mzr.pl/dziedzictwo-kulturowe-tatarow-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-50-lat-kitabistyki/
http://lki.lt/ltkvieciame-i-mokslini-seminara-lietuviu-terminologijos-patirtis-lietuvos-valstybes-atkurimo-100-meciui/
http://lki.lt/ltkvieciame-i-mokslini-seminara-lietuviu-terminologijos-patirtis-lietuvos-valstybes-atkurimo-100-meciui/
http://lki.lt/ltkvieciame-i-mokslini-seminara-lietuviu-terminologijos-patirtis-lietuvos-valstybes-atkurimo-100-meciui/
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10. KITA MOKSLO POPULIARINIMO VEIKLA  

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai aktyviai dalyvavo mokslo populiarinimo veikloje. 12 

lentelėje teikiama informacija mokslo populiarinimo veiklą (ne mokslo sklaidos pranešimai 

(paskaitos) visuomenei). 

 

12 lentelė. Kita mokslo populiarinimo veikla 
Veiklos pavadinimas Data Vykdytojai Tikslas 
Akademinė publikacija, neturinti mokslinio aparato (spausdinta anotacija 
užsienyje (mažiau kaip 0,25 aut. l.): Свидярскене Даля. О возможностях 

научной интерпретации материала Словаря топонимов Литвы. –  
Мовознавство 5, 2018, 83 (Киев). Prieiga internete:  

https://movoznavstvo.org.ua. ISSN 0027-2833 (0,04 aut. l. (1588 sp. ž.). 

 Dalia 
Sviderskienė. 

 
 

 

Kodėl valstybei ir visuomenei svarbūs lituanistikos darbai stumiami į 

paribius? – 15 min., 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/laimutis-bilkis; alkas, 2018 

m. kovo 30 d. http://alkas.lt/2018/03/30/l-bilkis-kodel-valstybei-ir-

visuomenei-svarbus-lituanistikos-darbai-stumiami-i-paribius/#more-337718 
 

2018-03-29 Bilkis Laimutis  

LRT Kultūros kanalo 2018 m. sausio 25 d. laidoje Lietuva mūsų lūpose 

kalbėta apie tradicinių lietuviškų kitų šalių pavadinimų kilmę. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683804/lietuva-musu-lupose-2018-01 

2018-01-25 Bilkis Laimutis  

Alytaus radijo stoties FM 99 laidoje Mes kitokie kalbėta apie Alytaus krašto 

vietovardžių taisyklingas formas ir apie Lietuvių kalbos instituto veiklą. 2018 

m. 

 Bilkis, Laimutis  

LRT televizijos 2018 m. gegužės 27 d. laidoje Mūsų gyvūnai aiškintos 
lietuvių zoonimų kilmės ir motyvacijos tendencijos.   

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013692369/musu-gyvunai 

2018-05-27 Bilkis Laimutis.  

Dirbant 5 visuomeninėse asociacijose, dalyvaujant kai kuriuose LR Seimo 
komitetų posėdžiuose padėta spręsti aktualius valstybei ir visuomenei kalbų 

funkcionavimo uždavinius, rengti su kalba susijusius įstatymus ar jų pataisas.   

 Kazimieras 
Garšva 

 

Kultūros ministerijai parengtas Vietovardžių metų nutarimo projektas.  Kazimieras 

Garšva 

 

Lietuvos Respublikos šimtmečiui paminėti surengtas moksleivių konkursas 

vardynui tyrinėti. 

 Kazimieras 

Garšva 

 

Urbanavičienė, Jolita. „Kiek žodžių galėtų būti lietuvių kalboje?“ 
Filmavimasis Lietuvių kalbos dienų proga. 

Prieiga internete: 

https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/videos/419057111850547
/   

2018-03-05 Urbanavičienė, 
Jolita ir kiti 

Lietuvių kalbos 

instituto 
mokslininkai 

Pateikti mokslininkų atsakymus į 
visuomenei rūpimus klausimus 

apie kalbą.  

Stepanova, Tatjana. „Ar vis dar reikia mokytis rašyti ranka?“ 

Filmavimasis Lietuvių kalbos dienų proga. 

Prieiga internete: 
https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/videos/416356788787246

/  

2018-02-26 Strepanova, 

Tatjana ir kiti 

Lietuvių kalbos 
instituto 

mokslininkai 

Pateikti mokslininkų atsakymus į 

visuomenei rūpimus klausimus 

apie kalbą.  

Urbanavičienė, Jolita. Dalyvavimas VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės 
programų centro” projekte „Gyvenu laisvai“. 

2018 m. 
balandžio 

mėn. 

Jolita 
Urbanavičienė 

(LKI),  

taip pat Dainius 
Razauskas 

(LLTI), 

Vykintas 
Vaitkevičius 

(LII). 

Kartu su kitų humanitarinių 
institutų mokslininkais 

išanalizuoti 48 pasaulio tautų 

pasakas bei pateikti savo 
rekomendacijas dėl Visagino 

jaunimo kuriamo pasakų parko. 

Miliūnaitė, Rita. Bendrinės kalbos niekas neatšaukė. – 15min.lt, 2018 11 22. 

Prieiga internete: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rita-
miliunaite-bendrines-kalbos-niekas-neatsauke-bet-18-1063992    

2018-11-22 Miliūnaitė, Rita Straipsnis (interviu) visuomenei 

Miliūnaitė, Rita. Dalyvavimas LRT televizijos laidoje „Lietuva mūsų lūpose“ 

(2018 02 08) [interviu apie lietuvių kalbos leksiką ir jos pokyčius]. 

2018-02-08 Miliūnaitė, Rita Interviu apie lietuvių kalbos 

leksiką ir jos pokyčius 
visuomenei 

Miliūnaitė, Rita, Jaroslavienė, Jurgita. Dalyvavimas Seimo narės Aušros 

Papirtienės surengtoje spaudos konferencijoje Seime Ar Lietuva liks kalbos 
technologijų paraštėse?“ (2018 10 04). Informacijos prieiga internete: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&p_event_id=9666, taip 

pat http://alkas.lt/2018/10/04/spaudos-konferencija-ar-lietuva-liks-kalbos-
technologiju-parastese-tiesiogine-transliacija/ 

2018-10-04 Miliūnaitė, Rita, 

Jaroslavienė, 
Jurgita 

Diskusija ir informacija kalbos 

technologijų tema visuomenei. 

Valotka, Audrius, Utka Andrius, Miliūnaitė, Rita. Kas pila vandenėlį ant 

kalbos mitų malūno? – delfi.lt, 2018 10 05. Prieiga internete: 

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/valotka-utka-miliunaite-kas-pila-
vandeneli-ant-kalbos-mitu-maluno.d?id=79211065 

2018-10-05 Miliūnaitė, Rita 

ir kt. 

Straipsnis (interviu) visuomenei 

https://movoznavstvo.org.ua/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/laimutis-bilkis
http://alkas.lt/2018/03/30/l-bilkis-kodel-valstybei-ir-visuomenei-svarbus-lituanistikos-darbai-stumiami-i-paribius/#more-337718
http://alkas.lt/2018/03/30/l-bilkis-kodel-valstybei-ir-visuomenei-svarbus-lituanistikos-darbai-stumiami-i-paribius/#more-337718
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683804/lietuva-musu-lupose-2018-01
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013692369/musu-gyvunai
https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/videos/419057111850547/
https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/videos/419057111850547/
https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/videos/416356788787246/
https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/videos/416356788787246/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rita-miliunaite-bendrines-kalbos-niekas-neatsauke-bet-18-1063992
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rita-miliunaite-bendrines-kalbos-niekas-neatsauke-bet-18-1063992
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&p_event_id=9666
http://alkas.lt/2018/10/04/spaudos-konferencija-ar-lietuva-liks-kalbos-technologiju-parastese-tiesiogine-transliacija/
http://alkas.lt/2018/10/04/spaudos-konferencija-ar-lietuva-liks-kalbos-technologiju-parastese-tiesiogine-transliacija/
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/valotka-utka-miliunaite-kas-pila-vandeneli-ant-kalbos-mitu-maluno.d?id=79211065
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/valotka-utka-miliunaite-kas-pila-vandeneli-ant-kalbos-mitu-maluno.d?id=79211065
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Miliūnaitė, Rita. (interviu apie E.Kalba projektą) tv3.lt, 2018 10 30. Prieiga 
internete: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/979281/lietuviu-kalba-internete-

vis-daugiau-zodynu-ir-elektroniniu-paslaugu 

 

2018-10-30 Miliūnaitė, Rita Informacija (interviu) visuomenei 
apie projektą 

Miliūnaitė, Rita, Jaroslavienė, Jurgita. (projekto sklaida, interviu). delfi.lt, 

2018 08 24. Prieiga internete: https://www.delfi.lt/projektai/suprasti-

interneta/lietuviu-kalba-netrukus-taps-lengvesne-internete-kuria-patogia-
sistema.d?id=78879667 

2018-08-24 Miliūnaitė, Rita, 

Jaroslavienė, 

Jurgita 

Informacija (interviu) visuomenei 

apie projektą 

Miliūnaitė, Rita, Jaroslavienė, Jurgita. (projekto sklaida, interviu). BNS, 2018 

09 02. Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50321494/zodynai-

vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle 

2018-09-02 Miliūnaitė, Rita, 

Jaroslavienė, 

Jurgita 

Informacija (interviu) visuomenei 

apie projektą 

Miliūnaitė, Rita, Jaroslavienė, Jurgita. (projekto sklaida, interviu). 2018 09 

02. Prieiga internete: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/zodynai-

vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle-56-1023440 

2018-09-02 Miliūnaitė, Rita, 

Jaroslavienė, 

Jurgita 

Informacija (interviu) visuomenei 

apie projektą 

Miliūnaitė, Rita, Jaroslavienė, Jurgita. (projekto sklaida, interviu). BNS, 2018 

09 02. Prieiga internete: 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/225463/zodynai-vietovardziu-

tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle 

2018-09-02 Miliūnaitė, Rita, 

Jaroslavienė, 

Jurgita 

Informacija (interviu) visuomenei 

apie projektą 

Miliūnaitė, Rita, Jaroslavienė, Jurgita, Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta, 

Jurgaitytė, Dalia. (projekto sklaida, interviu). 15min.lt, 2018 09 28. Prieiga 

internete: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/galimybes/lietuviu-kalba-
keliauja-i-interneta-ir-skaitmenine-erdve-991-1035100 

2018-09-28 Miliūnaitė, Rita, 

Jaroslavienė, 

Jurgita, 
Vaičiulytė-

Semėnienė, 

Loreta, 
Jurgaitytė, Dalia 

Informacija (interviu) visuomenei 

apie projektą 

Apie valgymo veiksmažodžius. – LRT radijas (Vilnius). Prieiga internete: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687037/ryto-allegro-2018-03-14-08-
10#wowzaplaystart=2088000&wowzaplayduration=619000. 

2018-03-14 Gaidienė, 

Anželika 

 

Dalyvavimas LRT televizijos laidoje „100. Trumpos istorijos apie 

dvi Lietuvas“ (apie tarpukario ir dabartinę kalbą).   

Paskelbta: 2018 03 07  LRT televizijos laida“Šimtas. Trumpos 
istorijos apie dvi Lietuvas – kalbos puoselėjimas“. 

(http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013686423/simtas-trumpos-

istorijos-apie-dvi-lietuvas-kalbos-puoselejimai).  

 

2018-01-30   Danguolė 

Mikulėnienė 

Visuomenės švietimas 

MA Vrublevskių bibliotekoje (Vilnius), pristatyta knyga – Juozas Pabrėža. 

Žemaičių kalba ir rašyba. Šiauliai, 2017, 336. ISSN 1822-78-287, ISBN 978-
609-8179-10-1. (http://www.mab.lt/lt/naujienos/1982).  

 

2018-03-30    Danguolė 

Mikulėnienė 

Dalyvauta diskusijoje apie 

lietuvių (aukštaičių) ir žemaičių 
kilmę, raidą ir išlikimo 

perspektyvas. 

Mokytojų namuose, renginių ciklo „Viešnagėn pas Vylniaus dzūkulius“ 
vakaras apie Lenkijos lietuvių šnektas –  monografijos  „Lietuvių tarmių kaita 

XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ pristatymas. Dalyvavo A. 

Leskauskaitė, V. Ragaišienė, D. Mikulėnienė ir rašytoja Birutė Jonuškaitė.  

2018-04-03  Danguolė 
Mikulėnienė 

 

Kolektyvinės monografijos 
pristatymas 

Interviu radijui START FM apie monografiją Daiva Aliūkaitė, Danguolė 
Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Laura Geržotaitė. Kalbos variantiškumas ir 

jos vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų 

vaizdiniai.  Vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2017 326 p. (21 aut. l.). 
ISBN 978-609-459-913-2 (spausdintinis), ISBN 978-609-459-912-5 

(interenete).  

 

2018-04-18   Danguolė 
Mikulėnienė 

Visuomenės švietimas 

Kovo 11-osios lietuvių licėjuje (Punskas, Lenkija) vyko knygos „Lietuvių 

tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ pristatymas. 

Dalyvauja monografijos autorės: prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Asta 
Leskauskaitė, dr. Vilija Ragaišienė bei dr. Nijolė Birgelienė. 

 

2018-04-25   Danguolė 

Mikulėnienė 

 

Kolektyvinės monografijos 

pristatymas 

Interviu apie kongresą „Ryto garsams“ (LRT). 

(https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013698854/ryto-garsai-2018-
07-23-06-30).   

 

2018-07-23    Danguolė 

Mikulėnienė 

Visuomenės švietimas 

Dalyvavimas tiesioginėje „Ryto alegro“ laidoje (LRT kultūra) apie 
SIDG kongresą. 

(https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013698980/ryto-allegro-2018-

07-25-08-10).  
 

2018-07-25   
(pakartota 

2018-12-

24) 

Danguolė 
Mikulėnienė 

Visuomenės švietimas 

Dalyvavimas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui skirtos 100 knygų parodos 

atidaryme ir diskusijos  „Ateities lituanistika: uždaviniai ir rizikos“ vedimas 
(http://lki.lt/ltparodos-atidarymas-ir-diskusija-ateities-lituanistika-uzdaviniai-

ir-rizikos/). Apie ją interviu LTV „Panoramoje“ 

(https://www.lrt.lt/televizija/laidos/63/panorama).  

2018-10-16   Danguolė 

Mikulėnienė 

Visuomenės švietimas 

Parodomosios ekskursijos po „Lietuvių kalbos židinį“ LKI darbuotojams 
vedimas.  

 

2018-10-23 Danguolė 
Mikulėnienė 

Visuomenės švietimas 

Ekskursijos po LKI ir „Lietuvių kalbos židinį“ LR Vyriausybės 2018-11-30 Danguolė Visuomenės švietimas 

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/979281/lietuviu-kalba-internete-vis-daugiau-zodynu-ir-elektroniniu-paslaugu
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/979281/lietuviu-kalba-internete-vis-daugiau-zodynu-ir-elektroniniu-paslaugu
https://www.delfi.lt/projektai/suprasti-interneta/lietuviu-kalba-netrukus-taps-lengvesne-internete-kuria-patogia-sistema.d?id=78879667
https://www.delfi.lt/projektai/suprasti-interneta/lietuviu-kalba-netrukus-taps-lengvesne-internete-kuria-patogia-sistema.d?id=78879667
https://www.delfi.lt/projektai/suprasti-interneta/lietuviu-kalba-netrukus-taps-lengvesne-internete-kuria-patogia-sistema.d?id=78879667
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/225463/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/225463/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/galimybes/lietuviu-kalba-keliauja-i-interneta-ir-skaitmenine-erdve-991-1035100
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/galimybes/lietuviu-kalba-keliauja-i-interneta-ir-skaitmenine-erdve-991-1035100
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687037/ryto-allegro-2018-03-14-08-10#wowzaplaystart=2088000&wowzaplayduration=619000
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687037/ryto-allegro-2018-03-14-08-10#wowzaplaystart=2088000&wowzaplayduration=619000
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013686423/simtas-trumpos-istorijos-apie-dvi-lietuvas-kalbos-puoselejimai
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013686423/simtas-trumpos-istorijos-apie-dvi-lietuvas-kalbos-puoselejimai
http://www.mab.lt/lt/naujienos/1982
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013698854/ryto-garsai-2018-07-23-06-30
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013698854/ryto-garsai-2018-07-23-06-30
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013698980/ryto-allegro-2018-07-25-08-10
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013698980/ryto-allegro-2018-07-25-08-10
http://lki.lt/ltparodos-atidarymas-ir-diskusija-ateities-lituanistika-uzdaviniai-ir-rizikos/
http://lki.lt/ltparodos-atidarymas-ir-diskusija-ateities-lituanistika-uzdaviniai-ir-rizikos/
https://www.lrt.lt/televizija/laidos/63/panorama
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kanceliarijos darbuotojams vedimas.  Mikulėnienė 

 Interviu „Lietuvos žinioms“ (https://www.lzinios.lt/Kultura-ir-pramogos/be-

kalbos-nera-tautos/278165).  

2018-12-26    Danguolė 

Mikulėnienė 

Visuomenės švietimas, 

valstybinės kalbos statuso 

atkūrimo 30-mečio proga 

Kolektyvinės monografijos Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos 
lietuvių šnektos pristatymas. Punsko ir Seinų šnektos: tyrimų perspektyvos 

pristatymas 

2018-04-25 Vilija 
Ragaišienė 

Asta 

Leskauskaitė 
Punsko Kovo 

11-osios 

lietuvių licėjus 

Pristatyti monografiją Lietuvių 
tarmių kaita XXI a. pradžioje: 

Lenkijos lietuvių šnektos 

Monika Baltrušaitytė. Tarp spalvingų dzūkiškų frazeologizmų – ir „vilkas 

užšiko nasrus“. Interviu su kalbininke Asta Leskauskaite. – Lietuvos rytas. 

2018 m. lapkričio 9 d. Interneto prieiga: https://www.lrytas.lt/kultura/meno-
pulsas/2018/11/09/news/kalbininke-asta-leskauskaite-bobinge-buzys-ir-kiti-

dzukiski-reikalai-8176825/  

(perspausdinta: Kalbininkė Asta Leskauskaitė: bobingė, bužys ir kiti dzūkiški 

reikalai: [pokalbis su Asta Leskauskaite apie asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ 

išleistą „Dzūkų kalendorių 2019“]. – Alytaus naujienos. 2018 m. lapkričio 13, 

p. 6; Kalbininkė Asta Leskauskaitė: bobingė, bužys ir kiti dzūkiški reikalai. – 
Giružis. 2018 m. lapkričio 23 d., p. 4, 9). 

2018-11-09 

(2018-11-

13, 2018-
11-23) 

Monika 

Baltrušaitytė, 

Asta 
Leskauskaitė 

 

Rytų aukštaičių vilniškių patarme įskaityta sakmė 2018-02-15 Daiva 

Kardelytė-
Grinevičienė 

UAB „Baltų lankų vadovėliai“ 

integruotas vadovėlis 4 klasei 
Vaivorykštė 

Projektas Lietuvių kalbos tarmės mokyklai. – Mokomosios knygos Pietų 

žemaičiai varniškiai pristatymas (Varniai, Žemaičių vyskupystės muziejus) 

2018-05-04 Asta 

Leskauskaitė 

 

Pristatyti mokomąją knygą Pietų 

žemaičiai varniškiai  

Dokumentinio filmo Muzikos entuziastas scenarijaus autorė (kartu su Siarhei 

Haurylenka) 

2018-12-01  

 

Galina 

Miškinienė 

Užfiksuoti ir pristatyti Lietuvos 

totorių istorinį ir kultūrinį paveldą 

Interviu laidai ir dokumentiniam filmui apie Daniliškių ir Salkininkų 

sentikius, regioninė televizija TV Aidas (Vilnius–Trakai) 

2018 kovas Nadiežda 

Morozova 

Supažindinti Trakų rajono 

gyventojus su Daniliškių ir 
Salkininkų sentikių raštijos 

paveldu. 

Straipsnis žiniasklaidoje:  

Vienintelės pasaulyje ė raidės istorija, Delfi.lt, https://www.delfi.lt/partnerio-

turinys/miestai/vieninteles-pasaulyje-e-raides-istorija.d?id=79708819 

2018-11-28 Mindaugas 

Šinkūnas 

Supažindinti visuomenę su 

lietuviško raidyno raidės <ė> 

sukūrimo istorija ir parodyti jos 

unikalumą 

Interviu Delfi TV apie raidės <ė> kilmę 2018-11-07 Mindaugas 
Šinkūnas 

Supažindinti visuomenę su 
lietuviško raidyno raidės <ė> 

sukūrimo istorija ir parodyti jos 
unikalumą 

Iš kur Vilniuje atsirado balsių „ylginimas“? 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ramune-cicirkaite-is-kur-

vilniuje-atsirado-balsiu-ylginimas-500-1053728 (7400 sp.ž.) 

2018-11-03 Ramunė 

Čičirkaitė 

 

Jeigu kalbos egzaminą laikytume Skandinavijoje. 

/https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/daina-urbonaite-jeigu-

kalbos-egzamina-laikytume-skandinavijoje-500-982944 (0,43 a.l. (17,300 
sp.ž.)  

2018-06-07 Urbonaitė, 

Daina 

 

Kalbos mokymas mokykloje – XIX ar XXI amžius? 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/daina-urbonaite-kalbos-

mokymas-mokykloje-xix-ar-xxi-amzius-500-1037958 (0,27 a.l. (10,900 sp.ž.) 

2018-10-04 Urbonaitė, 

Daina 

 

Nukleiptom vyžom į lietuvių kalbos egzaminą. 

/https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/nukleiptom-vyzom-i-

lietuviu-kalbos-egzamina-233-962808 (0,48 a.l. (19,200 sp.ž.) 

2018-04-27 Vaicekauskienė, 

Loreta ir 

Elžbieta Banytė 

 

Kaip mūsų vaikus padaro neraštingais – žvilgsnis iš šalies. 
/https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-

kaip-musu-vaikus-padaro-nerastingais-zvilgsnis-is-salies-500-1062602 (0,35 

a.l.) 13,800 sp.ž.) 

2018-11-22 Vaicekauskienė, 
Loreta 

 

Galingos, brangios ir be naudos. Kalbos institucijos Lietuvoje. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/vukas-vukoticius-galingos-

brangios-ir-be-naudos-kalbos-institucijos-lietuvoje-233-
1069034?fbclid=IwAR3LrpPf1puGQbEOze1ApYJ4mT9mVTzNxDRNqZ-

awjrI_-5Fk2EXdTidt-0  (8690 sp.ž.) 

2018-12-09 Vukotić, Vuk  

[Gabrielės Vasiliauskaitės interviu] Viešosios kalbos virsmai: šiandien 
televizija – tarsi artimas draugas. http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-

ir-kultura/kultura/viesosios-kalbos-virsmai-siandien-televizija-tarsi-artimas-

draugas-877755 

2018-08-26 Tamaševičius, 
Giedrius 

 

[interviu] Ep. #23 Armėnas vs. Vaicekauskienė Armėno radijas. 
https://www.youtube.com/watch?v=rtHYnBcnlso&feature=youtu.be&fbclid=

IwAR3jTXaQTx6dJO-

diM6JHV4v_IcJKJpQFq8FbCg8_5akgDA6MEMOZWIApOU 

2018-12-24 Vaicekauskienė, 
Loreta 

 

[Giedriaus Masalskio interviu apie lietuvių kalbos keiksmažodžius] LRT laida 2018-11-26 Vaicekauskienė,  

https://www.lzinios.lt/Kultura-ir-pramogos/be-kalbos-nera-tautos/278165
https://www.lzinios.lt/Kultura-ir-pramogos/be-kalbos-nera-tautos/278165
https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2018/11/09/news/kalbininke-asta-leskauskaite-bobinge-buzys-ir-kiti-dzukiski-reikalai-8176825/
https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2018/11/09/news/kalbininke-asta-leskauskaite-bobinge-buzys-ir-kiti-dzukiski-reikalai-8176825/
https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2018/11/09/news/kalbininke-asta-leskauskaite-bobinge-buzys-ir-kiti-dzukiski-reikalai-8176825/
https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/miestai/vieninteles-pasaulyje-e-raides-istorija.d?id=79708819
https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/miestai/vieninteles-pasaulyje-e-raides-istorija.d?id=79708819
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ramune-cicirkaite-is-kur-vilniuje-atsirado-balsiu-ylginimas-500-1053728
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/ramune-cicirkaite-is-kur-vilniuje-atsirado-balsiu-ylginimas-500-1053728
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/daina-urbonaite-jeigu-kalbos-egzamina-laikytume-skandinavijoje-500-982944
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/daina-urbonaite-jeigu-kalbos-egzamina-laikytume-skandinavijoje-500-982944
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/daina-urbonaite-kalbos-mokymas-mokykloje-xix-ar-xxi-amzius-500-1037958
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/daina-urbonaite-kalbos-mokymas-mokykloje-xix-ar-xxi-amzius-500-1037958
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/nukleiptom-vyzom-i-lietuviu-kalbos-egzamina-233-962808
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/nukleiptom-vyzom-i-lietuviu-kalbos-egzamina-233-962808
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-kaip-musu-vaikus-padaro-nerastingais-zvilgsnis-is-salies-500-1062602
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-kaip-musu-vaikus-padaro-nerastingais-zvilgsnis-is-salies-500-1062602
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/vukas-vukoticius-galingos-brangios-ir-be-naudos-kalbos-institucijos-lietuvoje-233-1069034?fbclid=IwAR3LrpPf1puGQbEOze1ApYJ4mT9mVTzNxDRNqZ-awjrI_-5Fk2EXdTidt-0
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/vukas-vukoticius-galingos-brangios-ir-be-naudos-kalbos-institucijos-lietuvoje-233-1069034?fbclid=IwAR3LrpPf1puGQbEOze1ApYJ4mT9mVTzNxDRNqZ-awjrI_-5Fk2EXdTidt-0
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/vukas-vukoticius-galingos-brangios-ir-be-naudos-kalbos-institucijos-lietuvoje-233-1069034?fbclid=IwAR3LrpPf1puGQbEOze1ApYJ4mT9mVTzNxDRNqZ-awjrI_-5Fk2EXdTidt-0
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/vukas-vukoticius-galingos-brangios-ir-be-naudos-kalbos-institucijos-lietuvoje-233-1069034?fbclid=IwAR3LrpPf1puGQbEOze1ApYJ4mT9mVTzNxDRNqZ-awjrI_-5Fk2EXdTidt-0
http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/viesosios-kalbos-virsmai-siandien-televizija-tarsi-artimas-draugas-877755
http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/viesosios-kalbos-virsmai-siandien-televizija-tarsi-artimas-draugas-877755
http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/viesosios-kalbos-virsmai-siandien-televizija-tarsi-artimas-draugas-877755
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„Tuzinas“. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707181/tuzinas-2018-11-
26-12-

12?fbclid=IwAR2L19wM24S9CTndjhL5ewbEt3iphdJNNbNZ7VX5IJNhm-

eq1Y8IIvpdijw 

Loreta 

[Dariaus Mato interviu] Kaip gimsta nauji lietuviški žodžiai? Žinių radijo 

laida „Ekspertai pataria“ –, https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-

pataria/kaip-gimsta-nauji-lietuviski-
zodziai?video=1&fbclid=IwAR2F4U9z9cYeH6w4W2-Bfh-

h4lTLDelnuGuYDlWyDwoGqWeTTaOnOxHBRe4 

2018-11-19 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

[Olego Šurajevo ir Luko Ramono interviu] 1kPodkastas. 

https://www.youtube.com/watch?v=SzYRhlBBtPs 

2018-09-09 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

Mindaugo Aušros ir Jurgitos Čeponytės interviu LRT radijo laidoje PIN 

kodashttps://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701310/pin-kodas-2018-08-31-

16-
05?fbclid=IwAR3y1gxR3a0FIYSik69hTOkODPigq2orWps6przo1iJB1Wezi3

QPiqLsdNY 

2018-08-31 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

VLKK „priemonių plano projektas“ – abejotina kalbos politikos paslauga 

visuomenei. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-

vaicekauskiene-giedrius-subacius-vlkk-priemoniu-plano-projektas-abejotina-

kalbos-politikos-paslauga-visuomenei-500-1020476 (8700 sp.ž.) 

2018-08-29 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

Diskusija Laisvės pikniko diskusijų erdvėje „Ateities karta“. – Kaunas 2018-08-17 Vaicekauskienė, 
Loreta 

 

Satyrinė diskusija „Šimtą! Šimtą!“, vedėjai Paulius Gritėnas ir Andrius 

Zimaitis. Kultūros naktis 

2018-06-15 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

Interviu 15min.lt videostudijoje: https://www.15min.lt/video/lituaniste-loreta-
vaicekauskiene-apie-egzamino-vertinimo-kriteriju-kurejus-dievas-ar-sazine-

tegul-buna-ju-teisejas-138698 

2018-06-02 Vaicekauskienė, 
Loreta 

 

Diskusija apie architektūrą ir kalbą. – festivalis Open House Vilnius, ISM 
Inovacijų bazė, Vilnius 

2018-04-29 Vaicekauskienė, 
Loreta 

 

Pokalbis su Pauliumi Jursevičiumi “Valstybė tai Tu”. LRT radijo laida „60 

min 

2018-04-19 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

Interviu su Andriumi Tapinu Laisvės TV laidoje "Laikykitės ten" 
https://www.youtube.com/watch?v=vezM30Oex20&feature=youtu.be 

2018-04-14 Vaicekauskienė, 
Loreta 

 

Atviros Lietuvos fondo diskusija „Kokio Tautinių mažumų įstatymo reikia 

Lietuvai“. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasai?fbclid=IwAR1V2hXd_dMetkcDCE7SeX0

aiT7WQ3gsRGvJEfhovqM1g0SHhktGQhuQbkk# 

2018-03-07 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

[Mindaugo Aušros interviu] Ideologija nesikeičia: žmonės vis dar tiki, kad yra 

viena taisyklinga 
kalbahttps://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ideologija-nesikeicia-

zmones-vis-dar-tiki-kad-yra-viena-taisyklinga-kalba-56-933128 

2018-02-28 Vaicekauskienė, 

Loreta 

 

Pokalbis su Mindaugu Aušra. LRT radijo laida „Aktualijų studija“ 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685695/lrt-aktualiju-studija-2018-02-

19-11-05?fbclid=IwAR1z5Lc-

AKjr_U0EzSgWMZ2WQyg1eoYXcFHYCfnGm933xAaXg0OnEyF1DK8 

2018-02-19 Vaicekauskienė, 
Loreta 

 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707181/tuzinas-2018-11-26-12-12?fbclid=IwAR2L19wM24S9CTndjhL5ewbEt3iphdJNNbNZ7VX5IJNhm-eq1Y8IIvpdijw
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707181/tuzinas-2018-11-26-12-12?fbclid=IwAR2L19wM24S9CTndjhL5ewbEt3iphdJNNbNZ7VX5IJNhm-eq1Y8IIvpdijw
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707181/tuzinas-2018-11-26-12-12?fbclid=IwAR2L19wM24S9CTndjhL5ewbEt3iphdJNNbNZ7VX5IJNhm-eq1Y8IIvpdijw
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707181/tuzinas-2018-11-26-12-12?fbclid=IwAR2L19wM24S9CTndjhL5ewbEt3iphdJNNbNZ7VX5IJNhm-eq1Y8IIvpdijw
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/kaip-gimsta-nauji-lietuviski-zodziai?video=1&fbclid=IwAR2F4U9z9cYeH6w4W2-Bfh-h4lTLDelnuGuYDlWyDwoGqWeTTaOnOxHBRe4
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/kaip-gimsta-nauji-lietuviski-zodziai?video=1&fbclid=IwAR2F4U9z9cYeH6w4W2-Bfh-h4lTLDelnuGuYDlWyDwoGqWeTTaOnOxHBRe4
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/kaip-gimsta-nauji-lietuviski-zodziai?video=1&fbclid=IwAR2F4U9z9cYeH6w4W2-Bfh-h4lTLDelnuGuYDlWyDwoGqWeTTaOnOxHBRe4
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/kaip-gimsta-nauji-lietuviski-zodziai?video=1&fbclid=IwAR2F4U9z9cYeH6w4W2-Bfh-h4lTLDelnuGuYDlWyDwoGqWeTTaOnOxHBRe4
https://www.youtube.com/watch?v=SzYRhlBBtPs
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701310/pin-kodas-2018-08-31-16-05?fbclid=IwAR3y1gxR3a0FIYSik69hTOkODPigq2orWps6przo1iJB1Wezi3QPiqLsdNY
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701310/pin-kodas-2018-08-31-16-05?fbclid=IwAR3y1gxR3a0FIYSik69hTOkODPigq2orWps6przo1iJB1Wezi3QPiqLsdNY
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701310/pin-kodas-2018-08-31-16-05?fbclid=IwAR3y1gxR3a0FIYSik69hTOkODPigq2orWps6przo1iJB1Wezi3QPiqLsdNY
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701310/pin-kodas-2018-08-31-16-05?fbclid=IwAR3y1gxR3a0FIYSik69hTOkODPigq2orWps6przo1iJB1Wezi3QPiqLsdNY
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-giedrius-subacius-vlkk-priemoniu-plano-projektas-abejotina-kalbos-politikos-paslauga-visuomenei-500-1020476
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-giedrius-subacius-vlkk-priemoniu-plano-projektas-abejotina-kalbos-politikos-paslauga-visuomenei-500-1020476
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-giedrius-subacius-vlkk-priemoniu-plano-projektas-abejotina-kalbos-politikos-paslauga-visuomenei-500-1020476
https://www.15min.lt/video/lituaniste-loreta-vaicekauskiene-apie-egzamino-vertinimo-kriteriju-kurejus-dievas-ar-sazine-tegul-buna-ju-teisejas-138698
https://www.15min.lt/video/lituaniste-loreta-vaicekauskiene-apie-egzamino-vertinimo-kriteriju-kurejus-dievas-ar-sazine-tegul-buna-ju-teisejas-138698
https://www.15min.lt/video/lituaniste-loreta-vaicekauskiene-apie-egzamino-vertinimo-kriteriju-kurejus-dievas-ar-sazine-tegul-buna-ju-teisejas-138698
https://www.youtube.com/watch?v=vezM30Oex20&feature=youtu.be
https://www.lrt.lt/mediateka/irasai?fbclid=IwAR1V2hXd_dMetkcDCE7SeX0aiT7WQ3gsRGvJEfhovqM1g0SHhktGQhuQbkk
https://www.lrt.lt/mediateka/irasai?fbclid=IwAR1V2hXd_dMetkcDCE7SeX0aiT7WQ3gsRGvJEfhovqM1g0SHhktGQhuQbkk
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ideologija-nesikeicia-zmones-vis-dar-tiki-kad-yra-viena-taisyklinga-kalba-56-933128
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ideologija-nesikeicia-zmones-vis-dar-tiki-kad-yra-viena-taisyklinga-kalba-56-933128
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685695/lrt-aktualiju-studija-2018-02-19-11-05?fbclid=IwAR1z5Lc-AKjr_U0EzSgWMZ2WQyg1eoYXcFHYCfnGm933xAaXg0OnEyF1DK8
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685695/lrt-aktualiju-studija-2018-02-19-11-05?fbclid=IwAR1z5Lc-AKjr_U0EzSgWMZ2WQyg1eoYXcFHYCfnGm933xAaXg0OnEyF1DK8
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685695/lrt-aktualiju-studija-2018-02-19-11-05?fbclid=IwAR1z5Lc-AKjr_U0EzSgWMZ2WQyg1eoYXcFHYCfnGm933xAaXg0OnEyF1DK8
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11. ADMINISTRUOJAMOS SVETAINĖS 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai administruoja įvairias interneto svetaines. Informacija 

teikiama 13 lentelėje. 

 

13 lentelė. Administruojamos svetainės 
Svetainės pavadinimas Svetainės adresas 

Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų 
Facebook paskyra 

Agnė Aleksaitė.  
Administruota svetainė https://www.facebook.com/profile.php?id=100017551007922 [Metų 

žodžio ir Metų posakio rinkimų Facebook paskyra]. 

Žurnalo Bendrinė kalba 90 svetainė Agnė Aleksaitė.  
Administruota svetainė https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=62 [Ceeol svetainėje 

esančio žurnalo Bendrinė kalba 90]. 

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema Anželika Gaidienė. 
Svetainė administruota pagal projektą „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra 

(E. Kalba)“.  

Bendrinės lietuvių kalbos žodyno svetainė Danutė Liutkevičienė. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno internetinės svetainės 

administravimas: 
http://bkz.lki.lt/ 

Kalbos namai  

Lietuvių kabos naujažodžių duomenynas 

Rita Miliūnaitė. Administruotos svetainės: 

1.www.kalbosnamai.lt 
2. www.naujazodziai.lki.lt 

OJS sistema (Instituto el. žurnalų platformos) 

Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo 

tekstyno svetainė 
Lietuvių kalbos gramatikos informacinės 

sistemos svetainė 

 

Vytautas Šveikauskas: 

1.Administruoja el. žurnalų sistemą http://journals.lki.lt 

2. Administruoja „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ svetainę.  
3. Administruoja „Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstyno“ svetainę. Kuria 

tekstyno paieškos sistemą. 

4. Administruoja „Lietuvių kalbos gramatikos informacinę sistemą“ http://ligis.lki.lt 

Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartoteka Jolita Urbanavičienė. Administruota Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartoteka svetainėje 

www.lkiis.lt (http://lkiis.lki.lt/penkta-

kartoteka;jsessionid=1AE7D4F8EC81A46AAB5D9B615FCD4CE7). 

Elektroninio mokslo žurnalo Bendrinė kalba 
svetainė 

Rasuolė Vladarskienė. Elektroninio mokslo žurnalo Bendrinė kalba 
(http://www.bendrinekalba.lt/) svetainės administravimas 

Kardelytė-Grinevičienė, Daiva. Sukurta ir 

administruota internetinė svetainė  

www.sidg2018.lt  

Senieji raštai www.seniejirastai.lt, http://sr.lki.lt 

sociolingvistika.lt anglų ir lietuvių kalba 

 

Svetainės ir jos duomenų bazių 
administravimas ir tvarkymas, bazių pildymas 

(rasinėliai.sociolingvistika.lt, 

nsdb.sociolingvistika.lt, 
apiekalba.sociolingvistika.lt) ) naujų duomenų 

bazių ar internetinės prieigos (Užsieniečių 

lietuvių kalbos tekstynas, TV ir radijo 
tekstynas) rengimas ir programavimas. 

Feisbuko paskyros palaikymas ir 

administravimas. 

http://www.sociolingvistika.lt/ 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017551007922
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=62
http://bkz.lki.lt/
http://www.kalbosnamai.lt/
http://www.naujazodziai.lki.lt/
http://journals.lki.lt/
http://ligis.lki.lt/
http://www.lkiis.lt/
http://www.bendrinekalba.lt/
http://www.sidg2018.lt/
http://www.seniejirastai.lt/
http://sr.lki.lt/
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12. MOKSLO PUBLIKACIJOS 

Lietuvių kalbos instituto 2018 metų mokslo publikacijų suvestinė matyti 14 lentelėje.  

 

14 lentelė. Mokslo publikacijų suvestinė 

Publikacijos rūšis Skaičius, vnt. 

Monografijos, studijos ir kiti stambūs leidiniai 7 

Mokslo straipsniai, analitinės recenzijos moksliniame žurnale, turinčiame cituojamumo 

rodiklį (Impact Factor) 

1 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose 110 

Mokslo straipsniai nerecenzuojamame tęstiniame ar vienkartiniame mokslo leidinyje, 

profesinėje ar kultūrinėje spaudoje 

15 

Moksliniai žodynai, šaltinių publikacijos 7 

Bibliografijos, moksliniai katalogai, žinynai, enciklopedijos ir pan. 
2 

Spausdinti pranešimai, recenzijos, anotacijos, apžvalgos, proginiai, informaciniai leidiniai ir 

pan. (ne mažiau kaip 0,25 aut. l.) 

13 

 

12.1. Monografijos, studijos ir kiti stambūs leididiniai 
1. Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Robertas 

Stunžinas, Alvydas Umbrasas, Palmira Zemlevičiūtė. – Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos 

terminijos tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. – 440 p.: iliustr., ISBN 978-609-411-225-6. 

2. Balašaitis, Antanas. Žodžiai ir žodynai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 260 p. (10,4 aut. l.). 

ISBN 978-609-411-215-7. (Mokslo populiarinimo knygelė) 

3. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5 (sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos 

institutas, 336 p., ISBN 978-609-411-224-9. 

4. Mikulėnienė, Danguolė. Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai, . D. 1: Ikitarmėtyrinis 

laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir  jų tipai. 

Vilnius:Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018,  320 p. (20 aut. l. (636 089 sp. ž.+ 86 pav.). ISBN 

978-5-420-01809-5 (bendras); ISBN 978-5-420-01810-1 (1 dalis).  

5. Miliūnaitė, Rita. Kalbos normų savireguliacija interneto bendruomenėje. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 

2018, 512 p., iliustr. (36,6 aut. l.). ISBN 978-609-411-219-5. 

6. Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai [straipsnių rinkinys, sudarė Jolita Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė], 

Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 392 p. (17 aut. l. (668036 sp. ž.). ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-221-8. 

7. Чистякова М. В., Рукописные прологи Великого княжества Литовского и Польского королевства, 

Kraków: Scrinum, 2017, 390 p. (20,7 aut. l. (827647 sp. ž.) (= Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 13). 

ISBN 978-83-65432-21-6 (monografija išleista 2018 m. pradžioje). 

 

12.2. Mokslo straipsniai, analitinės recenzijos moksliniuose žurnaluose, turinčiuose 

cituojamumo rodiklį (Impact Factor) 

1. Strungytė-Liugienė, Inga. Martyno Liudviko Rėzos lietuviška Biblija (1816) – Evangelikų liuteronų ir 

Moravijos bažnyčių solidarumo liudijimas. – Knygotyra 71, 2018, p. 197–209. Prieiga internete:  

http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/issue/view/1076.  ISSN 2345-0053. ISSN 0204-2061 (0,83 aut. l. (33 

262  sp. ž.) (žurnalas referuojamas SCOPUS duomenų bazėje). 

 

 

 

http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/issue/view/1076
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12.3. Mokslo straipsniai, analitinės recenzijos recenzuojamuose mokslo leidiniuose 

1. Aleknavičienė,  Ona.  Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose. – Baltų kalbų tekstų ir žodžių 

reikšmės, sudarė Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 

2018, p. 215–259. ISBN 978-609-07-0085-3 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-07-0084-6 (skaitmeninis PDF) 

(2,15 aut. l. (85 800 sp. ž.). 

2. Aleknavičienė,  Ona.  Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: 1718–1723 m. – Senoji Lietuvos 

literatūra 46, 2018. ISSN 1822-3656 (2,52 aut. l. (100 880 sp. ž.). 

3. Aleknavičienė,  Ona. Konfesinė konkurencija ir kultūrinis bendradarbiavimas Prūsijos Lietuvoje XVIII 

amžiaus I pusėje: postūmiai lietuvių raštijai. – Senoji Lietuvos literatūra 45, 2018, p. 45–88. Prieiga internete: 

http://www.llti.lt/lt/SLL45/. ISSN 1822-3656 (3 aut. l. (112 179 sp. ž. ir 594 cm2 iliustr.). 

4. Aleksaitė, Agnė. Ypatybių pavadinimai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Bendrinė kalba 91, 2018. 

Prieiga internete: 

http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/91/Aleksaite_BK_91_straipsnis_apie_pavadinimus.pdf. ISSN 2351-

7204 (1,5 aut. l. (61 865 sp. ž.)  

5. Aleksaitė, Agnė. Meilės konceptas ir jo sinonimai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. – Bendrinė kalba 91, 2018. 

http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/91/Aleksaite_BK_91_straipsnis_apie_meiles_koncepta.pdf. ISSN 

2351-7204 (1 aut. l. (41 941 sp. ž.). 

6. Aleksaitė, Agnė; Murmulaitytė, Daiva. Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Linguistica Lettica 

26, 2018, 236–258. ISSN 1407-1932 (1,3 aut. l. (51 648 sp. ž.)  

7. Auksoriūtė, Albina, Manjgaladze, Mariam. ენობრივი პოლიტიკა ლიტვაში (გამოცდილება და 

 პერსპექტივა) (Language Policy of Lithuania: Experience and Challenges). – ტერმინოლოგიის 

საკითხები  – Terminology issues III, Tbilisi, 2018, 3–12, ISSN 1987-7633 [bendraautorė M. Manjgaladze], 

(26124 sp. ž., 0,65 a. l.)  Prieiga internete: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2018/11/krebuli_III.pdf.  

8. Auksoriūtė, Albina, Zemlevičiūtė, Palmira. Литовская терминография: становление и развитие. – 

Слов’янське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ століть: Колективна монографія членів 

Терміно-логічної комісії при Міжнародному комітеті славістів / Науковий редактор В.Л. Іващенко. — К. 

: Видавництво "Жнець", 2018, p. 567–604 (1,7 aut. l. (65(6547 sp. ž.). 

9. Bakšienė, Rima. Lietuvių tarmių transkripcija ipa simboliais: pietų aukštaičių ypatybių analizė. – Vārds un tā 

pētīšanas aspekti 22 (1/2), 2018, 9–19. ISSN 1407–4737 (0,7 aut. l. (28 062 sp. ž.). 

10. Bakšienė, Rima. Žemaičių patarmių transkripcija TFA simboliais: sudėtingesni atvejai. – Kalbos istorijos ir 

dialektologijos problemos 5 (vyr. red. D. Mikulėnienė, sud. R. Bakšienė, N. Morozova), Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 2018, 102–118. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.) (0,68 aut. l. (27 020 sp. 

ž.). 

11. Bakšienė, Rima; Andronovas, Aleksejus. „Lingvistinis ruduo“? Pastaba dėl Vytauto Kardelio straipsnio „Trys 

klausimai dėl lietuvių kalbos prozodinės sistemos“. – Lietuvių kalba 12, 2018. Prieiga internete: 

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/251. ISSN: 1822-525X (0,56 aut. l. (0,28 aut. 

l. kiekvienam bendraautoriui) (22 508 sp. ž.). 

12. Bilkis Laimutis. Lietuvių vietovardžių su šaknimi gal- (< liet. gãlas ‘pabaiga, kraštas’) darybos ypatybės. – 

Acta Linguistica Lithuanica 79, 2018, p. 212–234. Prieiga internete:  http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/10/Acta_79_SP.pdf. ISSN 1648-4444. (1,2 aut. l. (48 000 sp. ž.). 

13. Blažienė Grasilda. Anatolijus Nepokupnas ir prūsų antroponimijos tyrimai.. – Kalbos istorijos ir 

dialektologijos problemos 5. Sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 231–249. 
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https://www.academia.edu/36630251/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_XIII_%D0%B2._
https://www.academia.edu/36630251/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_XIII_%D0%B2._
https://www.academia.edu/36630251/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_XIII_%D0%B2._
https://www.academia.edu/36630251/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_XIII_%D0%B2._
https://www.academia.edu/36630251/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_XIII_%D0%B2._
https://www.academia.edu/37910922/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://www.academia.edu/37910922/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://www.academia.edu/37910922/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://www.academia.edu/37910922/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/12060/10652
http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/12060/10652
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11842.%20ISSN%202351-6895
http://talpykla.istorija.lt/handle/99999/4691
http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-78/
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97. Umbrasas, Alvydas. Asmenų pavadinimai kompiuterijos žodynuose. – Terminologija 25, 2018, p. 107–127. 

Prieiga internete: www.lki.lt. ISSN 1392-267X (1,3 a. l. (52 021 sp. ž.).  

98. Urbanavičienė, Jolita. Baltų *ā, *ē diftongizacija vidurinės ir jaunesniosios kartos rytų aukštaičių vilniškių 

kalboje. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai [straipsnių rinkinys, sudarė Jolita Urbanavičienė ir Ritutė 

Petrokienė], Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 59–82. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-221-8. (1 aut. l. (40734 

sp. ž.) 

99. Urbanavičienė, Jolita. Įvadas. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai [straipsnių rinkinys, sudarė Jolita 

Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė], Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 13–29. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-

411-221-8. (0,8 aut. l. (32449 sp. ž.) 

100. Urbanavičienė, Jolita. Palatalization of consonants in Standard Lithuanian from the viewpoint of acoustic 

phonetics. – Binaural voice(s) of neigbours: Lithuanian and Polish threads in culture, 2018, Wroclaw. ISBN 

978-83-7893-126–3) (0,75 aut. l. (29947 sp. ž.). [spausdinama. Trūksta psl.] 

101. Urbanavičienė, Jolita. Урбанавичене, Йолита. Геолингвистическая ситуация восточноаукштайтских 

виленских поддиалектов Литвы в начале XXI века (по данным трёх поколений). – Актуальнı проблеми 

сучасної освıти та науки в контекстı євроıнтеграцıйного поступу, Луцьк: Вежа-Друк, 2018. УДК 

81ʼ28(474.5) (0,5 aut. l. (18627 sp. ž.). 

102. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Chaki dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje. – Bendrinė kalba 91, 2018. Prieiga 

internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91. ISSN 2351-7204 (⁓ 1,65 aut. l. (66057 sp. ž.). 

103. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Daiktavardžiai kvantifikatoriai lietuvių kalboje ir vertimuose. – Vertimo 

studijos 10, 2017. Prieiga internete:  http://www.vertimostudijos.flf.vu.lt/wp-

content/uploads/2018/01/Vertimo_studijos_10_Vaiciulyte_Semeniene_Loreta.pdf. ISSN 2029-7033 (1,1 aut. l. 

(45510 sp. ž.) 

104. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Žmogaus tapatybės konceptas pagal tapatus, -i ir jo vedinius dabartinės 

lietuvių kalbos publicistikoje. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 2018, 9–48. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/01/Acta_79_visas-lengvas.pdf. ISSN 1648-4444 (2,5 aut. l. (99760 sp. ž.). 

105. Venckienė, Jurgita. [Rec.:] Apie Simono Daukanto Rygos ortografiją ir kalbos politiką (1827–1834). – Senoji 

Lietuvos literatūra 46, 2018. ISSN 1822-3656 (0,4 aut. l. (15 770 sp. ž.)  

106. Venckienė, Jurgita. Dar vienas nežinotas lietuviškas XIX a. vidurio plakatas: Spasabas pasylecawoima 

Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa (1848). – Archivum Lithuanicum 

20, 2018. ISSN 1392-737X  (1,1 aut. l. (33 754 sp. ž. + 787,5 cm2 iliustr.)  

107. Venckienė, Jurgita. Maironio Pavasario balsų (1895–1927) leksikos redagavimas. – Baltų kalbų tekstų ir 

žodžių reikšmės, sudarė Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla, 2018, p. 289–317. ISBN 978-609-07-0085-3 (spausdinta knyga); 978-609-07-0084-6 (skaitmeninis 

PDF) (1,1 aut. l. (44 510 sp. ž.).  

108. Vyniautaitė, Simona. Regresyvinė balsių asimiliacija šiaurės žemaičių patarmių paribio šnektose XX a. 6–9 

dešimtmečių rankraštinių šaltinių duomenimis. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, 2018,  p. 140–

166.  ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.) (1 aut. l. (45674 sp. ž.). 

109. Vladarskienė, Rasuolė. Prielinksnis apie administracinėje lietuvių kalboje. – Bendrinė kalba 91, 2018. Prieiga 

internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91. ISSN 2351-7204 (0,6 a l.)  

110. Zemlevičiūtė, Palmira. Medicinos terminija prieš 100 metų – Terminologija 25, 2018, p. 147–200. Prieiga 

internete: www.lki.lt. ISSN 1392-267X (2,85 aut. l. (114,056 sp. ž.).  

 

12.4. Mokslo straipsniai nerecenzuojamuose tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose, 

profesinėje ar kultūrinėje spaudoje 
1. Aleksaitė, Agnė. Neužmiršta kalbų įvairovė. – Gimtoji kalba 1, 9–15, 2018. ISSN 0868-5134 (0,5 aut. l. (20 106 

sp. ž.). 

2. Bilkis Laimutis. Valsčiaus vandenvardžiai. – Linkuva, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2018, p. 387–392. ISBN 

978-9986-9027-4-4 (0,35 aut. l. (14155 sp. ž.). 

3. Gaidienė, Anželika. Veiksmažodžio kentėti vartosena. – Gimtoji kalba 12, 2018, 6–11. (0,35 aut. l. (14 108 sp. 

ž.). 

4. Garšva Kazimieras, Endzelytė Renata. Istorinės Linkuvos parapijos vietovardžiai. – Linkuva, Kaunas: 

Žiemgalos leidykla, 2018, 393–430. ISSN 978-9986-9027-4-4 (1,25 a. l., 22.000 sp. ž., K. Garšvos – 0,61 a. l. 

5. Garšva Kazimieras. Krašto partizanai: 1941–1952 m. – Linkuva, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2018, p. 301–

324. ISSN 978-9986-9027-4-4 (1 a. l., 40.000 sp. ž.). 

6. Garšva Kazimieras. Linkuvos vardas, šnektos kilmė ir gyventojai. – Linkuva, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 

2018, 341–344. ISSN 978-9986-9027-4-4 (0,25 a. l. 0,25 a. l., 10.000 sp. ž). 
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http://www.vertimostudijos.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2018/01/Vertimo_studijos_10_Vaiciulyte_Semeniene_Loreta.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/01/Acta_79_visas-lengvas.pdf
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7. Garšva Kazimieras. Mūšos krašto tarmės pokyčiai. – Gimtasai kraštas 14, 2018, 19–23. Prieiga internete: 

duomenų bazė Index Copernicus www.ziemgala.lt. ISSN 2029-0101 (0,48 aut. l., 19.500 sp. ž.). Prieiga 

internete: http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-20181/musos-krasto-tarmes-

pokyciai 

8. Gritėnienė, Aurelija.  Baigėsi ketvirtasis nacionalinis konkursas „Mano žodynas“. – Gimtoji kalba 5,  2018, p. 

20–27.  ISSN 0868-5134 (0,48 aut. l. (19463 sp. ž.). 

9. Gritėnienė, Aurelija.  Geriausios ir ne tokios geros 2017 m. vaikų ir paauglių knygos.  – Gimtoji kalba 9, 2018, 

p. 3–14. ISSN 0868-5134 (0,76 aut. l.  (30641 sp. ž.). 

10. Miškinienė, Galina. Litvanya Tatarlarına Ait Basın: Önemi ve Özelliği (1930–1939). – I. Uluslararası 

eğitimde ve kültürde akademik çalışmalar sempozyumu. Mersin, 13-15 Eylül 2018, s. 665–672. Prieiga 

internete: www.i-sasec.org (0,56 aut.l. (22,340 sp. ž.). 

11. Mitkevičienė, Asta. 8-oji Lietuvių terminologijos forumo konferencija [apžvalga]. – Gimtoji kalba 6, 2018. 

ISSN 0868-5134 (0,14 aut. l. (mažiau nei 0,25 aut.l. (5636 sp. ž.).  

12. Stunžinas, Robertas. Mokslinis terminologijos seminaras „Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-mečiui“. – Gimtoji kalba 11, 2018, p. 23–24, ISSN 0868-5134 (0,1 aut.l. (7 100 sp.ž.). 

13. Stunžinienė, Rita. Terminologija, 24. Lietuvių kalbos institutas, 2017. – Gimtoji kalba 3, 2018 p. 21–23, ISSN 

0868-5134 (0,1 aut. l. (4 000 sp. ž.).  

14. Vaskelaitė, Ramunė. Mokslinis seminaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. – Terminologija 

25, 2018, p. 236–242. Prieiga internete:  http://lki.lt/terminologija-25/.  ISSN 1392-267X (0,45 aut. l. (17 814 sp. 

ž.). 

15. Zemlevičiūtė, Palmira. Iš terminų žodynų rengimo patirties. – Gimtoji kalba 7, 2018, p. 11–20, ISSN 0868-

5134 (0,6 aut. l. (24,242 sp. ž.).  

 

12.5. Moksliniai žodynai, šaltinių publikacijos  
1. Adamonytė Veronika, Bilkis Laimutis, Blažienė Grasilda, Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia, Norkaitienė 

Milda, Ragauskaitė Alma, Razmukaitė Marija, Sviderskienė Dalia, ats. red. Bilkis Laimutis. Lietuvos 

vietovardžių žodynas 3 (G–H). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 380 p. (25 aut. l. (1000000 sp. ž.) 

ISBN 978-609-411-214-0. 

2. Akmenės apylinkių tekstai. Parengė Lina Murinienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 192 p. (8,3 aut. l. 

(331 871 sp. ž.) (su kompaktine plokštele). Serija Tarmių tekstynas. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-222-

5/  

3. Leipalingio apylinkių tekstai. Parengė Asta Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 230 p. (9,7 

aut. l. (378251 sp. ž.) (su kompaktine plokštele). Serija Tarmių tekstynas. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-

411-223-2. 

4. Rytų aukštaičiai širvintiškiai. Sudarė Žaneta Markevičienė, Aurimas Markevičius, Valdimantas Markevičius. 

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 164 p. (6,7 aut. l. (267 743 sp. ž.) (su kompaktine plokštele). Serija 

Lietuvių kalbos tarmės mokyklai. ISBN 978-609-411-220-1.  

5. Šinkūnas, Mindaugas (par.). Johannas Anastasijus Freylinghausenas, Davadnas mokslas apie dūšios 

išganymą, 1729. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos 

institutas, 2018, p. 46 (1,06 aut. l. (42 567 sp. ž.). ISBN 978-609-411-229-4. Prieiga internete: 

www.seniejirastai.lki.lt 

6. Šinkūnas, Mindaugas (par.). Martinas Lutheris, Mažasis katekizmas, 1700. Internetinis leidinys: perrašas, 

žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, p. 83 (1,38 aut. l. (55 106 sp. ž.). ISBN 

978-609-411-230-0. Prieiga internete: www.seniejirastai.lki.lt 

7. Venckienė, Jurgita, Zinkevičius, Vytautas (par.). Antanas Baranauskas, Kalbomokslis lëtuviškos kalbos, 

1896. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 

[p. 98] (3,7 aut. l. (148 668 sp. ž.). ISBN 978-609-411-228-7. Prieiga internete: www.seniejirastai.lki.lt 

 

12.6. Bibliografijos, moksliniai katalogai, žinynai, enciklopedijos ir pan. 
1. 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Lithuania, Vilnius, 23–27 July, 

2018. Abstracts. Edited by D. Kardelytė-Grinevičienė, J. Jaroslavienė, A. Aleksaitė, A. Girdzijauskaitė. Vilnius: 

Institute of the Lithuanian Language, 2018. ISBN 978-609-411-217-1 (e-book) Prieiga internete: 

http://sidg2018.mozello.lt/progra/abstracts/, http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/ (119 psl., 5 aut. l. 

(202 450 sp. ž.). 

2. Miliūnaitė, Rita. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. Tęstinis internetinis žinynas. Papildyta 500 

antraštinių žodžių straipsniais ir 2000 iliustracinių pavyzdžių. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. Prieiga 

http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-20181/musos-krasto-tarmes-pokyciai
http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-20181/musos-krasto-tarmes-pokyciai
http://www.i-sasec.org/
http://lki.lt/terminologija-25/
http://www.seniejirastai.lki.lt/
http://www.seniejirastai.lki.lt/
http://www.seniejirastai.lki.lt/
http://sidg2018.mozello.lt/progra/abstracts/
http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/


 

2018 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

44 

internete: http://naujazodziai.lki.lt. ISBN 978-609-411-147-1. (Aprašytų naujažodžių tekstas sudaro 4 aut. l., 

neskaitant vartosenos pavyzdžių). 

 

12.7. Spausdinti pranešimai, recenzijos, anotacijos, apžvalgos, proginiai, informaciniai 

leidiniai ir pan. (ne mažiau kaip 0,25 aut. l.) 
1. Gaivenytė-Butler, Jolanta. Naujausi lietuviški terminų žodynai. – Terminologija 25, 2018, p. 251–254. 

Prieiga internete: www.lki.lt. ISSN 1392-267X (0,2 aut. l. (9 511 sp. ž.).  

2. Gritėnienė, Aurelija. Kas duoda augalui vardą? – Interviu [kalbino Loreta Urbaitė] – Namie ir sode, 2018 

m. Nr. 3, p. 38–39. ISSN  2335-7266  (0,25 aut. l. (10109 sp. ž.). 

3. Kiseliūnaitė, Dalia. Jakulytė, Dalia, Digital Archive of Language and Ethnic Culture in Curonian Spit. – 

FEL XXI Communities in Control: Learning tools and strategies for multilingual endangered language 

communities. Proceedings of the 21st FEL Conference 19 – 21 October 2017, 2017, p. 148-154. Prieiga 

internete:   https://secure1.let.uu.nl/elsnet/fel/proceedings/201708301057521616.pdf0,. ISSN 1648-4444 (1 aut. 

l. (41358 sp. ž.). 

4. Miškinienė, Galina. Litvanya Tatarları: Tarih, Dil ve Kültür. – Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler 

Sempozyumu. Çanakkale, 8–10 Kasım 2018, s. 17–25. Prieiga internete: www.motifsempozyum.biz.tr ISBN: 

978-975-9049-27-0 (0,92 aut.l. (36 956 sp. ž.). 

5. Mitkevičienė, Asta Seminaras „Terminologija Europai“.  –  Terminologija 25, 2018, p. 243–244. Prieiga 

internete http://lki.lt/terminologija-25/.  ISSN 1392-267X  (mažiau nei 0,25 aut.l. 0,1 aut. l. (3416 sp. ž.).  

6. Pajėdienė, Jūratė. In memoriam. Adelė Valeckienė (1925 12 10–2016 10 17). – Baltistica 53(2), 2018, p. 

351–355. DOI: 10.15388/Baltistica.53.2.2365. ISSN 0132-6503. Prieiga internete:  

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2365/2312. eISSN 2345-0045 (0,28 aut. l. (11 191 sp. 

ž.).  

7. Pajėdienė, Jūratė. In memoriam. Vytautas Ambrazas-Dubindris (1930 03 25–2018 02 23). – Baltistica 

53(2), 2018, p. 367–371. DOI: 10.15388/Baltistica.53.2.2356. Prieiga internete:  

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2356/2313. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045 (0,29 

aut. l. (11 716 sp. ž.).  

8. Temčinas, Sergejus. Кушито-химьяритская параллель (первая половина VI в.) к поставлению 

киевских митрополитов в обход Константинополя (1051 и 1147 гг.). – Мельникова Е.А. (ред.), Восточная 

Европа в древности и средневековье, вып. 30: XХX Юбилейные Чтения памяти члена-корреспондента 

АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто: Материалы конференции (Москва, 17–20 апреля 2018 г.), 

Москва, 2018, с. 293–397. Prieiga internete: http://dgve.ru/bibl/VEDS_2018.shtml ISBN 978-5-94067-486-3 

(0,25 aut. l. (10 000 sp. ž.). 

9. Temčinas, Sergejus. Неопознанная апостольская цитата (Евр 11.32) в Послании Климента Смолятича 

и иных древнерусских произведениях. – Горобец Е.А., Жолобов О.Ф., Новак М.О. (ред.), 

Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: 

опыт и перспективы. Труды и материалы, т. 2, Казань, 2018, с. 184–188. Prieiga internete: 

https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE

%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82

%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%

83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B

2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 ISBN 978-5-00130-043-4 (т. 2), ISBN 

978-5-00130-041-0 (0,31 aut. l. (12 243 sp. ž.). 

10. Urbanavičienė, Jolita, Jaroslavienė, Jurgita. Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų 

ir tarmių transformacijos“. – Baltistica 53(1), 2018, p. 143–147. ISSN 0132–6503,  doi: 

10.15388/Baltistica.53.1.2334. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2334 

(0,33 aut. l. (13 295 sp. ž.) 

11. Urbanavičienė, Jolita. Pratarmė. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai [straipsnių rinkinys, sudarė 

Jolita Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė], Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 5–10. (0,3 aut. l. (10837 sp. ž.). ISSN 

2538-9211, ISBN 978-609-411-221-8. 

http://naujazodziai.lki.lt/
http://www.lki.lt/
https://secure1.let.uu.nl/elsnet/fel/proceedings/201708301057521616.pdf0
http://www.motifsempozyum.biz.tr/
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2365/2312
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2356/2313
http://dgve.ru/bibl/VEDS_2018.shtml
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://www.academia.edu/37534632/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80_11.32_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2334


 

2018 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

45 

12. Urbanavičienė, Jolita. Priedai. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai [straipsnių rinkinys, sudarė 

Jolita Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė], Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 367–391. (0,5 aut. l. (18927 sp. ž.). 

ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-221-8. 

13. Vaskelaitė, Ramunė. Mokslinis seminaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. – Terminologija 

25, 2018, p. 236–242. Prieiga internete: www.lki.lt  ISSN 1392-267X (0,45 aut. l. (17 814 sp. ž.). 

 

http://www.lki.lt/
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13. MOKSLINIAI PRANEŠIMAI 

2018 m. Lietuvių kalbos instituto mokslininkų skaitytų mokslinių pranešimų suvestinė 

teikiama 15 lentelėje. 
 

15 lentelė. Moksliniai pranešimai 

Mokslinio pranešimo rūšis Skaičius, vnt. 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje 63 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje 41 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose ir moksliniuose seminaruose Lietuvoje 23 

Mokslo sklaidos pranešimai (paskaitos) visuomenei 51 

 

13.1. Pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje 

1. Aleksaitė, Agnė; Murmulaitytė, Daiva. Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Tarptautinė 

mokslinė konferencija „Language in its Diversity“, skirta akademiko Janio Endzelyno 145-osioms gimimo 

metinėms (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga, 2018 m. vasario 22–23 d.). Paskelbtos 

pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf]  

2. Auksoriūtė, Albina. Lithuanian Terminology in the Beginning of XXI Century. – IX Terminology Summit 

Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality (organized by EAFT) (San Sebastian, 

2018-12-22–23). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://www.uzei.eus/eaft2018/wp-

content/uploads/2018/11/SPEAKERS-AND-ABSTRACTS.pdf].  

3. Auksoriūtė, Albina. Organizuota lietuvių terminologijos veikla per 100 metų: Terminologijos komisijos 

1921–1926, 1945–1971 metais ir vėliau. – 8-oji Lietuvių terminologijos forumo konferencija, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui (Vilnius, 2018-06-01). Paskelbtos pranešimo pateiktys [Prieiga internete: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/ltf/viewtopic.php?f=32&t=165]  

4. Auksoriūtė, Albina. Terminology development and management in Lithuania. – I International Conference 

Terminology – Heritage and Modernity (Tbilisi, 2018-09-14–160. Konferencijos programa – I International 

Conference Terminology – Heritage and Modernity. Program, Tbilisi, 2018, 4.  

5. Auksoriūtė, Albina. Terminologija Lietuvoje ir pasaulyje. – Infoterm generalinė asamblėja ir Tarptautinės 

standartizacijos organizacijos Technikos komiteto 37 posėdžiai. – Kinija, Hagzhou miestas. 2018 m. birželio 

11-15 d. 

6. Bakšienė, Rima. Transcription of Lithuanian Dialects Using IPA Symbols: the most difficult cases of the 

Žemaitian subdialects. – Contemporary Research in Phonetics and Phonology (Ryga, Latvijos mokslų 

akademija 2018-05-17-18). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://drive.google.com/file/d/1d8-

H5lTzJ-4o8LvSar8F68UVC7y6lqfh/view] 

7. Bilkis Laimutis. Lietuvių vietovardžių su šaknimi gal- (< liet. gãlas ‘pabaiga; kraštas’) darybos ir motyvacijos 

ypatybės. – Tarptautinė mokslinė konferencija Onomastikos tyrimai, Ryga, Latvijos universiteto Latvių kalbos 

institutas, 2018-05-10–12. Programa: 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP%202018_%20programma_3.05.pdf; Paskelbtos pranešimos 

tezės [Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf)] 

8. Blažienė Grasilda. Baltische Namenforschung im Kontext der europäischen Namenforschung. Plenarinis 

pranešimas.. – International Scientific Conference Onomastic Investigations (Riga, 2018 gegužės . 10–12). 

Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas. Tezės anglų k. Research of Baltic Proper Names in the Context 

of European Onomastics (p. 24–25; 0,1 a. l.; 4287 sp. ž.). [ Prieiga internete: 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf]. 

9. Čistiakova, Marina. Sinaksaro pietų slavų nuorašų klasifikacija remiantis  kalbos ir sandaros ypatumais. – 

XVI tarptautinis slavistų kongresas (Belgradas, 2018-08-20–27). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga 

internete: http://mks2018.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Knjiga-Rezimea-2-knjizevnost-MKS.pdf] 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf
http://www.uzei.eus/eaft2018/wp-content/uploads/2018/11/SPEAKERS-AND-ABSTRACTS.pdf
http://www.uzei.eus/eaft2018/wp-content/uploads/2018/11/SPEAKERS-AND-ABSTRACTS.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/ltf/viewtopic.php?f=32&t=165
https://drive.google.com/file/d/1d8-H5lTzJ-4o8LvSar8F68UVC7y6lqfh/view
https://drive.google.com/file/d/1d8-H5lTzJ-4o8LvSar8F68UVC7y6lqfh/view
http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP%202018_%20programma_3.05.pdf
http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf
http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf
http://mks2018.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Knjiga-Rezimea-2-knjizevnost-MKS.pdf
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10. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gyvūnų apibrėžtys „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – 

„Language in its Diversity“, skirta akademiko Janio Endzelyno 145-osioms gimimo metinėms (Latvijos 

universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga, 2018 m. vasario 22–23 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga 

internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf]. 

11. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos 

žodyne“: augalai. – Tarptautinė mokslinė konferencija „XXVII Moksliniai skaitymai“. (Daugpilio 

universitetas, 2018-01-25). [Konferencijos programa internete: https://du.lv/wp-

content/uploads/2018/01/Zin_las_2018_PROGRAMMA_.pdf]. 

12. Geržotaitė, Laura. Antano Baranausko tarmių skirstymo rekonstrukcija: du nauji šaltiniai. – Language in Its 

Diversity (Ryga, 2018-02-23). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf]. 

13. Gritėnienė Aurelija. Гритенене, Аурелия. Рута обыкновенная (Ruta graveolens) в современной 

литовской прозе: внешняя характеристика, лечебные, пищевые свойства и символическое значение. –  

IV міжнароднa науково-практичнa конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в 

контексті євроінтеграційного поступу» (Луцьк, Украïна, Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна», Луцький інститут розвитку людини університету «Україна», 2018-04-26–27). 

14. Jaroslavienė, Jurgita ir kt. Aspects of the Phonetics and Phonology. – Dalyvavimas mokslinėje apskritojo 

stalo diskusijoje tarptautinėje konferencijoje „5de Gentse Colloquium over het Afrikaans“ (Gento 

universitetas, Belgija, 2018-10-05). 

15. Jaroslavienė, Jurgita, Liutkevičienė, Danutė ir kt. Language variation as a factor of increasing language 

complexity and as a challenge for language policy. – Dalyvavimas mokslinėje diskusijoje tarptautinėje 

konferencijoje „16th Annual Conference of EFNIL“ (Amsterdamas, Nyderlandai, 2018-10-10–12). 

[Informacija apie konferenciją paskelbta internete:  http://www.efnil.org/conferences/amsterdam-2018] 

16. Jaroslavienė, Jurgita. Allophonic Variation of Lithuanian Monophthongs pronounced in CVC sequences, 

Words and Isolation. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in phonetics and 

phonology: methods, aspects and problems“ („Šiuolaikiniai fonetikos ir fonologijos tyrimai: metodai, aspektai 

ir problemos“) Rygoje (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, 2018-05-17–18). Paskelbtos pranešimo 

tezės [Prieiga internete: https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/] 

17. Jaroslavienė, Jurgita. IPA Symbol Equivalents for Lithuanian and Latvian Monophthongs („Lietuvių ir latvių 

kalbų monoftongų TFA simbolių atitikmenys“). – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „The Fourth 

St. Petersburg Winter Workshop on Experimental Studies of Speech and Language (Night Whites 2018)“ 

(„Kalbėjimo ir kalbos eksperimentiniai tyrimai“) (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Sankt 

Peterburgas, Rusija, 2018-02-26–27). Išleista tezių knyga (be ISBN). 

18. Jaroslavienė, Jurgita. Vowel Perception and Production in Standard Lithuanian in the Second Decade of the 

21st Century. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Linguistic: New Perspectived and Methods“ 

Norvegijoje (The Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics, University of Tromsø campus, 

Norway, 2018-11-21–22 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://site.uit.no/castl/baltic-

linguistics-new-perspectives-and-methods/] 

19. Kiseliūnaitė, Dalia. A Vanishing Language: To Forget, to Memorialise, or to Revitalise? The Case of the 

Kursenieku Language (Curonian Spit, Lithuania). – Role of linguistic diversity in building a global community 

with shared future: protection, access and promotion of language resources (Changsha, Kinija, 2018-09-18-

22). 

20. Lemeškin, Ilja. Лемешкин Илья. Способ вертикального прочтения так называемого словаря Симона 

Грунау. – Индоевропейское языкознание и классическая филология XXII (Санкт-Петербург, 2018.06.18-

20). Programa: https://tronsky.iling.spb.ru/ru/xxii.html 

21. Leskauskaitė, Asta. Phonetic Changes in the Area of Southern Aukštaitians of the North. – Contemporary 

Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems (Ryga, Latvija, Latvijos mokslų 

akademija, 2018-05-17-18). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://cripap.jimdo.com/]  

22. Miškinienė, Galina. Badania kitabistyczne przed rokiem 1968. – Tarptautinė konferencija Cultural Heritage 

of Tatars living in the Great Duchy of Lithuania. The 50th Anniversary of Kitabistics  (Lenkija, Torunės 

universitetas, 2018-04-12–13). 

23. Miškinienė, Galina. Litvanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti İlişkileri Üzerine:  Litvanya Tatarlarına 

Ait Basın ve Litvanya Gazetelerindeki (1919–1940) Bilgilere Göre. – 18th Turkish Congress of History 

(Ankara, 2018-10-01–05). Bildiri Özetleri. Ankara 2018, s. 341–342.  

24. Miškinienė, Galina. Litvanya Tatarlarına Ait Basın: Önemi ve Özelliği (1930–1939). – International 

Symposium of Academic Studies on Education and Culture (Mersin, 2018-09-13–15).  

25. Miškinienė, Galina. Naujas Lietuvos totorių rankraštis Nacionalinėje Tatarstano bibliotekoje. – Tarptautinė 

konferencija Cultural Heritage of Tatars living in the Great Duchy of Lithuania. The 50th Anniversary of 

Kitabistics (Lenkija, Torunės universitetas, 2018-04-12–13).  

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf
https://du.lv/wp-content/uploads/2018/01/Zin_las_2018_PROGRAMMA_.pdf
https://du.lv/wp-content/uploads/2018/01/Zin_las_2018_PROGRAMMA_.pdf
http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf
http://www.efnil.org/conferences/amsterdam-2018
https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/
https://site.uit.no/castl/baltic-linguistics-new-perspectives-and-methods/
https://site.uit.no/castl/baltic-linguistics-new-perspectives-and-methods/
https://cripap.jimdo.com/
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26. Miškinienė, Galina. Women’s Issue on the Pages of the Lithuanian-Polish Tatars’ Periodicals in the Interwar 

Period. – The 4th International Symposium on Politics and Society in the Islamic World (Lodzė, 2018-10-17–

18).  

27. Miškinienė, Galina. Изучение и публикации восточных текстов литовских татар. – Классическое 

востоковедение: источниковедение, архивистика, археология «Архивное востоковедение» (Maskva, 

2018-10-30–11-01).  

28. Miškinienė, Galina. Славяно-турецкое языковое и культурное взаимодействие на материале хамаилов 

литовских татар. – XVI Международный конгресс славистов (Belgradas, 2018-08-20–27)  

29. Mitkevičienė, Asta ir kt. Stendinis pranešimas: Terminology for Europe: TermBank for Connecting Europe 

Facility eTranslation service. – EAFT Terminology Summit 2018: 3M4Q: Making, Managing, Measuring 

Terminology (San Sebastianas, Ispanija, 2018 m. lapkričio 22–23 d.).  

30. Mitkevičienė, Asta, Auksoriūtė, Albina. National terminology scenario: Lithuania. – Terminology for 

Europe (Viena, Austrija, 2018 m. liepos 13 d.).  

31. Mitkevičienė, Asta. Nuo termino prie sąvokos: tekstynu paremtas termino sąvoka tyrimas. – Language in its 

diversity, to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns (LU Latvių kalbos 

institutas, Ryga, Latvija, 2018 m. vasario 23–24 d.).  

32. Morozova, Nadiežda. LDK rankraščiai ir senieji spaudiniai Baltijos šalių sentikių kolekcijose. – XIV 

tarptautiniai knygotyros skaitymai, skirti pirmojo slavų Elementoriaus išleidimo 400-mečiui. (Minskas, 

Baltarusija, 2018-04-26–27).  

33. Ragauskaitė Alma. Dėl germaniškos kilmės kėdainiečių antroponimų XVII–XVIII a. Kėdainių miesto 

istorijos šaltiniuose. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā 

konference Valoda daudzveidībā / International Scientific Conference Language in its Diversity to 

commemorate the 145th   anniversary of the academician Jānis Endzelīns, Ryga, Latvių kalbos institutas, 2018-

02-22-23. Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf ] 

34. Ramonaitė, Jogilė Teresa. Do we first talk about others or about ourselves (in L2)? – Sociolinguistics 

Symposium 22 (Auckland, NZ, 2018-06-27 – 2018-06-30). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://programme.exordo.com/ss22/delegates/presentation/635/] 

35. Smetonienė, Anželika. Влияние славянских языков на К. Сирвидаса и его словарь 1620 г. – Столетие 

государственного ренессанса в Литве: украино-литовские параллели (Chersonas, Ukraina, 2018-09-13–

14). 

36. Strungytė-Liugienė, Inga. Exposing or Ignoring Feelings: the Translations of Pietist Hymnody into 

Lithuanian in the 18th Century. – Tarptautinis mokslinis kongresas Gefühl und Norm. Pietismus und 

Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert. V. Internationaler Kongress für Pietismusforschung (Halė, Vokietija, 

2018-08-26–29) 

37. Strungytė-Liugienė, Inga. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in East Prussia. – Tarptautinė mokslinė 

konferencija 6th Bethlehem Conference on Moravian History and Music (Bethlehemas, JAV, 2018-10-11–13)  

38. Strungytė-Liugienė, Inga. The penetration of Herrnhuter activities writings in East Prussia in the 18th century 

and their repercussions in Halle. – Forschungskolloquien im Dr. Liselotte Kirchner Stipendienprogramm 

(Halė, Vokietija, 2018-08-09)  

39. Sviderskienė Dalia. Lietuvių vietovardžių su leksema júodas, -à nominacija ir motyvacija. – Tarptautinė 

mokslinė konferencija Onomastikos tyrimai (Nomination and motivation of Lithuanian toponyms with lexeme 

júodas, -à (‘black’). – Onomastic investigations ), Ryga, Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, 2018-

05-10–12. Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf ; p. 114–115]. 

40. Šinkūnas, Mindaugas. Senųjų raštų automatinė transliteracija paieškos sistemoms. – Tarptautinė mokslinė 

konferencija Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas 

(Latvijos universitetas, 2018-01-12). 

41. Šinkūnas, Mindaugas. String similarity detection and Old Lithuanian Bible translations. – Tarptautinis 

mokslinis kongresas The 2018 AABS Conference at Stanford University: The 100th Anniversary of Baltic 

Independence (Stanfordo universitetas, JAV, 2018-06-01–03). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://aabs2018.stanford.edu] 

42. Šinkūnas, Mindaugas. The change of personal attitude towards God in Lithuanian hymnals. – Tarptautinis 

mokslinis kongresas Gefühl und Norm, Pietismus und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert. V. Internationaler 

Kongress für Pietismusforschung (Halė, Vokietija, 2018-08-26–29).  

43. Šveikauskienė, Daiva, Šveikauskas, Vytautas. Lietuvių kalbos žodžių kompiuterinis kodavimas. – The 

Word: Aspects of Research (Liepoja, 2018-11-29–30). [Prieiga internete: https://vards.liepu.lv/en] 

http://www.lr-coordination.eu/cef_term_agenda
http://www.lr-coordination.eu/cef_term_agenda
http://programme.exordo.com/ss22/delegates/presentation/635/
http://programme.exordo.com/ss22/delegates/presentation/635/
http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf
http://aabs2018.stanford.edu/
https://vards.liepu.lv/en
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44. Šveikauskienė, Daiva, Šveikauskas, Vytautas. Границы восприятия слова и их определяющие факторы. 

– XLVII Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, 2018-03-19--28). [Prieiga 

internete: http://phil.spbu.ru/Phil/nauka/konferencii/konferencii-2017-2018-goda/xlvii-mezhdunarodnaya-

filologicheskaya-nauchnaya-konferenciya]. 

45. Temčinas, Sergejus. „Jėzaus pasiuntinybė Antiochijon“ Abiejų Tautų Respublikos totorių kitabuose: teksto 

kilmė. – Torunės N. Koperniko universiteto rengta tarptautinė mokslinė konferencija Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės totorių kultūros paveldas: kitabistikos 50-metis (Torunė, 2018-04-12–13) 

46. Temčinas, Sergejus. Abiejų Tautų Respublikos rusėnų kultūros kalbos ir religijos veiksnys. – Vokietijos 

istorijos instituto Maskvoje ir Varšuvos universiteto rengta tarptautinė mokslinė konferencija Rytų slavų naujų 

viršregioninių identitetų paieškos (XV a. pabaiga–XVIII a. vidurys) moderniųjų nacijų gimimo Europoje 

kontekste (Varšuva, 2018-09-13–15). 

47. Temčinas, Sergejus. Bažnytinė slavų himnografija tarp vertimo ir originaliosios kūrybos. – Ohajo valstijos 

universiteto rengta 7-oji Tarptautinė Hilandaro mokslinė konferencija Slaviškų rankraščių išsaugojimas ir 

prieiga (Kolumbas, 2018-06-15–17). 

48. Temčinas, Sergejus. Chersoneso legenda ir jos bizantiškasis šaltinis. – Atėnų Kapodistrijos universiteto rengta 

tarptautinė mokslinė konferencija Rusų literatūra ir jos tarpusavio sąveika su kitų Europos tautų literatūromis 

(Atėnai, 2018-02-22–23). 

49. Temčinas, Sergejus. Funkcijos poslinkis bažnytinėje slavų himnografijoje: Serbliako pamaldų sekos. – XVI 

Tarptautinis slavistų kongresas (Belgradas, 2018-08-20–27). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://slaviachristiana.ru/meetings.html] 

50. Temčinas, Sergejus. Kušo ir Himjaro paralelė Kijevo metropolitų skyrimui be Konstantinopolio žinios (1051 

ir 1147 m.). – Rusijos MA Visuotinės istorijos instituto rengta mokslinė konferencija Rytų Europa Antikos 

laikais ir viduramžiais: XXX Skaitymai akademikui V. Pašutai atminti (Maskva, 2018-04-17–20) 

51. Temčinas, Sergejus. Naujas žanras naujai kalbai bulgarų, ukrainiečių ir baltarusių žemėse: Damaskinas ir 

Mokomoji evangelija. – Bulgarijos Mokslų akademijos Literatūros instituto rengta tarptautinė mokslinė 

konferencija Bulgaristikos studijos Europoje: dabartis ir ateitis (Sofija, 2018-05-11–12). 

52. Temčinas, Sergejus. Neidentifikuota Apaštalų laiškų citata (Hebr 11.32) Klimento Smoliatičiaus laiške ir 

kitose Senosios Rusios kūriniuose. – Kazanės federalinio universiteto rengiamoje mokslinėje konferencijoje 

Rusų kalbos raidos lingvokultūrologiniai tyrimai daugiatautės terpės sąlygomis: patirtis ir perspektyvos 

(Kazanė, 2018-10-01–04). 

53. Temčinas, Sergejus. Šv. Romilui iš Vidino skirtos pamaldų sekos kilmė. – Bulgarijos Mokslų akademijos 

Literatūros instituto rengta mokslinė konferencija Literatūros mokslas – dialogas ir iššūkiai: skirta Bulgarijos 

Mokslų akademijos Literatūros instituto 70-mečiui (Sofija, 2018-05-10) 

54. Triškaitė, Birutė. Die Herausgabe der Clavis Germanico-Lithvana – ein Projekt des Litauischen Seminars in 

Königsberg, das unrealisiert blieb? – Tarptautinė mokslinė konferencija Achthundert Jahre Deutsch-Baltischer 

Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum (Hercogo Augusto biblioteka, 

Wolfenbüttelis, Vokietija, 2018-05-16–18). 

55. Triškaitė, Birutė. The Acquisition of the Lithuanian Language in the 18th Century: the Case of Johann Jacob 

Quandt. – Tarptautinis mokslinis kongresas The 2018 AABS Conference at Stanford University: The 100th 

Anniversary of Baltic Independence  (Stanfordo universitetas, JAV, 2018-06-01–03). Paskelbtos pranešimo 

tezės [Prieiga internete: http://aabs2018.stanford.edu] 

56. Urbanavičienė, Jolita. Different phonological and phonetic viewpoint to Lithuanian affricates („Skirtinga 

fonologinė ir fonetinė lietuvių kalbos afrikatų interpretacija“). – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė 

konferencija „The Fourth St. Petersburg Winter Workshop on Experimental Studies of Speech and Language 

(Night Whites 2018)“ („Kalbėjimo ir kalbos eksperimentiniai tyrimai“) (Sankt Peterburgo valstybinis 

universitetas, Sankt Peterburgas, Rusija, 2018-02-26–27). Išleista tezių knyga (be ISBN). 

57. Urbanavičienė, Jolita. Paradigmatic relations and distinctive features of Lithuanian and Latvian consonants. – 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Linguistic: New Perspectives and Methods“ Norvegijoje (The 

Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics, University of Tromsø campus, Norway, 2018-11-21–

22). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://site.uit.no/castl/baltic-linguistics-new-perspectives-

and-methods/] 

58. Urbanavičienė, Jolita. Some remarks on Lithuanian consonant-vowel coarticulation in prevocalic CVC 

sequences. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in phonetics and phonology: 

methods, aspects and problems“ („Šiuolaikiniai fonetikos ir fonologijos tyrimai: metodai, aspektai ir 

problemos“) Rygoje (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, 2018-05-17–18 d.). Paskelbtos pranešimo 

tezės [Prieiga internete: https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/]. 

59. Urbanavičienė, Jolita. Урбанавичене, Йолита. Геолингвистическая ситуация восточноаукштайтских 

виленских поддиалектов Литвы в начале XXI века (по данным трёх поколений). – IV tarptautinė 

http://phil.spbu.ru/Phil/nauka/konferencii/konferencii-2017-2018-goda/xlvii-mezhdunarodnaya-filologicheskaya-nauchnaya-konferenciya
http://phil.spbu.ru/Phil/nauka/konferencii/konferencii-2017-2018-goda/xlvii-mezhdunarodnaya-filologicheskaya-nauchnaya-konferenciya
http://slaviachristiana.ru/meetings.html
http://aabs2018.stanford.edu/
https://site.uit.no/castl/baltic-linguistics-new-perspectives-and-methods/
https://site.uit.no/castl/baltic-linguistics-new-perspectives-and-methods/
https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/
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mokslinė taikomoji konferencija „Актуальнı проблеми сучасної освıти та науки в контекстı 

євроıнтеграцıйного поступу“ („Aktualios šiuolaikinio švietimo ir mokslo problemos integracijos į Europą 

kontekste“) (Lucko universiteto „Ukraina“ Visuomenės vystymosi institutas, Luckas, Ukraina, 2018-05-26–

27). 

60. Urbonaitė, Daina. Language ideology in L1 school textbooks in Lithuania and Denmark. – 2nd International 

Conference of Sociolinguistics (Budapeštas, Vengrija, 2018-09-6/8) 

61. Vaicekauskienė, Loreta. The lower the awareness, the greater the antipathy: value assignment to dialect-

standard speech variation under different levels of consciousness – Sociolinguistics Symposium 22 (Auckland, 

NZ, 2018-06-27 – 2018-06-30). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga 

internete:http://programme.exordo.com/ss22/delegates/presentation/410/] – VU afiliacija 

62. Vukotić, Vuk. Can we compare language ideologies?. – Second International Conference on Sociolinguistics 

(Budapeštas, 2018-09-06/09). 

63. Vukotić, Vuk. Standard-language-nationalism between Politics and Academia in Lithuania and Serbia. 

Association for the Advancement of Baltic Studies conference (Stanfordo universitetas, 2018-06-01/03) 

 

13.2. Pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje 
1. Aleknavičienė, Ona. Frazeologija – socialinio ir kultūrinio tapatumo konstravimo ir rekonstravimo įrankis. – 

Tarptautinė mokslinė Vilniaus universiteto konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir 

Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms Tauta ir tapatybė kalboje (Nida, 2018-05-25–27). [Paskelbtos 

pranešimų tezės: http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-

2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt] 

2. Aleksaitė, Agnė. Ypatybių pavadinimai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – 25-oji Jono Jablonskio 

tarptautinė mokslinė konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ (Vilniaus universitetas, 2018-09-

27–28). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-

content/uploads/2016/04/Varianti%C5%A1kumas-kalbose-ir-j%C5%B3-atmainose_tez%C4%97s.pdf] 

Čižik-Prokaševa, Veslava. Sąvokos sąjūdis įsišaknijimas lietuvių kalboje. – Tarptautinė mokslinė 

konferencija Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita (Lietuvių kalbos 

institutas, 2018-05-17). 

3. Bakšienė, Rima; Čepaitienė, Agnė. Transcription of Lithuanian Dialects Using IPA Symbols: a case of the 

Eastern Aukštaitian subdialects. – 9th Congress of the International Society for Dialectology and 

Geolinguistics  (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, 2018-07-23-27). Paskelbtos 

pranešimo tezės [Prieiga internete: http://site-

562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-3.pdf] 

4. Blažienė Grasilda. Empirinės medžiagos svarba diachroninei onomastikai. Plenarinis pranešimas. – 

Tarptautinė mokslinė konferencija  Baltų kalbos ir kultūros 4 (Klaipėda , 2018 m. birželio 15–16 d.). 

Klaipėdos universitetas, Liepojos universitetas, Berlyno Humboldtų universitetas, UNESCO, ICOMOS. 

Programa internete: https://www.ku.lt/wp-content/uploads/2018/06/1.-BKK-2018-konferecnijos-programa-

plakatas-2018-06-05.pdf ]. 

5. Blažienė, Grasilda. Reflections of the Sambian dialect in Prussian proper names. – IX tarptautinis 

dialektologijos ir geolingvistikos kongresas, 2018 liepos 23–27. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus 

universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf] 

6. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbų 

aiškinamuosiuose žodynuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: 

konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“ (Lietuvių kalbos institutas, 2018-05-17). [Konferencijos 

programa internete: http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2018/03/Skelbimas-LT.pdf]. 

7. Geržotaitė, Laura. Traditional Lithuanian Dialects from a Perspective of Cartographical Geolinguistics. – 9th 

Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

Vilniaus universitetas, 2018-07-23). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://site-

562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf] 

8. Gritėnienė, Aurelija. Lietuvos partizanas publicistiniame diskurse. – Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“ (Vilnius, Lietuvių kalbos 

institutas, 2018-05-17–18). 

http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Varianti%C5%A1kumas-kalbose-ir-j%C5%B3-atmainose_tez%C4%97s.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Varianti%C5%A1kumas-kalbose-ir-j%C5%B3-atmainose_tez%C4%97s.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-3.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-3.pdf
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2018/03/Skelbimas-LT.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
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9. Gritėnienė, Aurelija. Гритенене, Аурелия, Королёв, Игорь, Пахолок, Зинаида. Проект первого 

литовско-украинского словаря. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: 

konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2018-05-17–18). 

10. Jaroslavienė, Jurgita. Perception of the Lithuanian Sounds Produced in a Natural Speech Flow and Isolation. 

– IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas (9th Congress of the International Society for 

Dialectology and Geolinguistics) (Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, 2018-07-23–27). 

Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/]. 

11. Kardelytė-Grinevičienė, Daiva. Tarmė = vertybė? Žvilgsnis iš vidaus.  – Tarptautinė mokslinė Prano 

Skardžiaus konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“ (Nida, 2018-05-25–27). Paskelbtos pranešimo tezės 

[http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf] 

12. Kiseliūnaitė, Dalia. Kalbų ir kultūrų santykiai „Nidos mokyklos kronikoje“. – Tarptautinė konferencija , skirta 

Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms, „Tauta ir tapatybė kalboje“ 

(Nida, 2018-05-25–27). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf]   

13. Kiseliūnaitė, Dalia. The issue of palatalization of consonants in Kursenieku language: from the first written 

sources to the latest speakers. – 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics 

(Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, 2018-07-23-27). Paskelbtos pranešimo tezės 

[Prieiga internete: http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf] 

14. Leskauskaitė, Asta. The Southern and Eastern Aukštaitians from the Point of View of Dialectometry. – 9th 

Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics  (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

Vilniaus universitetas, 2018-07-23-27). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete:  http://site-

562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf] 

15. Meiliūnaitė, Violeta. The expansion of usage of distinguishing dialectal features: when and why? – 9th 

Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics (Vilnius, LKI, 2018-07-23). 

Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://site-

562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf] 

16. Mikulėnienė, Danguolė. Plenarinis pranešimas „Multidimensional Sociogeolinguistic Model for Regional 

Language Variation Studies. Lithuanian Case at the Beginning of the 21st Century“. – 9th Congress of the 

International Society for Dialectology and Geolinguistics (Vilnius, LKI, 2018-07-23). Paskelbtos pranešimo 

tezės [Prieiga internete: http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-

2.pdf] 

17. Mikulėnienė, Danguolė. Plenarinis pranešimas „The Work of Jonas Jablonskis: Influence and Reflections in 

Lithuanian Linguistic Discources“. – 25-oji tarptautinė mokslinė konferencija Variantiškumas kalbose ir jų 

atmainose  (Vilnius, Vilniaus universitetas, 2018-09-27-28). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/#] 

18. Mikulėnienė, Danguolė. Pranas Skardžius ir lietuvių tarmėtyra. – Tarptautinė mokslinė Pranui Skardžiui 

skirta konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“ (Nida, rengėjas VU 2018-05-25–27). Paskelbtos pranešimo 

tezės [Prieiga internete: http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-

2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf] 

19. Miliūnaitė, Rita. Infantilioji kalba, arba „kainytės tikrai nedidelės“. – Tarptautinė 25-oji Jono Jablonskio 

konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ (Vilnius, Vilniaus universitetas, 2018-09-27–28). 

Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/09/Jono-Jablonskio-

konferencija-2018-tezes.pdf] 

20. Mindaugas Šinkūnas. Drungilas, Jonas; Surasta dar viena XVII a. lietuviška priesaika. – Tarptautinė 

mokslinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo 

metinėms „Tauta ir tapatybė kalboje“ (Nida, 2018-05-25–27). [Paskelbtos pranešimų tezės:  

http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt] 

21. Miškinienė, Galina. Prof. A. Antonovičiaus indėlis į kitabistikos tyrimus. – Vilniaus universiteto rengta 

tarptautinė mokslinė konferencija Istorijos ir kultūros sąsajos, skirta Vilniaus universiteto 

prof. A. Antonovičiaus monografijos Baltarusiški tekstai, rašyti arabiškais rašmenimis išleidimo 50-osioms 

metinėms (Vilnius, 2018-06-01–02). 

22. Morozova, Nadiežda. Lietuvos metraščių Vavelio nuorašo grafikos ir ortografijos ypatumai. – Vilniaus 

universiteto rengta tarptautinė mokslinė konferencija Istorijos ir kultūros sąsajos, skirta Vilniaus universiteto 

prof. A. Antonovičiaus monografijos Baltarusiški tekstai, rašyti arabiškais rašmenimis išleidimo 50-osioms 

metinėms (Vilnius, 2018-06-01–02). 

23. Murmulaitytė, Daiva. Kontaminacija ir lietuvių kalbos naujadara. – VIII tarptautinė mokslinė konferencija 

„Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“ (Vilnius, Lietuvos edukologijos 

universitetas, 2018-05-3–4). Paskelbtos pranešimo tezės: Blending and New Word Formation in Lithuanian. – 

VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo 

http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/09/Jono-Jablonskio-konferencija-2018-tezes.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/09/Jono-Jablonskio-konferencija-2018-tezes.pdf
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt
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aspektai“, Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2018 m. gegužės 3–4 d. Summary. [Prieiga internete: 

https://leu.lt/en/leu_intc2018/intc2018ldsalf/intc2018ldsal_program.html]. 

24. Murmulaitytė, Daiva. Leksikografijos samprata žodynuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“ (Vilnius, Lietuvių kalbos 

institutas, 2018-05-17–18). 

25. Pajėdienė Jūratė. Žemaitiškos tapatybės dėlionė iš „Kretingos tarmės žodyno“ (2011) pavyzdžių. – 

Tarptautinė mokslinė konferencija Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos 

kaita (Vilnius, LKI, 2018-05-17). 

26. Pakalniškienė Dalia. Veiksmažodžio kilmė ir daryba senosios lietuvių raštijos duomenimis. – Baltų kalbos ir 

kultūros 4. Klaipėdos universitetas, Klaipėda, 2018-06-16. Programa: https://www.ku.lt/wp-

content/uploads/2018/06/1.-BKK-2018-konferecnijos-programa-plakatas-2018-06-05.pdf 

27. Ragauskaitė Alma. Kai kurios moterų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Joniškio 1599–1621 m. 

krikšto metrikų knygoje. – 7-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija ,,Regionas: istorija, 

kultūra, kalba“, Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2018-03-22-23. Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.su.lt/images/Bebras/Regionas_2018_LT.pdf] 

28. Sakalauskienė, Vilija. Antano Juškos dvikalbiai žodynai iš XXI amžiaus perspektyvos. – Tarptautinė mokslinė 

konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“  (Vilnius, 

Lietuvių kalbos institutas, 2018-05-17–18). 

29. Sakalauskienė, Vilija. Žmogaus konceptas vakarų aukštaičių kauniškių šnektose. – Tarptautinė konferencija, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms „Tauta ir 

tapatybė kalboje“ (Nida, 2018-05-25–27). Paskelbtos pranešimo tezės. [Prieiga internete: 

http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf]. 

30. Sakalauskienė, Vilija. Žmogaus vertinimas lietuvių tarmių paremijose. – 25-oji tarptautinė Jono Jablonskio 

konferencija“Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ (Vilnius, 2018-09-27-28). Paskelbtos pranešimo tezės. 

[Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/]. 

31. Sviderskienė Dalia. Dėl „Lietuvos vietovardžių žodyno“ medžiagos mokslinės interpretacijos galimybių. – 

Tarptautinė konferencija Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita, 

Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2017-05-17. Programa: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/05/Konferencijos_programa_Socialinis-z%CC%8Codynu%CC%A8-vaidmuo.pdf 

32. Švambarytė-Valužienė, Janina. Important Aspect of Lithuanian Dialectology: Dialect Dictionaries – 9th 

Congress of International Society for Dialectology and Geolinguistics (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

Vilniaus universitetas, 2018 07 23-27). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://site-

562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf] 

33. Švambarytė-Valužienė, Janina. Žagarės šnekta: socialiniai tinklai ir kalbinis identitetas. – Tarptautinė 

mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 4“(Klaipėda, Klaipėdos universitetas, 2018-06-15-16).  

34. Temčinas Sergejus. Kurį spausdintą lenkišką Koraną išvertė Lvovo miestietis Maskvos Pasiuntinybių 

tarnyboje. – Vilniaus universiteto rengta tarptautinė mokslinė konferencija Istorijos ir kultūros sąsajos, skirta 

Vilniaus universiteto prof. A. Antonovičiaus monografijos Baltarusiški tekstai, rašyti arabiškais rašmenimis 

išleidimo 50-osioms metinėms (Vilnius, 2018-06-1–2). 

35. Triškaitė, Birutė. Petras Gotlybas Milkus – Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro docentas. – 

Tarptautinė mokslinė Vilniaus universiteto konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir 

Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms Tauta ir tapatybė kalboje (Nida, 2018-05-25–27). [Paskelbtos 

pranešimų tezės: http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-

2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt] 

36. Tuomienė, Nijolė. Lietuvių kalba paribio arealuose: tarties kaita. – 25-oji tarptautinė Jono Jablonskio 

mokslinė konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ (Vilnius, Vilniaus universitetas, 2018-09-27–

28). [Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-

content/uploads/2016/04/Variantiškuma-kalbose-ir-jų-atmainose_tezės.pdf] 

37. Urbanavičienė, Jolita. Rytų aukštaičių vilniškių savivertė: tarminio kalbėjimo prestižas ir stigmatizavimas. – 

Tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms 

gimimo metinėms „Tauta ir tapatybė kalboje“,(Nida, 2018-05-25-27). Paskelbtos pranešimo tezės. [Prieiga 

internete: http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf]. 

38. Urbanavičienė, Jolita. Spectral characteristics of the Lithuanian obstruents according to gender: some 

preliminary results of experimental research. – IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas (9th 

Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics) (Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus 

file:///I:/DAIVA/Downloads/santraukos%20anglÅ²_vokieciu_kalba%20(2).pdf
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf.XXX.lt
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Variantiškuma-kalbose-ir-jų-atmainose_tezės.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Variantiškuma-kalbose-ir-jų-atmainose_tezės.pdf
http://baltnexus.lt/uploads/2018%20m./geguze-2018/Skardziaus%20konferencijos_tezes_2018.pdf
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universitetas, 2018-07-23–27). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/] 

39. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Chaki spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje. – 25-oji tarptautinė mokslinė 

Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ (Vilnius, VU, 2018-09-28). Paskelbtos 

pranešimos tezės [Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-

content/uploads/2016/04/Varianti%C5%A1kumas-kalbose-ir-j%C5%B3-atmainose_tez%C4%97s.pdf]. 

40. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Žmogaus tapatybė Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno publicistikoje. – 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos 

kaita“ (Vilnius, LKI 2018-05-17). 

41. Vyniautaitė, Simona. Jaunųjų skuodiškių požiūris: pietų žemaičių arealas mentaliniuose žemėlapiuose. – 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 4“ (Klaipėda, Klaipėdos universitetas, 2018-06-

15-16). 

 

13.3. Pranešimai nacionalinėse konferencijose ir moksliniuose seminaruose Lietuvoje 

1. Aleknavičienė, Ona. Rankraštinė Jono Bretkūno Biblija (1579–1590) internete: perrašas ir išvestiniai kūriniai. 

– Tarpdalykinis seminaras Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos (Lietuvos 

mokslų akademija, 2018-11-22). 

2. Aleksaitė, Agnė. Pirmųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų apžvalga. – Gimtoji kalba mokykloje VII 

(Šiaulių universitetas, 2018-03-09). 

3. Auksoriūtė, Albina. Ar dar gyvybinga Kvėdarnos šnekta? – Konferencija, skirta paminėti Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmetį bei Kazimiero Jauniaus 170 metų jubiliejų XX–XXI a. Kvėdarnos krašto kultūrinė 

panorama – žinia kitam šimtmečiui (Kvėdarna, 2018-05-25). 

4. Auksoriūtė, Albina. Laurynas Rokas Ivinskis – lietuviškų botanikos vardų kūrėjas. – Mokslinė konferencija, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvių kalbos dienoms Kalbos pėdsakai Šilalės rajone 

(Šilalė, 2018-03-05).  

5. Bilkis Laimutis. Aleksandras Vanagas – žymiausias lietuvių vardyno tyrėjas. – Per kalbą į tėvynės širdį. 

Nacionalinė mokslinė konferencija, (Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2018-03-08). Informacija: 

http://etnografijosmuziejus.lt/muziejaus-veikla/parodos-renginiai/432-konferencija-per-kalba-i-tevynes-sirdi 

6. Gaidienė, Anželika. Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka: nuo popierinės kortelės iki 

skaitmeninės versijos. – 2-oji mokslinė konferencija „Lavinamasis domesys kalbotyrai“ (Dusetos, Kazimiero 

Būgos biblioteka, 2018-12-13). [Apie konferenciją internete: 

http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/lavinamas-domesys-kalbotyrai/]. 

7. Garšva Kazimieras. Lietuvos gudų kalba ir vardynas. – Lietuvos gudų kultūros draugijos konferencija, 

Vilnius (Tautinių bendrijų namuose), 2018-09-07. 

8. Garšva Kazimieras. Šiaurės panevėžiškių tarmės ir vardyno tyrimo problemos. – „Žiemgalos“ draugijos 

konferencija Linkuvos 500 metų sukakčiai paminėti, Linkuva, 2018-07-16. 

9. Gritėnienė, Aurelija. PARTIZANO konceptas „Lietuvių kalbos žodyne“ –  2-oji mokslinė konferencija 

„Lavinamas domesys kalbotyrai“ (Dusetos, Kazimiero Būgos biblioteka, 2018-12-13) 

10. Mikulskas, Rolandas. Ar veiksmažodis virsti yra pakankamai sugramatintas jungties funkcijai? Empirinis 

tyrimas Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenų pagrindu. – Mokslinis seminaras (Vilniaus universitetas, 

2018-04-13; Lietuvių kalbos institutas, 2018-05-23). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=24;  http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-ar-

veiksmazodis-virsti-yra-pakankamai-sugramatintas-jungties-funkcijai/] 

11. Mikulskas, Rolandas. Jungčių virsti ir tapti koegzistavimas semantinėje ingresyvinio aspekto raiškos erdvėje. 

Empirinis tyrimas Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenų pagrindu. – Mokslinis seminaras (Vilniaus 

universitetas, 2018-05-18; Lietuvių kalbos institutas, 2018-06-11). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga 

internete: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=16; http://lki.lt/kvieciame-i-

seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-aspekto-raiskos-erdveje/]. 

12. Miliūnaitė, Rita. Mitai apie kalbą ir kalbininkus. – Konferencija-diskusija „Lietuvių kalbos apsauga: mitai ir 

tikrovė“ (Vilnius, Kultūros ministerija, 2018-04-18). 

13. Mitkevičienė, Asta. Stendinis pranešimas: eTranslation Termbank. – Lietuvių terminologijos forumo rudens 

seminaras (Vilnius, 2018 m. lapkričio 30 d.).  

14. Mitkevičienė, Asta. Vasario 16-osios Akto signatarų pėdsakai lietuvių literatūros mokslo terminijoje. – 

Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (LKI, Vilnius, 2018 m. spalio 12 d.).  

15. Nevinskaitė, Laima. Kaip TV ir radijas lemia kalbos pokyčius? – Lietuvos socialinių mokslų forumas 

(Molėtai, 2018-05-11/13). 

http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Varianti%C5%A1kumas-kalbose-ir-j%C5%B3-atmainose_tez%C4%97s.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Varianti%C5%A1kumas-kalbose-ir-j%C5%B3-atmainose_tez%C4%97s.pdf
http://etnografijosmuziejus.lt/muziejaus-veikla/parodos-renginiai/432-konferencija-per-kalba-i-tevynes-sirdi
http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/lavinamas-domesys-kalbotyrai/
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=24
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-ar-veiksmazodis-virsti-yra-pakankamai-sugramatintas-jungties-funkcijai/
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-ar-veiksmazodis-virsti-yra-pakankamai-sugramatintas-jungties-funkcijai/
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=16
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-aspekto-raiskos-erdveje/
http://lki.lt/kvieciame-i-seminara-jungciu-virsti-ir-tapti-koegzistavimas-semantineje-ingresyvinio-aspekto-raiskos-erdveje/
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16. Sakalauskienė, Vilija. Mikulėnienė, Danguolė. Kalbinis Antano ir Jono Juškų palikimas iš XXI amžiaus 

perspektyvos. – Konferencija Antano ir Jono Juškų gyvenimo ir veiklos keliais, tautosakininkų Antano ir Jono 

Juškų bei Antano Mockaus atminimui (Veliuona, 2018-06-08). 

17. Stunžinas, Robertas. Veiksmų įvardijimas statybos liaudies terminijoje. – Lietuvių terminologijos patirtis: 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Mokslinio seminaro programa (Lietuvių kalbos institutas, 2018-10-

12). Paskelbta seminaro programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf]  

18. Stunžinienė, Rita. Mečislovo Reinio ir Alfonso Gučo psichologijos vadovėlių vienažodžių terminų bendrybės 

ir skirtybės. – XV-oji jaunųjų  mokslininkų psichologų konferencija „Jaunasis mokslininkas tarp tradicijų ir 

naujovių“ (Vilnius, 2018-04-24). Prieiga internete: http://www.jmpk.fsf.vu.lt/ wp-

content/uploads/2018/04/JMPK-2018-atnaujinta-programa.pdf  

19. Stunžinienė, Rita. Mečislovo Reinio psichologijos terminų daiktavardžių daryba. – Lietuvių terminologijos 

patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Mokslinio seminaro programa (Lietuvių kalbos institutas, 

2018-10-12). Paskelbta seminaro programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf] P 

20. Šinkūnas, Mindaugas. Lituanistikos šaltinių skaitmeninimas: programinė analizė ir paieškų sistemos. – 

Tarpdalykinis seminaras Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos (Lietuvos mokslų 

akademija, 2018-11-22). 

21. Umbrasas, Alvydas. Asmenis įvardijantys kompiuterijos terminai. – Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui. Mokslinio seminaro programa (Lietuvių kalbos institutas, 2018-10-12). 

Paskelbta seminaro programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf]  

22. Vaicekauskienė, Loreta. Lietuvių kalbos TOP10 ir kodėl mes melagiai. - Lietuvos socialinių mokslų forumas 

(Molėtai, 2018-05-11/13). 

23. Zemlevičiūtė, Palmira. 1918 m. sinoniminių medicinos terminų pateikimas ir atpažinimas tekste. – Mokslinis 

seminaras Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (Lietuvių kalbos institutas, 

2018-10-12). Paskelbta seminaro programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf]  

 

13.4. Mokslo sklaidos pranešimai (paskaitos) visuomenei 

1. Aleknavičienė, Ona. Lietuvių kalbos seminaras Karaliaučiaus universitete: įkūrimo istorija. – Šimtus jau 

metus… Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarui – 300 (Lietuvos Reformacijos istorijos ir 

kultūros draugijos ir LMA renginys; Lietuvos mokslų akademija, 2018-11-06). 

2. Aleksaitė, Agnė. Lietuvių kalba virtualioje erdvėje: skaitmeniniai ištekliai ir mokomieji žaidimai. – Kalbos ir 

kultūros institutas LINGUA LITUANICA (Vilnius, 2018-03-22). 

3. Aleksaitė, Agnė. Metų žodžio rinkimų ištakos: kaip viskas prasidėjo? – Lietuvių kalbos draugijos Utenos 

kolegijos grupės rengtas seminaras (Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, 2018-03-13). 

4. Aleksaitė, Agnė; Urnėžiūtė, Rita. Metų žodžio rinkimai. – Ryto allegro (Vilnius, 2018-01-24). Prieiga 

internete: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683761/ryto-allegro-2018-01-24-08-10. 

5. Bakšienė, Rima. Aktualesnieji vakarų aukštaičių kauniškių kirčiavimo atvejai. – Bendrinės lietuvių kalbos 

įgūdžių tobulinimo seminaras, skirtas mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, redaktoriams ir 

vertėjams, dėstytojams ir doktorantams (Vilnius, MRU, 2018-11-07). 

6. Bakšienė, Rima. Augalų pavadinimai „Baltų kalbų atlase”. – Laidos „Mūsų praeities beieškant“ vakaras: 

Augalų pavadinimų įvairovė (Kaunas, VDU Botanikos sodas, 2018-04-20). 

7. Bakšienė, Rima. Tarminė įvairovė Kauno rajono teritorijoje: šnektų ir ypatybių analizė. – Seminaras 

mokytojams lituanistams ir kitiems švietimo darbuotojams (Kačerginė, Kačerginės daugiafunkcis centras, 

2018-09-18). 

8. Bakšienė, Rima. Vladas Grinaveckis kolegų ir studentų atsiminimuose. – Mokslinė konferencija „Kalbos 

kultūros pėdsakai Šilalės rajone“ (Šilalė, Šilalės viešoji biblioteka, 2018-03-09). 

9. Blažienė Grasilda. Baltistika resp. prūsistika: vakar, šiandien ir rytoj. – Paskaita Lorando Eštvano 

universitete (Budapeštas,  2018 03  19 – 2018 03  22).  

10. Blažienė Grasilda. Išėjęs sugrįžti, skirtas fotografo, keliautojo, orientalisto Pauliaus Normanto atminimui.– 

Vieša paskaita Lietuvos Respublikos ambasadoje Vengrijoje, 2018 03 19– 2018 03 22). 

http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://www.jmpk.fsf.vu.lt/
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/programa_terminologijos-seminaras-2018-1.pdf
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683761/ryto-allegro-2018-01-24-08-10
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11. Blažienė Grasilda. Vietų vardais kalba pati žemė. Baltų kalbų vardyno tyrimai: vakar šiandien ir rytoj. – 

Vieša paskaita Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Mažeikiai, 2018 04 19)  

12. Čičirkaitė, Ramunė. Vilnietiško ylginimo socialinės reikšmės: eksperimentai lietuvių ir rusų mokyklose. 

Paskaita Vilniaus universiteto studentams sociologams, 2018-03-20.  

13. Čičirkaitė, Ramunė. Visy, kity, abū. Mitai ir faktai apie vilnietišką balsių ilginimą. (Tyrėjų naktis, 

Theobromine chocolatier, Vilnius, 2018-09-28) 

14. Garšva Kazimieras. Baltų kalbos per 2000 metų (Kaunas, S. Lozoraičio senjorų akademija, 2018-03-19). 

15. Garšva Kazimieras. Kalbinė padėtis pietryčių Lietuvoje (Kaunas, S. Lozoraičio senjorų akademija, 2018-02-

12). 

16. Garšva Kazimieras. Latvijos lietuvių šnektos (Kaunas, S. Lozoraičio senjorų akademija, 2018-04-30). 

17. Garšva Kazimieras. Lietuvos Respublikos  šimtmetis ir kalbos kultūros metai (Kaunas, S. Lozoraičio senjorų 

akademija, 2018-01-15). 

18. Geržotaitė, Laura. (Ne)tarminės kalbos zonos Ežerėlio jaunuolių žemėlapiuose. –  Seminaras Kauno rajono 

Ežerėlio pagrindinės mokyklos ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyriaus moksleiviams ir 

mokytojams (Ežerėlis, Kauno raj., Ežerėlio pagrindinė mokykla, 2018-10-03). 

19. Geržotaitė, Laura. Lietuvos gimnazistų žemėlapiai: tarmių ribos ir tarmiškumas. – Seminaras Kauno rajono 

mokytojams lituanistams ir kitiems švietimo darbuotojams (Kačerginė, Kauno raj., Kačerginės daugiafunkcis 

centras, 2018-09-18). 

20. Geržotaitė, Laura. Tarmių ribos ir tarmiškumas Lietuvos gimnazistų žemėlapiuose. – Vieša paskaita 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojams ir moksleiviams (Anykščiai, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, 

2018-04-11). 

21. Gritėnienė, Aurelija. Amerikos vaizdinys didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ – pokalbis su Lina 

Smolskiene  LRT laidoje „Ryto allegro“ (Vilnius, 2018-05-30) – Pokalbio 

įrašas https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013692562/ryto-allegro-2018-05-30-08-

10#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=6074000     [klausyti nuo 1.05.29 val]. 
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14. ATITIKTIS 2018–2020 M. STRATEGINIAM PLANUI 

PLANUOTA ATLIKTA 

Mokslo leidiniuose paskelbti 70 mokslinių 

straipsnių (vidutiniškai po 1,5 mokslinio 

straipsnio vienam mokslininkui). 

Paskelbti 111 mokslo straipsnių 

recenzuojamuose leidiniuose (vidutiniškai 

po 2 mokslinius straipsnius vienam 

mokslininko etatui). 

Parengti apie 110 a. l. kolektyvinių mokslo 

sintezių ir kritinių šaltinių publikacijų 

(vidutiniškai po 2 a. l. vienam mokslininkui) 

Parengta 110 a. l. kolektyvinių mokslo 

sintezių ir kritinių šaltinių publikacijų 

(vidutiniškai po 2 a. l. vienam mokslininko 

etatui). 

Parengti publikuoti 10 fundamentinių ir 

taikomųjų lietuvių kalbos tyrimų 

(monografijų, straipsnių rinkinių, šaltinių 

leidimų, mokslinių žodynų, elektroninių 

leidinių). 

Parengta ir publikuota 16 stambių mokslo 

leidinių. 

Trečiosios pakopos doktorantūros studijose 

rengti 13 doktorantų. 
Trečiosios pakopos doktorantūros studijose 

rengta 12 doktorantų. 

Kurti ir pildyti esamas duomenų bazes (11), 

siekti integruoti jas į bendrą sistemą. 

Kuriamos ir pildomos turimos skaitmeninių 

kalbos išteklių duomenų bazės (23), prieiga 

internete: http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-

kalbos-istekliai/. Šias bazes siekiama 

sujungti į bendrą sistemą.  

Surengti 8 mokslo ir mokslo sklaidos 

renginius. 
Surengta 11 mokslo ir mokslo sklaidos 

renginių. 

Parengti ir išleisti 3 mokslo žurnalų 4 tomus 

ir sąsiuvinius. 
Parengti ir išleisti 3 mokslo žurnalų 4 tomai 

ir sąsiuviniai. 
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