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ĮVADAS 

2019 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 prof. dr. Loreta 

Vaicekauskienė). 

 

1. DUOMENYS APIE DARBUOTOJUS 

Lietuvių kalbos instituto mokslo padalinių struktūra 2019 m. nesikeitė, Lietuvių kalbos 

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

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 prof. dr. 

Loreta Vaicekauskienė), Terminologijos centras (vadovė dr. Palmira Zemlevičiūtė). 2019 m. veikė 

šie ne mokslo padaliniai: Bendrųjų reikalų skyrius (vadovė Inga Samulionienė), Infrastruktūros ir 

sklaidos skyrius (vadovė Laima Nerkevičienė), Finansų skyrius (vyriausioji finansininkė Dalia 

Apanavičienė). 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvių kalbos institute dirbo 64 mokslo darbuotojai (iš 

viso – 48,5 etato) ir 30 ne mokslo darbuotojų (iš viso – 24,5 etato). Duomenys apie darbuotojus 

pateikiami 1 lentelėje ir 1 paveiksle, mokslo darbuotojų pareigybių pasiskirstymas matyti 2 ir 3 

paveiksluose. 

 

1 lentelė. Duomenys apie darbuotojus padaliniuose (2019 m. gruodžio 31 d.) 

Padalinio pavadinimas Darbuotojų  

skaičius 

Etatų  

skaičius 

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras 9 5,75 

Bendrinės kalbos tyrimų centras 19 14,35 

Geolingvistikos centras 12 10 

Raštijos paveldo tyrimų centras 12 10,1 

Sociolingvistikos centras 6 4,5 

Terminologijos centras 6 3,75 

Finansų skyrius 2 2 

Bendrųjų reikalų skyrius 11 9,75 

Infrastruktūros ir sklaidos skyrius 17 12,75 
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1 PAV. Duomenys apie darbuotojus padaliniuose (2019 m. gruodžio 31 d.), vnt. 

 

  

2 PAV. Mokslo darbuotojų pareigybių etatų  3 PAV. Mokslo ir ne mokslo pareigybių etatų 

pasiskirstymas 2019 m., proc.  santykis, vnt. 

 

2. TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJOS 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvių kalbos institute yra 13 doktorantų. 2019 m. į 

doktorantūros studijas priimti 2 doktorantai: Danutė Valentukevičienė (vadovė prof. habil. dr. 

Danguolė Mikulėnienė), Žydrūnas Šidlauskas (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė). 2019 

m. apgintos 2 humanitarinių mokslų disertacijos – Vuk Vukotić (vadovė prof. dr. Loreta 

Vaicekauskienė) ir Ramunė Čičirkaitė (vadovė prof. dr. Loreta Vaicekauskienė). Informacija apie 

doktorantus teikiama 2–4 lentelėse. 

 

2 lentelė. 2019 m. apgintos disertacijos 

Disertantas Disertacijos pavadinimas Darbo vadovas 

Vuk Vukotić Language serves the people, not the other way around! Ideologies of 

language in Lithuania, Norway, Serbia and the Baltic, Scandinavian and Ex-

Yugoslav regions. A typological perspective on metalinguistic media 
discourses and language policies 

prof. dr. Loreta Vaicekauskienė 

Ramunė Čičirkaitė  Vilniaus kalbos fonetinių ypatybių socialinės reikšmės: stigmatizuojamas 

ilginimas ir santykis su žiniasklaidos kalba 

prof. dr. Loreta Vaicekauskienė 
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3 lentelė. Doktorantai ir jų vadovai 
Doktorantas Darbo vadovas 

Pavelas Skorupa  akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė 

Agnė Aleksaitė dr. Daiva Murmulaitytė 

Aušra Valančiauskienė prof. dr. Danguolė Melnikienė 

Rita Mikelionytė (nutraukė studijas) - 

Edita Ledichova  doc. dr. Rima Bakšienė 

Diana Vaitmonienė-Dambrauskienė  prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė 

Simona Vyniautaitė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė 

Žydrūnas Šidlauskas prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė 

Danutė Valentukevičienė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė 

Dzianis Krauchuk  prof. habil. dr. Sergejus Temčinas 

Galina Sapožnikova  prof. habil. dr. Sergejus Temčinas 

Eglė Jankauskaitė prof. dr. Loreta Vaicekauskienė 

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

Lina Rutkienė dr. Albina Auksoriūtė 

 

4 lentelė. Doktorantų skaičius mokslo padaliniuose 

Mokslo padalinys Doktorantų skaičius 

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras 1 

Bendrinės kalbos tyrimų centras  2 

Geolingvistikos centras 5 

Raštijos paveldo tyrimų centras 2 

Sociolingvistikos centras 2 

Terminologijos centras 1 

 

3. 2019 METŲ PAJAMŲ STRUKTŪRA 

Lietuvių kalbos institutas 2019 m. iš biudžeto gavo 1245,0 tūkst. Eur, surinko pajamų įmokų 

už 41,4 tūkst. Eur., iš viso tai sudarė 1286,4 tūkst. Eur. 

        5 lentelėje ir 4 paveiksle matyti išsami Lietuvių kalbos instituto pajamų struktūra2019 m. 

 

5 lentelė. Lietuvių kalbos instituto 2019 m. pajamų struktūra  

Pajamų pavadinimas Tūkst. Eur 

Biudžeto lėšos 1245,0 

Pajamų įmokos 41,4 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai 182,7 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojami projektai 90,7 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojami projektai 17,0 

Tarptautiniai projektai 26,7 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai 751,7 

Kitos lėšos (paramos) 3,6 
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                                   4 PAV. Lietuvių kalbos instituto 2019 m. pajamų struktūra, proc. 

 

4. MOKSLO PUBLIKACIJOS 

Lietuvių kalbos instituto 2019 metų mokslo publikacijų suvestinė matyti 6 lentelėje.  

 

6 lentelė. Mokslo publikacijų suvestinė, vnt. 

Publikacijos rūšis Skaičius, vnt. 

Monografijos, studijos 8 

Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose 29 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose 77 

Moksliniai žodynai, šaltinių publikacijos 15 

Bibliografijos, moksliniai katalogai, žinynai, enciklopedijos ir pan. 
7 

Mokslo straipsniai nerecenzuojamame tęstiniame ar vienkartiniame mokslo leidinyje, 

profesinėje ar kultūrinėje spaudoje 

51 

 

4.1. Monografijos, studijos 
1. Adamonytė, Veronika, Bichlmeier, Harald, Bilkis, Laimutis, Blažienė, Grasilda, Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia, 

Mickienė, Ilona. Litauische Orts-, Flur- und Gewässernamen im europäischen Kontext, Blažienė, Grasilda, 

Bilkis, Laimutis (Hrsg.) (Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien 2, Bichlmeier, Harald, Brohm, 

Silke, Schiller, Christiane (Hrsg.)), Hamburg: Baar-Verlag, 2019, 352 p. ISBN 978-3-935536-41-7; ISSN 2510-

2664.  

2. Jaroslavienė, Jurgita, Grigorjevs, Juris, Urbanavičienė, Jolita, Indričāne, Inese. Baltų kalbų garsynas XXI a. 

pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas (kolektyvinė monografija, su garsine medžiaga), 1 

knyga. Sudarytojos Jurgita Jaroslavienė, Jolita Urbanavičienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019 (apie 

20 aut. l.). ISBN 978-609-411-251-5. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos  

3. Urbanavičienė, Jolita, Indričāne, Inese, Jaroslavienė, Jurgita, Grigorjevs, Juris. Baltų kalbų garsynas XXI a. 

pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas (kolektyvinė monografija, su garsine medžiaga), 2 knyga. 

http://lki.lt/e-publikacijos
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Sudarytojos Jolita Urbanavičienė, Jurgita Jaroslavienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019 (apie 30 aut. 

l.). ISBN 978-609-411-252-2. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos  

4. Lemeškin, Ilja. Lithuanica aliter, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 440 p. (Billēmai bhe ersinnimai 2) (20,2 

aut. l. (809 559 sp. ž.). ISBN 978-609-411-255-3 ISSN 2669-1051 

5. Mikulėnienė, Danguolė, Čepaitienė, Agnė, Geržotaitė, Laura, Bakšienė, Rima, Kardelytė-Grinevičienė, Daiva, 

Meiliūnaitė, Violeta, Vyniautaitė, Simona. Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: 

žvalgomasis tyrimas. Kolektyvinė studija, 2019, p. 407 (22,05 aut. l.: teksto 19,71 aut. l. (788283 sp. ž.), 

iliustracijų 2,34 aut. l. (7014,83 cm2)). ISBN 978-609-411-253-9. 

6. Nevinskaitė, Laima, Tamaševičius, Giedrius. Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV 

eteryje 1960–2010. Mokslo studija. Mokslinė redaktorė Loreta Vaicekauskienė. Specialusis „Taikomosios 

kalbotyros“ numeris (13), 2019, p. 118 (6,8 aut. l. (271 041 sp. ž.). ISSN 2029-8935 

7. Vaskelaitė, Ramunė. Simboliniai pavadinimai: samprata, grupės sudėtis, rašymas (Mokslo studija), Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2019, 60 psl. (4,6 aut. l. (183 585 sp. ž.). ISBN 978-609-411-250-8. Prieiga 

internete: http://lki.lt/e-publikacijos 

8. Лемешкин, Илья. 1470 – год рождения Ф. Скóрина. – Францыск Скарына: новыя даследаванні, Мiнск: 

Бeларуская навука, 2019, p. 23–85 (2,8 aut. l. (112 343 sp. ž.). ISBN 978-985-08-2415-8 

 

4.2. Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose  
1. Aleknavičienė, Ona. Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija. – Knygotyra 73, 2019, p. 113–

202. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/15780/14793 eISSN 2345-0053 (4,86 

aut. l. (194 668 sp. ž.).  

2. Bilkis, Laimutis. Dėl kaimo vardo Jaunódava kilmės. – Baltistica 54(1), 2019, 145–157. [Prieiga internete: 

http://www.baltistica.lt], ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045, doi:10.15388/Baltistica.54.1.2389 (0,7 aut. l. (28 

899 sp. ž.). 

3. Čistiakova, Marina. О списках МВ 99 и НБКМ 1043, представителях особой разновидности пространной 

редакции Пролога. – Slavistica Vilnensis 64(1), 2019, p. 26–36. Prieiga internete: 

https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/14996. ISSN 2351-6895 | eISSN 2424-6115 (0,72 

aut. l. (29 000 sp. ž.). 

4. Čižik-Prokaševa, Veslava. Aplinkybiniai antriniai predikatyvai lietuvių kalboje. – Baltu filoloģija XXVIII (2), 2019, 

5–34. Žurnalo prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-

izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/, straipsnio DOI: https://doi.org/10.22364/bf.28.2.01, 

ISSN 1691-0036 (1,81 aut. l. (72551 sp. ž.).  

5. Ivoška Darius. Widerspiegelung der prussischen Kultur in den Grenzenbeschreibungen des Deutschen Ordens. – 

Preußenland. Jahrbuch der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 10, 2019. 

(1,2 aut. l. (49 824 sp. ž.).  

6. Jaroslavienė, Jurgita. Actualities and Methodological Challenges of Comparative Experimental Sound Research in 

Standard Baltic Languages. – Scientific Bulletin /A Series, Philology Fascicle XXVIII, 2019, 45–67. Žurnalo 

prieiga internete: http://bslr.ubm.ro/files/contents-BSLR-XXVIII-2019.pdf, http://bslr.ubm.ro/en/archive.php, 

straipsnio DOI: https://doi.org/10.37193/BSFF.2019.28.04. ISSN 1583–1264, CNCSIS 622 (1,095 aut. l. (43 781 

sp. ž.). Žurnalas priklauso duomenų bazėms CEEOL, Copernicus. 

7. Kazakėnaitė, Ernesta. Rygoje saugomos Martyno Liudviko Rėzos Abrahamui Jakobui Penzeliui siųstos knygos. – 

Knygotyra 72, 2019, p. 166–182. Prieiga internete: 

https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/13127/11951 ISSN 0204-2061 (0,92 aut. l. (36 969 sp. ž.).  

8. Lemeškin, Ilja. Dėl P. Skorinos Mažosios kelionių knygelės spausdinimo laiko ir vietos. – Knygotyra 72, 2019, 17–

33. [Prieiga internete: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.19]. ISSN 0204-2061 (0,9 aut. l. (36 350 sp. 

ž.). (su dviguba prieskyra: LKI ir Karolio universitetas). 

9. Lemeškin, Ilja. Kas buvo pirmosios baltiškos knygos autorius? Hipotezės teisėmis. – Baltistica 54, 2019, 131–143. 

[Prieiga internete: : http://www.baltistica.lt]. ISSN 0132-6503 (0,6 aut. l. (27 445 sp. ž.). 

10. Mikulėnienė, Danguolė, Pacevičiūtė, Aušra. Language shift model: the case of Kaunas-Jonava area. – Acta 

Baltico-Slavica 43, 2019. Prieiga internete: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/index. ISSN: 2392-

2389 ( 36 306 sp. ž. ir 5 pav.; iš viso 1,2 aut. l., su bendraautore). 

11. Miliūnaitė, Rita. Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje. – Baltu filoloģija XXVIII (1), 2019, 

123–139. Žurnalo prieiga internete: http://doi.org/10.22364/bf.28.1, straipsnio DOI: 

https://doi.org/1022364/bf.28.1.04. ISSN 1691-0036. (1,1 aut. l. (44 351 sp. ž.). 

12. Miškinienė, Galina. The Question of Preservation of National Traditions: Culinary Heritage of Lithuanian Tatars. 

– Yearbook of Balkan and Baltic Studies 2. Edited by Ekaterina Anastasova, Mare Koiva, Žilvytis Šaknys. 

http://lki.lt/e-publikacijos
http://lki.lt/e-publikacijos
https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/15780/14793
https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/14996
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/
http://bslr.ubm.ro/files/contents-BSLR-XXVIII-2019.pdf
http://bslr.ubm.ro/en/archive.php
https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/13127/11951
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.19
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/index
http://doi.org/10.22364/bf.28.1
https://doi.org/1022364/bf.28.1.04
https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/article/view/33
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ELM scholarly press Vilnius-Tartu-Sofia 2019, p. 131–140. Prieiga internete: 

https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol2 ISSN 2613-7844 (printed), ISSN 

2613-7852 (pdf) (0,58 aut. l. (23 010 sp. ž.). 

13. Mitkevičienė Asta. Sujungiamasis ryšys terminuose: terminai su jungtukais ir (ar), ir (arba). – Terminologija 26, 

2019, 88–102. ISSN 1392-267X (apie 0,87 aut. l. (35 000 sp. ž.). 

14. Morozova, Nadiežda. Войновский список философских сочинений Иоанна Дамаскина и Иоганна 

Шпангенберга в переводе Андрея Курбского. – Slavistica Vilnensis 64(2), 2019 ISSN 2351-6895 eISSN 

2424-6115 (1 aut. l. (39 000 sp. ž.). 

15. Morozova, Nadiežda. Рукописный сборник соборных постановлений и других сочинений филипповцев в 

собрании Библиотеки им. Врублевских АН Литвы. – Slavistica Vilnensis 64(1), 2019, p. 87–103. ISSN 

2351-6895 eISSN 2424-6115 DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).07 (1 aut. l. (41 500 sp. ž.). 

16. Murmulaitytė, Daiva. Lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių naujadara ir bendrinės kalbos normos. – Baltu 

filoloģija 28 (2), 2019, 107–122. Žurnalo prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-

izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/, straipsnio DOI: 

https://doi.org/10.22364/bf.28.2.03. ISSN 691-0036 (0,98 aut. l. (39057 sp. ž.).  

17. Ragauskaitė, Alma. Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų 

knygoje. – Baltu filoloģija 28(1), 2019, 153–168. Prieiga internete: 

https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-

filologija-xxviii-1-2019/. ISSN 1691-0036 (0,88 aut. l. (35 490 sp. ž.). 

18. Ramonaitė, Jogilė Teresa. Do I need want to speak? Foreigners in a “small” language country. – Journal of Baltic 

Studies, 2019 (publikuota internete). ISSN 1751-7877 (1,03 aut. l. (41 100 sp. ž.).  

19. Rimkutė-Ganusauskienė, Aušra. Naujieji avalynės pavadinimai. – Terminologija 26, 2019. Prieiga internete: 

http://lki.lt/terminologija/. ISSN I SSN 1392-267X (1,6 aut. l. (63 939 sp. ž.). 

20. Sakalauskienė, Vilija, Sawaniewska-Mochowa, Zofia. Litewska i polska spuścizna językowa Antoniego 

Juszkiewicza (Antanasa Juški) z perspektywy XXI wieku. – Acta Baltico-Slavica 43, 2019, 23–40. Žurnalo 

prieiga internete: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/109, straipsnio prieiga internete: 

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2019.014, straipsnio DOI: 

https://doi.org/10.11649/abs.2019.014. ISSN 2392-2389 (Iš viso 0,95 aut. l. (38000 sp. ž.), V. Sakalauskienės 

dalis – 0,475 aut. l. (19000 sp. ž.)). Žurnalas priklauso įvairioms duomenų bazėms: CEEOL, EBSCO, Scopus, 

ERIH Plus ir kt.  

21. Smetonienė, Anželika. Patterns of morphological integration of Slavic loan nouns in Petkevičius’ Catechism 

(1598) as an indication of their origin and chronology. – Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 54, 2019. 

ISSN 2392-2435 (1,5 aut. l. (60 922 sp. ž.). 

22. Strungytė-Liugienė, Inga. Uždrausta XVIII a. knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo „Stebuklinga 

Meile warginga griekininko=Szirdis“ (1752). – Knygotyra 73, 2019, p. 84–102. Prieiga internete: 

https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15778/14792 eISSN 2345-0053 (1,22 aut. l. (49 034 sp. ž.).  

23. Temčinas, Sergejus. ‘Жития пророков’ Абу Исхакa ас-Салаби как источник статьи ‘Посольство Исы в 

Антиохию’ славяноязычных литовско-татарских китабов. – Slavistica Vilnensis 64(1), 2019, p. 104–116.  

24. Umbrasas, Alvydas. Terminologija Lietuvių kalbos žodyne. – Terminologija 26, 2019, p. 162–183. Prieiga 

internete: http://journals.lki.lt/index.php/terminologija. ISSN 1392-267X (1,3 aut. l. (51 400 sp. ž.)). 

25. Urbanavičienė, Jolita. Palatalization of Consonants in Standard Lithuanian from the Viewpoint of Acoustic 

Phonetic. – Scientific Bulletin /A Series, Philology Fascicle XXVIII, 2019, 103–118. Žurnalo prieiga internete: 

http://bslr.ubm.ro/files/contents-BSLR-XXVIII-2019.pdf, http://bslr.ubm.ro/en/archive.php, straipsnio DOI: 

https://doi.org/10.37193/BSFF.2019.28.09. ISSN 1583–1264, CNCSIS 622 (0,80 aut. l. (32 106 sp. ž.). 

Žurnalas priklauso duomenų bazėms CEEOL, Copernicus.  

26. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Oranžinė spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje. – Baltu filoloģija XXVIII (2), 

2019, 173–201. Žurnalo prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-

periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/, straipsnio DOI: 

https://doi.org/10.22364/bf.28.2.06. ISSN 1691-0036 (1,8 aut. l. (73714 sp. ž.). 

27. Vaskelaitė Ramunė. Įvardžiuotinės formos makroekonomikos terminijoje: vartojimo dėsningumai ir svyravimų 

priežastys. – Terminologija 26, 2019. Prieiga internete: http://lki.lt/terminologija. ISSN 1392-267X (2,4 aut. l. 

(94 998 sp. ž.)). 

28. Venckienė, Jurgita. Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių ortografijos kaita: nuo Antano Baranausko prie bendrinės 

kalbos. – Baltu filoloģija 28(2), 2019, p. 204–218. Prieiga internete: www.lu.lv. ISSN 1691-0036 (1 aut. l. (41 

624 sp. ž). 

https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol2
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).07
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/
https://doi.org/10.22364/bf.28.2.03
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-1-2019/
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-1-2019/
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/109
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2019.014
https://doi.org/10.11649/abs.2019.014
https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15778/14792
http://bslr.ubm.ro/files/contents-BSLR-XXVIII-2019.pdf
http://bslr.ubm.ro/en/archive.php
https://doi.org/10.37193/BSFF.2019.28.09
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/
https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/
https://doi.org/10.22364/bf.28.2.06
http://lki.lt/terminologija
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29. Zemlevičiūtė Palmira. Bendrieji žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių gydytojų 

populiarinamuosiuose medicinos skelbiniuose. – Terminologija 26, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, xx–xx. 

ISSN 1392-267X. (1,6 aut. l. (963,309 sp. ž.). 

 

4.4. Mokslo straipsniai, analitinės recenzijos recenzuojamuose mokslo leidiniuose 
1. Aleknavičienė, Ona. Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: lituanistikos, biblistikos ir istorijos šaltiniai. – 

Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai 6. Archyvų tyrimas. Laiškai. Recenzijos. Sudarytoja Liucija Citavičiūtė. 

Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 15–120. ISBN 978-609-425-287-7 (6 tomas), 

ISBN 978-609-425-060-6 (bendras) (6,92 aut. l. (276 792 sp. ž.). 

2. Aleknavičienė, Ona. Henriko Lyzijaus laiškai (1718, 1722) Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I dėl 

Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro. – Archivum Lithuanicum 21, 2019, p. 283–308. Prieiga 

internete: http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum-21/; ISSN 1392-737X (1,49 aut. l. (59 689 sp. 

ž.). 

3. Aleksaitė, Agnė. Emocinė-ekspresinė leksika Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne – naujadarų radimosi 

aplinkybės ir darybos būdai. – Bendrinė kalba 92, 2019. Žurnalo prieiga internete: 

doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92, straipsnio DOI: 

doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.04. ISSN 2351-7204 (1,5 aut. l. (59 102 sp. ž.)  

4. Aleksaitė, Agnė. Kalbos aktai Naujosios Romuvos (1931–1940) higienos ir kosmetikos reklamose. – Bendrinė 

kalba 92, 2019. Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92, 

straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.06. ISSN 2351-7204 (0,9 aut. l. (36 172 sp. ž.) 

5. Auksoriūtė, Albina. Povilo Matulionio Žolyne pateiktų augalų genčių vardų autoriniai šaltiniai. – Bendrinė kalba 

92, 2019. Prieiga internete: www.bendrinekalba.lt. ISSN 2351-7204 (1 aut. l. (39,680 sp. ž.). 

6. Bakšienė, Rima. Dėl lietuvių tarmių priegaidžių žymėjimo TFA simboliais. – Linguistica Lettica 27, 2019,7–26. 

ISSN 1407-1932 (0,94 aut. l. (37 543 sp. ž.).  

7. Bakšienė, Rima. Tarminio kalbėjimo vertinimas paprūsėje: XXI a. pradžios Vištyčio arealo tyrimas. – Lietuvių 

kalba 13, 2019. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/267/199. 

ISSN 1822-525X (1,1 aut. l. (44 455 sp. ž.). 

8. Blažienė, Grasilda. Kas dar nepasakyta apie Paulių. – Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save. Rytai–

Vakarai: komparatyvistinės studijos 13, 2019, 254–263.  

9. Blažienė, Grasilda. Was man nicht alles in den Folianten des deutschen Ordens findet. – Индоевропейское 

языкознание и классическая филология–XXIII. Mатериaлы чтений, посвященных памяти профессора 

Иосифа Моисеевича Тронского 1, 2019, 72–88 [Prieiga internete: 

https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2019_01.pdf; https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2019/72-

88.pdf] ISSN 2306-9015; ISBN 978-5-02-040334-5; DOI:10.30842/ielcp230690152305 (1 aut. l. (40 125 sp. 

ž.); bazės РИНЦ (e-library), AWOL – The Ancient World Online, Erih Plus. 

10. Blažienė, Grasilda. Исследование прусского ономастикона в балтийском европейском контексте. – 

Славянское и балканское языкознание. Славистика. Индоевропеистика. Культурология. К 90-летию со 

дня рождения Владимира Николаевича Топорова, Мocква: Институт славяноведения, 2019, 7–27. 

[Prieiga internete: https://inslav.ru/publication/slavyanskoe-i-balkanskoe-yazykoznanie-slavistika-

indoevropeistika-kulturologiya-k-90], ISSN 2658-3372; DOI 10.31168/2658-3372; DOI 10.31168/2658-

3372.2019.2 

11. Čepaitienė, Agnė. Pasvalio geolektas: tarminės ypatybės dialektometrijos požiūriu. – Taikomoji kalbotyra 12, 

2019, 39–74. Prieiga internete: https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-

kalbotyra/article/view/183/131. ISSN: 2029-8935 (1,4 aut. l. (55 549 sp. ž. + 16 paveikslų). 

12. Čičirkaitė, Ramunė. Ar žodžio galo balsių ilgumą lemia kalbų kontaktai? Praeities mįslė iš kelių kartų įvairiakalbių 

vilniečių perspektyvos (trukmės aspektas). – Archivum Lithuanicum 21, 255–280, 2019. ISSN 1392-737X, (1,8 

aut. l. (71 904 sp. ž.). 

13. Čistiakova, Marina. О южнославянских переводах Стишного пролога. – Турилов А.А. и др. (ред.), Scala 

Paradisi: академику Димитрију Богдановићу у спомен (1986–2016), Београд 2018, с. 437–455. Prieiga 

internete: https://lki.academia.edu/MarinaChistiakova, ISBN 978-86-7025-802-0 (0,75 aut. l. (30 000 sp. ž) 

(vėluojanti publikacija). 

14. Čižik-Prokaševa, Veslava. Dviejų / trijų sakininių prieveiksmių vieta lietuvių kalbos sakiniuose. – Acta 

Linguistica Lithuanica LXXX, 2019, 17–44. Žurnalo prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/11/Acta_80.pdf, straipsnio DOI: https://doi.org/10.35321/all80-02. ISSN 1648-4444 

(1,35 aut. l. (54036 sp. ž.).  

http://www.istorija.lt/journals/archivum-lithuanicum-21/
http://www.bendrinekalba.lt/?92
http://www.bendrinekalba.lt/?92
http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/267/199
https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2019_01.pdf
https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2019/72-88.pdf
https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2019/72-88.pdf
https://lki.academia.edu/MarinaChistiakova
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/Acta_80.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/Acta_80.pdf
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15. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis 

studentų apklausa). – Bendrinė kalba 92, 2019. Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, 

http://www.bendrinekalba.lt/?92. ISSN 2351-7204. (1,88 aut. l. (75184 sp. ž.), po 0,94 aut. l. abiem autorėms). 

16. Garšva, Kazimieras. Lietuviai prieš 1500, 1010 ir 100 metų. – Žiemgala 1, 2019, 17–20. Prieiga internete: 

www.ziemgala.lt. ISSN 1392-3781 (0,3 aut. l. (12 000 sp. ž.).  

17. Garšva, Kazimieras. Lietuvos Žiemgalos vietovardžiai. – Žiemgala 2, 2019, 5–12. Prieiga internete: 

www.ziemgala.lt. ISSN 1392-3781 (1 aut. l. (40 000 sp. ž.). 

18. Garšva, Kazimieras. Pietryčių Lietuvos vardynas ir Šlapeliai. – Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai, Vilnius: 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 249–263. ISBN 978-609-425-247-1. (0,8 a. l. (32 000 sp. ž.). 

19. Geržotaitė, Laura. Bendrinės lietuvių kalbos vaizdinių kalbinio standarto plote tyrimas: vienos Kauno rajono 

gimnazijos atvejis. – Lietuvių kalba 13, 2019. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-

kalba/article/view/278. ISSN 1822-525X (1 aut. l. (40.383 sp. ž.). 

20. Geržotaitė, Laura. Jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės gimtinės vaizdiniai. – Acta 

Linguistica Lithuanica 81, 2019. ISSN 1648-4444 (1,2 aut. l. (49.264 sp. ž.) ISSN 1822-525X (1,36 aut. l.; 

54382 sp. ž.). 

21. Ivoška, Darius. Litauische historische Personennamen in dem „Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409“. – 

Acta Linguistica Lithuanica 81, 2019, 95–107 (0,8 aut. l. (30 226 sp. ž.).  

22. Kardelytė-Grinevičienė, Daiva. Lokalizacijos raiška ketvirtojo Georgo Wenkerio sakinio vertimuose. – Lietuvių 

kalba 13, 2019. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/288. ISSN 

1822-525X (0,5 aut. l. (22 000 sp. ž.). 

23. Lemeškin, Ilja. Práce skriptorů Prusů pražské provenience z dob Karla IV. – Parrésia 12 (2018), 2019, 119–138. 

Prieiga internete: http://www.parresia.cz/cz/parresia/aktualni-cislo. ISSN 1802-8209 (1,1 aut. l. (43 735 sp. ž.). 

24. Lemeškin, Ilja. Seniausias baltų tekstas ir jo antroponimai. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 2019, 9–19. Prieiga 

internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica/. ISSN 1648-4444 (0,5 aut. l. (23 136 sp. ž.). 

25. Mikulskas Rolandas. Inkliuzyvinių konstrukcijų jungties virsti sugramatinimo kelias. Lietuvių kalba 13, 2019,1-

22, ISSN: 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-

kalba/article/view/265/196 

26. Miliūnaitė, Rita. Bendrinė lietuvių kalba Europos kalbų postandartizacijos kontekste. – Bendrinė kalba 92, 2019. 

Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92. Straipsnio 

prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/92/Miliunaite_BK_92_straipsnis.pdf. ISSN 2351-

7204 (1,8 aut. l. + iliustr., 72 664 sp. ž.). 

27. Miškinienė, Galina. Путешествие “турка” Синдбада: к проблеме выявления источников в арабографичных 

славяноязычных рукописях литовских татар. – Slavistica Vilnensis 64(1), 2019, p. 117–132. Prieiga 

internete: http://www.journals.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/15021/14046 ISSN2351-6895, 

elSSN2424-6115 (0,85 aut.l. (33 998 sp.ž.). 

28. Nevinskaitė, Laima. 2019. Nes taip kalba žurnalistai: kaip radijas ir TV veikia lietuvių kalbos pokyčius. Darbai ir 

dienos, 71, 83–100. (1,3 a.l., 52548 ž.) ISSN 1392-0588 (spausdintas) ISSN 2335-8769 (internetinis), 

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99568/1/ISSN2335-8769_2019_N_71.PG_83-100.pdf 

29. Pajėdienė, Jūratė. Kretingos tarmės žodyne (2011) atsiskleidžiantys žemaitiško emocinio lauko kontūrai. – Acta 

Linguistica Lithuanica 80, 2019, p. 80–108. Prieiga internete: 

http://journals.lki.lt/index.php/actaLinguisticaLithuanica/article/view/109/98; leidinio DOI: 

https://doi.org/10.35321/all80; ISSN 1648-4444 (1,6 aut. l. (64 296 sp. ž.)  

30. Pajėdienė, Jūratė. Pritarimas pašnekovui žemaičių kasdienybės diskurse: funkcijos ir raiška (remiantis XX a. II 

pusės šaltiniais). – Bendrinė kalba 92, 2019. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/ ISSN 2351-7204 

(~1,13 aut. l. (39 880 sp. ž. + 2 lentelės).  

31. Pakalniškienė, Dalia. 1759 metų „Ziwato“ denominatyviniai veiksmažodžiai. – Res humannitariae 26, 2019.. ISSN 

1822-7708 (1,5 aut. l., 63 000 sp. ž.). 

32. Petkūnas, Darius. Liuteroniškojo pietizmo tėvų – Pilypo Jokūbo Špenerio ir Augusto Hermano Frankės – 

teologija. – Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2019 (6,13 aut. l. (245 537 sp. ž.)  

http://www.bendrinekalba.lt/?92
http://www.ziemgala.lt/
http://www.ziemgala.lt/
http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/288
http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/265/196
http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/265/196
http://www.bendrinekalba.lt/?92
http://www.journals.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/15021/14046
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99568/1/ISSN2335-8769_2019_N_71.PG_83-100.pdf
http://journals.lki.lt/index.php/actaLinguisticaLithuanica/article/view/109/98
https://doi.org/10.35321/all80;%20ISSN%201648-4444
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33. Poderienė, Nida, Vaičiakauskienė, Sonata. Etnolingvistinis gyvybingumas mokinių santykio su kalba aspektais. – 

Lituanistica T. 65 Nr.4, 2019. Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica. ISSN 

0235-716X (1,17 aut. l. (47064 sp. ž.).  

34. Poderienė, Nida, Vaičiakauskienė, Sonata. Lietuvių kalbos prestižas: mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos 

švietimo politikos kontekste. – Lituanistica T. 65 Nr.3, 2019. Prieiga internete: 

https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/issue/view/488. ISSN 0235-716X (1,5 aut. l. (61752 sp. 

ž.), abiejų autorių indėlis po lygiai). Prieiga internete (turinys): 

http://www.lkti.lt/public/Knygynas/2019_Paulius_Normantas_Contents.pdf. ISBN 978-609-8231-11-3 (0,7 

aut. l. (28 937 sp. ž.). 

35. Prusinowska, Justyna. Ruch gromadkarski na Mazurach. Przegląd źródeł. – Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos 

dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019 (1,75 aut. l. 

(70 000 sp. ž.)  

36. Ragaišienė, Vilija. Daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių 

kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Lietuvių kalba 13, 2019. Prieiga internete: 

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba.  

37. Ragaišienė, Vilija. Punsko ir Seinų lietuvių šnektos: lenkų kalbos įtaka vardažodžių kirčiavimo sistemai. – 

Lietuvos lenkų tarmės, 2016–2018 metų elektroninis leidinys. Prieiga internete: 

http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/apie/straipsniai. ISBN 978-609-459-803-6 (1 aut. l. (40 302 sp. ž.).  

38. Ragaišienė, Vilija. Žmogaus paveikslas „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. – Terra Jatwezenorum 11 (1), 

2019. Prieiga internete: http://punskas.pl/terra-jatwezenorum/ ISSN 2080-7589 (1,07 aut. l. (42673 sp. ž.). 

39. Ragauskaitė, Alma. Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. 

Joniškio krikšto metrikų knygoje. – Acta Linguistica Lithuanica 80, 2019, 177–194. Prieiga internete: 

http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-80/. ISSN 1648-4444 (1,02 aut. l. (41 100 sp. ž.).  

40. Sidabraitė, Žavinta. Kai kurios asmens ir bendruomenės modernėjimo tendencijos surinkimininkų literatūroje. – 

Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 2019 (2,05 aut. l. (82 300 sp. ž.)  

41. Skorupa, Pavel. Semantic Oppositions in Vilnius County Toponyms. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 2019, 20–40 

(1,4 aut. l. (56 102 sp. ž.).  

42. Smetonienė, Anželika. PK slaviškos šaknies veiksmažodžiai: skoliniai ir probleminiai atvejai. – Lietuvių kalba 13, 

2019. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/issue/view/141 ISSN 1822-525X 

(0,9 aut. l. (35 841 sp. ž.). 

43. Strungytė-Liugienė, Inga. Surinkimininkų giesmynų raida, kalbos kaita ir tradiciškumas (XIX a. pradžia). – 

Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 2019 (2 aut. l. (80 000 sp. ž.)  

44. Sviderskienė, Dalia. Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 

2019, 108–138. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-81/ ISSN 1648-4444 (1,6 aut. l. (64723 

sp. ž.). 

45. Šinkūnas, Mindaugas. Rašybos skirtumai surinkimininkų ir bažnytinėje raštijoje. – Moderniųjų iniciatyvų ir 

tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019 (3,5 

aut. l. (141 250 sp. ž.)  

46. Švambarytė-Valužienė, Janina. Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės (XX a. pabaiga – XXI a. 

pradžia) – Acta Linguistica Lithuanica LXXX, 2019, 109–145. ISSN 1648-4444. (1,5 a. l, (60.434 sp. ženklai). 

DOI:https//doi.org/10.35321/all80-06. 

47. Šveikauskienė, Daiva, Šveikauskas, Vytautas. Lietuvių kalbos skaitmeninė gramatika. – Lietuvių kalba 13, 2019. 

Žurnalo prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt, straipsnio prieiga internete: 

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/264/207. ISSN 1822-525X. (1,2 aut. l. (48394 

sp. ž.), iš jų D. Šveikauskienės dalis 1,2 aut. l. (48 297 sp. ž.), V. Šveikausko dalis 0,2 aut. l. (8112 sp. ž.) 
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Београд, 2018, с. 99–110. ISSN 1452-2233 (0,57 aut. l. (22 892 sp. ž.) (vėluojanti publikacija).  

52. Temčinas, Sergejus. Какой польский печатный Коран перевел в московском Посольском приказе С.Ф. 
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10, 2019, s. 53–63. ISSN 2082-9299 (0,83 aut. l. (33 056 sp. ž.). 

60. Tuomienė, Nijolė. Phonetische Konvergenz in einem Teil Südostlitauens/ Fonetinė konvergencija vienoje pietryčių 

Lietuvos dalyje. – Slavistica Vilnensis 64 (2), 2019. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-

vilnensis/issue/....lt. ISSN 2351-6895 | eISSN 2424-6115 (1 aut. l. (39.780 sp. ž.) 

61. Tuomienė, Nijolė. Pietų aukštaičių tarmės paribiai: sintaksinių konstrukcijų kaita. – Kalbotyra 72, P. XX, 2019. 

Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/ /....lt. ISSN 2029-8315 | eISSN 1392-1517 (1,2 aut. l. 

(49.368 sp. ž.) 
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проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу: матерiали V 

Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, Луцьк: Луцький iинститут розвитку людини 

унiверситету «Украïна», видавництво «Вежа-Друк», 2019, 18–27. УДК 371 : 378. (0,51 aut. l. (20 504 sp. 
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8935, (2 aut. l., 81239 sp. ž.) [su bendraautore Vilija Schoroškaite] 
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92, 2019. Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92, 

straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.07. ISSN 2351-7204 (2,3 aut. l. arba 91645 sp. ž.). 
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sp. ž., 1 aut. l.). 

69. Vaskelaitė, Ramunė. Įvardžiuotiniai dalyviai su priklausomais žodžiais: kodifikuotoji norma ir jos neaiškumai. – 

Bendrinė kalba 92, 2019. Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, 

http://www.bendrinekalba.lt/?92, straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.01. ISSN 2351-7204 (1,8 

aut. l. (71394 sp. ž.) 

70. Venckienė, Jurgita. Trumpas lietuviškos gramatikos konspektas – nežinota XIX a. pab. gramatika.– Archivum 

Lithuanicum 21, 2019, p. 209–232. Prieiga internete: www.istorija.lt/leidiniai/testiniai-leidiniai/archivum-

lithuanicum/. ISSN 1392-737X (1,5 aut. l. (42 700 sp. ž. + 1310 cm2 iliustracijų). 

71. Vladarskienė, Rasuolė. Tarptautinių žodžių semantikos pokyčiai administracinėje kalboje. – Bendrinė kalba 92, 

2019. Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92. ISSN 

2351-7204 (0,7 aut. l. (28 362 sp. ž.). 

72. Vukotić, Vuk. [2019]. Social engineers and myth-busters: A comparative research on Lithuanian, Norwegian and 

Serbian language experts. Taikomoji kalbotyra 13, 292-344. 

https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/201/144  

73. Vukotić, Vuk. 2019. The power of top-down language planning: a comparative investigation of three European 

regions. Darbai ir dienos 71, 11-31. https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99571/1/ISSN2335-

8769_2019_N_71.PG_11-31.pdf  

74. Zemlevičiūtė, Palmira. Daktaras Kazys Grinius ir jo lietuviškoji medicinos terminija. – Vilniaus medicinos 

istorijos almanachas IV. Red. Ramūnas Kondratas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 63–98. ISSN 1392-

0030. (2,5 aut. l. (99,115 sp. ž.). 

75. Гаршва, Казимерас. Бальтизмы (топонимы, фамилии) в Польше, Беларуси. – Droga ku wzajemności. 

Materiały 25 miedzynarodowej konferencji naukowej 25, pod redakcją B. Siegienia, Białystok, 2019. 

Spausdinama. ISBN 978-83-930230-3-5 (0,62 aut. l. (24 800 sp. ž.).  

76. Гритенене, Аурелия. Концепт ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ в литовской прозе XXI века. – 

Aктуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу. Луцьк: Вежа-

Друк, 2019, p. 9–17. УДК 371 : 378 A 43 (0, 63 aut. l. (20 205 sp. ž.). 

77. Землявичуте, Пальмира. Словосложение литовской терминологической медицинской лексики в большом 

польско-литовском словаре Симонаса Даукантаса. – Слово.Словарь. Термин. Лексикограф. Сборник 

статей по материалам Международной научно-практической конференции памяти доктора 

филологических наук, профессора Юрия Николаевича Марчука. Научное электронное издание. Под 

общей редакцией И. И. Валуйцевой. Редактор английского текста И. А. Улиткин, Москва: Московский 

государственный областной университет, 2019, 257–261. Prieiga per internetą: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38527929 (0,6 aut. l. (23,894 sp. ž.). 
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įvadinė studija 3,6 aut. l.; tarminiai tekstai - 4,77 aut. l. (334 880 sp. ž.). ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-

239-3. 

5. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Pamokslai vairingose materijose. Rankraštį šifravo Ritutė Petrokienė ir Aurelija 

Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.  

6. Leskauskaitė, Asta, Ragaišienė, Vilija. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, t. II (N–Ž), Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 2019, 831 p. (66 aut. l. (2640653 sp. ž.). ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-

411-238-6 (II tomas).  

7. Molėtų apylinkių tekstai (sud. R. Rinkauskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, ISSN 1822-6752, 

ISBN 978-609-411-240-9. Iš viso 7 aut. l.: įvadinė studija – 2,6aut. l., transkribuoti tekstai – 4,4aut. l.). 

8. Rekašiūtė, Kotryna; Strungytė-Liugienė, Inga; Šinkūnas, Mindaugas [Par.] [Kristijonas Endrikis Mertikaitis,] 

Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai, Tilžė, 1825, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 611 p. 

(19,22 aut. l. (769 126 sp. ž.). Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt ISBN 978-609-411-247-8  

9. Rekašiūtė, Kotryna; Strungytė-Liugienė, Inga; Zinkevičius, Vytautas [Par.]. Ketury naujo giesmė, ~1841, Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2019, 8 p. (0,16 aut. l. (6 605 sp. ž.). Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt ISBN 

978-609-411-245-4  

10. Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas [Par.]. Keturos gražios giesmės, ~1841, 

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 8 p. (0,13 aut. l. (5 492 sp. ž.). Prieiga internete: 

http://seniejirastai.lki.lt ISBN 978-609-411-244-7  

11. Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas [Par.]. Penkis naujo giesmė, ~1841, Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2019, 8 p. (0,15 aut. l. (6 390 sp. ž.). Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt ISBN 

978-609-411-248-5  

12. Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas [Par.]. Komidanto dukteraitė, prieš 1897, 

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 8 p. (0,16 aut. l. (6 698 sp. ž.). Prieiga internete: 

http://seniejirastai.lki.lt ISBN 978-609-411-246-1  

13. Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna; Zinkevičius, Vytautas [Par.]. Eikš prie Jėzaus, ~1845, Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2019, 16 p. (0,7 aut. l. (27 046 sp. ž.). Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt 

ISBN 978-609-411-243-0  

14. Šepetytė, Rita [Par.]. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 360 p. 

(8,7 aut. l. + faksimilės (347 539 sp. ž. + kompaktinė plokštelė su faksimilėmis).  

15. Šinkūnas, Mindaugas [Par.]. D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR GERMANICO-POLONICO-

LITHVANICO-LATINUS. Nunc primùm in his quatuor lingvis editus. […] Königsberg / Gedruckt und verlegt 

durch Friderich Reuſnern, 1670, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 82 p. (1,3 aut. l. (51 900 sp. ž.). 

Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt ISBN 978-609-411-249-2 

 

4.5. Bibliografijos, moksliniai katalogai, žinynai, enciklopedijos, moksliškai susisteminti 

duomenų rinkiniai ir pan. 
1. Bilkis, Laimutis, Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia, Ragauskaitė, Alma, Skorupa, Pavel, Sviderskienė, Dalia. 

Grasilda Blažienė. Bibliografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 87 p. (3,03 aut. l. (121 413 sp. ž.). 

ISBN 978-609-411-234-8 

2. Miliūnaitė, Rita; Aleksaitė, Agnė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas [Tęstinis internetinis žinynas nuo 2011 

m.]. Sudarytoja Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. Prieiga internete: 

http://naujazodziai.lki.lt. ISBN 978-609-411-147-1. https://doi.org/10.35321/neol. (2019 m. paskelbta 500 

naujažodžių aprašų (4 aut. l.): A. Aleksaitės dalis – 1 aut. l., t.y. apie 130 naujažodžių aprašomųjų straipsnių iš 

4 aut. l.; 3 aut. l. paskelbė R. Miliūnaitė – 370 aprašų). 2019 m. ND fiksuota 5400 naujažodžių. 

3. Šveikauskienė, Daiva. Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema [Tęstinis internetinis mokslinis žinynas]. 

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. Prieiga internete: http://ligis.lki.lt/, DOI: doi.org/10.35321/ligis2017. 

Bendra LIGIS apimtis 2019 m. 15 aut. l. 

4. Vladarskienė, Rasuolė. Kanceliarinės kalbos patarimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. Prieiga internete: 

http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/. ISBN 978-9955-704-22-5. Atnaujinto leidimo rengimas pagal ilgalaikę 

programą (2019 m. atnaujinta 2 aut. l.).  

5. Čistiakova Marina. Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų katalogas 3. Lapkritis, Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2019, 608 p. (bendra apimtis: 29 aut. l. (1 115 058 sp. ž.); 2019 m. atliktų darbų 

apimtis: 12,58 aut. l. (503 200 sp. ž.). ISBN 978-609-411-235-5. 

http://seniejirastai.lki.lt/
http://seniejirastai.lki.lt/
http://seniejirastai.lki.lt/
http://seniejirastai.lki.lt/
http://seniejirastai.lki.lt/
http://seniejirastai.lki.lt/
http://seniejirastai.lki.lt/
http://naujazodziai.lki.lt/
https://doi.org/10.35321/neol
http://ligis.lki.lt/
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/
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6. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas [Tęstinis internetinis moksliškai susistemintas duomenų 

rinkinys]. Sudarytojos Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Veslava Čižik-

Prokaševa. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. Prieiga internete: http://publicistinis-tekstynas.lki.lt. (Iš viso 

apimtis 70,77 aut. l.)  

7. Naujųjų skolinių duomenų bazė, parengė Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyrius, 

doi: https://doi.org/10.35321/nsdb. 

 

4.6. Mokslo straipsniai nerecenzuojamuose tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo 

leidiniuose, profesinėje ar kultūrinėje spaudoje 

1. Aleksaitė, Agnė. Lauksiu sąskaitėlės ir siuntinuko, arba deminutyvinė kalba suaugusiųjų pasaulyje. – Gimtoji kalba 

4, 2019, 8–13 (0,39 aut. l. (15 520 sp. ž.). 

2. Bilkis, Laimutis. Vietovardžių metų prasmė. – Gimtoji kalba 12, 2019. [Prieiga internete (anotacija): 

https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/2019-metu-gimtoji-kalba/gimtoji-kalba-nr-12], ISSN 0868-5134, p. 3–12 

(0,7 aut. l. (27 784 sp. ž.). 

3. Blažienė, Grasilda. Išėjęs pasilikti. Pauliui Normantui (1948 06 08–2016 01 07). – Viekšnių žinios 8, 2019, 6–8. 

4. Čičirkaitė, Ramunė. Žurnalistai šiandien kalba kitaip nei prieš keliasdešimt metų. Kaip? / 2019-12-17, 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-12-17-zurnalistai-siandien-kalba-kitaip-nei-pries-keliasdesimt-metu-

kaip/178451 (0,14 a. l. (5755 sp.ž.)) 

5. Dalia Kiseliūnaitė. Kuršių nerijos kuršininkai – nykstanti kultūrinė ir kalbinė bendruomenė. – Rambynas, 2019. 

1(15). Prieiga internete: http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/RAMBYNAS-NR.1.pdf ISSN 2029-0756 

(0,8 sp.l., (33 000 sp. ž.). 

6. Durgut, Hüseyin; Miškinienė, Galina. Abraham Karitski Kitabi’nda Bulunan Türkçe Metinlere Bir Örnek: İçkinin 

Günahlari Hakkinda Bir Şiir. – Uluslararasi Toplum Ve Kültür Araştirmalari Sempozyumu (3–5 Ekim 2019) 

Bildiriler Kitabı. Edit. Mustafa Aça. Çanakkale 2019, s. 654–664 Prieiga internete: 

https://lki.academia.edu/GalinaMiskiniene ISBN 978-605-80350-0-3 (bendra apimtis: 0, 58 aut.l. (23 085 sp. 

ž.); LKI tenkanti dalis: 0,29 aut. l. (11 543 sp. ž.). 

7. Garšva Kazimieras. Vietovardžių metų gairės (pranešimų ciklas). – www.alkas.lt; 2019-03-21, 2019-05-25, 2019-

07-05. Prieiga internete: http://alkas.lt/2019/03/21/k-garsva-vietovardziu-metu-gaires/ (0,27 aut. l. (10 300 sp. 

ž.). 

8. Gritėnienė, Aurelija. [Recenzija]. Neringa Vaitkutė. Klampynių kronikos. Vilnius: Nieko rimto, 2018. – Gimtoji 

kalba 10, 2019, p. 18–22. ISSN 0868-5134 (0,4 aut. l. (16515 sp. ž.). 

9. Jaroslavienė Jurgita. A Brief Analysis of the Lithuanian and Latvian Nasal Sonorants and their Velar Allophones –

 Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 

квіт. 2019 р., м. Київ), 2019, 33–37. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», УДК 

81’342(062), С91. ISBN 978-966-622-936-9 (0,31 aut. l. (12 517 sp. ž) 

10. Jaroslavienė, Jurgita, Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė [26-osios tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio 

konferencijos Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas apžvalga], – Gimtoji kalba 11 

(629), 2019, 26–29. ISSN 0868-5134 (0,47 aut. l. (18952 sp. ž.), iš jų J. Jaroslavienės dalis – 0,35 aut. l.) 

11. Jaroslavienė, Jurgita, Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė. [Apžvalga] Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos 

galia ir prestižas, – Bendrinė kalba 92, 2019. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba, žurnalo DOI: 

doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.08. ISSN 2351-7204 (0,57 

aut. l. (22697 sp. ž.), iš jų J. Jaroslavienės dalis – 0,35 aut. l.) 

12. Judžentytė-Šinkūnienė, Gintarė, Jaroslavienė, Jurgita. [Apžvalga] 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio 

konferencija – Baltistica 54 (1), 2019, 188–192. Prieiga internete: 

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/current/showToc, straipsnio DOI: 

10.15388/baltistica.54.1.2391. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045 (0,25 aut. l.), iš jų J. Jaroslavienės dalis – 

0,1 aut. l.  

13. Kaunas, Domas; Strungytė-Liugienė, Inga; Rekašiūtė, Kotryna. Zur geistigen Bildung, Schrift- und Buchkultur 

der Angehörigen der Gemeinschaftsbewegung Preußisch-Litauens. – Annaberger Annalen 27, 2019, p. 26–61. 

Prieiga internete: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2019/5_Surinkimininkai_AA27.pdf ISSN 1614-2608 

(spaudinys), ISSN 2566-767X (internetinis leidinys) (bendra apimtis: 2 aut. l. (65 326 sp. ž. + 1 127 cm2 

iliustracijų); LKI skirtina du trečdaliai publikacijos: 1,33 aut. l. (21 775 sp. ž. + 751 cm2 iliustracijų) [interviu 

su Domu Kaunu, Inga Strungyte-Liugiene, Kotryna Rekašiūte; pirmą kartą publikuotas Lietuvoje: Mažosios 

Lietuvos surinkimininkų dvasinio ugdymo, rašto ir knygos kultūra. – Liaudies kultūra 3, 2018, p. 28–44]  

http://publicistinis-tekstynas.lki.lt/
https://doi.org/10.35321/nsdb
https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/2019-metu-gimtoji-kalba/gimtoji-kalba-nr-12%5d,%20ISSN%200868-5134
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-12-17-zurnalistai-siandien-kalba-kitaip-nei-pries-keliasdesimt-metu-kaip/178451
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-12-17-zurnalistai-siandien-kalba-kitaip-nei-pries-keliasdesimt-metu-kaip/178451
http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/RAMBYNAS-NR.1.pdf
https://lki.academia.edu/GalinaMiskiniene
http://www.alkas.lt/
http://alkas.lt/2019/03/21/k-garsva-vietovardziu-metu-gaires/
http://journals.lki.lt/bendrinekalba
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/current/showToc
http://dx.doi.org/10.15388/baltistica.54.1.2391
http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2019/5_Surinkimininkai_AA27.pdf
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14. Lituanistinio švietimo integruota programa / parengė: Zita Nauckūnaitė, Šarūnas Gerulaitis, Justinas Dementavičius, 

Ida Juraitienė. Vilnius: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2019. 129 p. ISBN 978-5-420-01823-1. Iš viso: 

6,5 aut. l. (260 168 sp. ž.) (Zitos Nauckūnaitės indėlis (LKI) – 50 proc.).  

15. Miliūnaitė, Rita. Lietuvių kalbos pokyčiai: (ir) ko mums bijoti? – Kalbos namai (www.kalbosnamai.lt), 2019. 

Prieiga internete: http://www.kalbosnamai.lt/images/dokumentai/apie_kalbos_baimes.pdf. ISSN 1822-6159 

(0,6 aut. l., 23 875 sp. ž.). 

16. Miškinienė, Galina. Litvanya Tatarlarına Ait Kültürün Korunması: Eski Geleneklerin Dönüşü. – II. International 

Symposium of Academik Studies on Education and Culture I-SASEC. Pamukkale University. Denizli, 12–14 

Eylül 2019. Tam Metin Kitabı. Editör Hakan Akdağ, Fuat Serkan Say. Ankara 2019, s. 656–662. Prieiga 

internete: www. i-sasec.org /2019/ ISBN: 978-605-7989-44-4 (0,52 aut. l. (20 898 sp.ž.). 

17. Morozova, Nadiežda. Староверы – историки европейской части Российской империи в середине XIX в: 

Василий Золотов. – Вторые Ковылинские Преображенские чтения. Международная конференция, 3 

июня 2019 г., Дом Русского Зарубежья. Сборник материалов. Москва: Культурно-паломнический центр 

им. протопопа Аввакума. P. 123–132. ISBN: 978-5-91556-588-2 (0,75 aut. l. (29 000 sp. ž.) 

18. Pajėdienė, Jūratė. [Recenzija] Juozas Pabrėža. Žemaičių kalba ir rašyba. 2017. – Acta Linguistica Lithuanica 80, 

2019, p. 267–282. Prieiga internete: 

http://journals.lki.lt/index.php/actaLinguisticaLithuanica/article/view/115/103. ISSN 1648-4444. Leidinio DOI: 

https://doi.org/10.35321/all80 (~1,14 aut. l. (45 414 sp. ž.) (atsiskaityta 2018 m.). 

19. Pakalniškienė, Dalia. Danguolė Mikulėnienė. Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. I dalis. 

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

tipai. Monografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, 319 p. – Baltistica 54 (1), 2019, 

159–167. ISSN 0132-6503 (0,6 aut. l. (23 419 sp. ž.). 

20. Ragauskaitė, Alma. Iš Joniškio parapijos istorinio vardyno: lietuvių senieji dvikamieniai asmenvardžiai. – Joniškio 

krašto kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2019, 57. ISBN 978-609-420-638-2 (0,083 

aut. l. (3 333 sp. ž.).  

21. Ragauskaitė, Alma. Iš Joniškio parapijos istorinio vardyno: lietuvių senųjų dvikamienių asmenvardžių trumpiniai. –

 Joniškio krašto kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2019, 81–82. ISBN 978-609-420-

638-2 (0,083 aut. l. (3 333 sp. ž.).  

22. Ragauskaitė, Alma. Iš Joniškio parapijos senojo vardyno: pravardinės kilmės pavardės. – Joniškio krašto 

kalendorius, Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2019, 25–26. ISBN 978-609-420-638-2 (0,083 aut. 

l. (3 333 sp. ž.).  

23. Ragauskaitė, Alma. Lietuviški kėdainiečių asmenvardžiai XVII a. Kėdainių inventoriuose. – Rinkos aikštė 

60(3456), geg. 30 d., 2019, 8–9. Prieiga internete: http://www.rinkosaikste.lt/gyvenimas-margas/savam-krate-

net-saul-rykesn/lietuviki-kdainiei-asmenvardiai-xvii-a-kdaini-inventoriuose. ISSN 1648-0376 (0,35 aut. l. (14 

100 sp. ž.). 

24. Sidabraitė, Žavinta; Strungytė-Liugienė, Inga; Petkūnas, Darius. Atgimę per knygą ir tikėjimą [pokalbis su 

Žavinta Sidabraite, Inga Strungyte-Liugiene, Dariumi Petkūnu] – Būdas 6, 2019, p. 55–60 (0,61 aut. l. (24 643 

sp. ž.)  

25. Skirmantas, Petras. Kol nebuvo Palemono: kompiuteriai, lietuviški rašmenys ir šriftai. – Bendrinė kalba 92 

(2019). Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, straipsnio DOI: 

doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.09. ISSN 2351-7204 (1,3 aut. l. (51940 sp. ž.). 

26. Smetonienė, Anželika. M. Valančiaus „Patarlės žemaičių“: slavizmų tendencijos . – Tautodailės metraštis 37, 

2019. Prieiga internete: http://lietuvostautodaile.lt/leidyba/metrasciai/998-tautodailes-metrastis-zemaitija-nr-

37-2019. ISSN 1392 – 8198 (0,7 aut. l. (29 811 sp. ž.). 

27. Strungytė-Liugienė, Inga. Įvadas. – Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas 

Prūsijos Lietuvoje, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019 (0,35 aut. l. (14 000 sp. ž.)  

28. Švambarytė-Valužienė, Janina. „Daunoravos gyventojų pasakojimai“ – Būdas Nr. 4 (187), 2019, UAB „Standartų 

spaustuvė“, p. 39–45 (0,5 aut. l.; 19.955 sp. ž.); tarptautinėje duomenų bazėje EBSCO Publishing Humanities 

International Complete, Humanities International Index, Literary Reference Center, www. epnet.com; internete 

https:://www. lnkc.lt>go.php>Budas.  

29. Švambarytė–Valužienė, Janina. „Jurgio Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato 

Slančiausko rankraštinis Žodynėlis = iš enklopedijos (1903)“ – Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. 

Sudarytojos Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė. Vilnius: Lietuvių tautosakos ir literatūros institutas, 

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, 2019, 58–65. ISBN 978-609-425-247-1. (0, 288 aut. l., 11.551 sp. 

ž. ir 4 iliustracijos). 

http://journals.lki.lt/index.php/actaLinguisticaLithuanica/article/view/115/103
http://www.rinkosaikste.lt/gyvenimas-margas/savam-krate-net-saul-rykesn/lietuviki-kdainiei-asmenvardiai-xvii-a-kdaini-inventoriuose
http://www.rinkosaikste.lt/gyvenimas-margas/savam-krate-net-saul-rykesn/lietuviki-kdainiei-asmenvardiai-xvii-a-kdaini-inventoriuose
http://lietuvostautodaile.lt/leidyba/metrasciai/998-tautodailes-metrastis-zemaitija-nr-37-2019
http://lietuvostautodaile.lt/leidyba/metrasciai/998-tautodailes-metrastis-zemaitija-nr-37-2019
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30. Švambarytė-Valužienė, Janina. „Mato Slančiausko žodyno radimosi istorija“ – Žemygala. Joniškio krašto istorijos 

ir kultūros žurnalas. Nr. 21, 2019.. Šiauliai: Liucilijus, p. 4–12 ISSN 1822-4989 (1 aut. l.; 20.050 sp. ž. su 5 

iliustracijomis). https://joniskiomuziejus.lt 

31. Temčinas, Sergejus. Иерусалимский мних Афанасий (XII в.) и происхождение домонгольских переводов с 

древнееврейского. – Мельникова Е.А. и др. (ред.), Восточная Европа в древности и средневековье: 

Ранние этапы урбанизации. XXXI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто: Материалы 

конференции (Москва, 17–19 апреля 2019 г.), Москва, 2019, с. 240–244. ISBN 978-5-94067-498-6 (0,25 

aut. l. (10 000 sp. ž.). 

32. Temčinas, Sergejus. Переводные богородичные тропари Зачатию пресв. Богородицы (9 декабря) в 

древнейшем каноне прп. Прохору Пшинскому (19 октября). – ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ 9, 2018, с. 80–85. ISSN 

2521-6864 (0,31 aut. l. (12 594 sp. ž.) (vėluojanti publikacija) . 

33. The 26th international scientific conference of Jonas Jablonskis “Linguistic Diversity in the Modern World: 

Language Power and Prestige”, Vilnius, October 3–4, 2019. Book of Abstracts. Editors: Agnė Aleksaitė, Jurgita 

Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2019, 108 psl. ISBN 

978-609-411-236-2(e-book). [E-book is available on: http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-

konferencija/, http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf] (4,64 aut. l. (185 704 sp. 

ž) 

34. Tuomienė, Nijolė. (Apžvalga) Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika. Sud. Laima Kalėdienė. 

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, 1110 p. – Gimtoji kalba 9, 2019, p. 2427, ISSN 0868-5134 (0,35 aut. 

l., 14 821 sp. ž.). 

35. Tuomienė, Nijolė. Nauja knyga apie baltų ir slavų kalbų sąveiką, sociolingvistinę situaciją daugiakalbiuose 

Lietuvos ir Baltarusijos arealuose. – Voruta 2019 m. birželio 29 d. Nr. 06 (860), p. 2, 12 (0,5 aut. l. (24 201 sp. 

ž.). Prieiga internete: http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/Voruta-2019-nr.-6.pdf 

36. Urbanavičienė, Jolita. Apžvalga [Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 

2018, 312 p.]. – Gimtoji kalba 8, 2019, 18–20. (0,19 aut. l. (7 662 sp. ž.) 

37. Urbanavičienė, Jolita. Consonants of the Lithuanian Language in IPA Context: Identification Problems. – Сyчаснi 

тенденцii фонетичних дослiджень: збiрник матерiалiв III Круглого столу з мiжнародною участю, 

Киïв: Киïвський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського, видавництво «Полiтехнiка», 2019, 45–

49. ISBN 978-966-622-936-9 (0,32 aut. l. (12 872 sp. ž.) 

38. Vaicekauskienė, Loreta „Apie kalbą, kalbotyrą ir jos mitus“ [Agnės Grigaliūnienės interviu] Žinių radijo laida 

„Penktadienio uoga“. 2019-01-04, https://www.ziniuradijas.lt/laidos/penktadienio-uoga/l-vaicekauskiene-apie-

kalba-kalbotyra-ir-jos-mitus?video=1 

39. Vaicekauskienė, Loreta „Sociolingvistė Loreta Vaicekauskienė: palikite ramybėje lietuvių kalbos kirčiavimą“ 

LRT laida „Stilius“, 2019-05-18. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000068401/stilius-sociolingviste-loreta-

vaicekauskiene-palikite-ramybeje-lietuviu-kalbos-kirciavima 

40. Vaicekauskienė, Loreta. [Vladimiro Laučiaus interviu], Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo panaikinimas – revoliucinis 

žingsnis ar tik fasado perdažymas? LRT „Dienos tema“. 2019-02-01: 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/243699/didziuju-kalbos-klaidu-saraso-panaikinimas-revoliucinis-

zingsnis-ar-tik-fasado-

perdazymas?fbclid=IwAR3MvwCz9b2aS2g3VS3Xy4aOqdkCet3YYQeUHy7eObbuNeu4QDm40jDgwvI# 

41. Vaicekauskienė, Loreta. „Kalbininkai kalbos nesukuria, ją kuria žmonės“, Aurelijos Aleknaitės interviu. „Ji“ 2019, 

3: 10-11. https://www.zmones.lt/naujiena/loreta-vaicekauskiene-kalbininkai-kalbos-nesukuria-ja-kuria-

zmones.365a4db6-4240-11e9-86a7-aa000054c883 

42. Vaicekauskienė, Loreta. „Klausimėlis. Ką žinote apie lietuvių kalbą?“ Šviečiamoji programa. Ved. Juras 

Jankevičius. 2019-09-28 https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000079487/klausimelis-ka-zinote-apie-lietuviu-

kalba 

43. Vaicekauskienė, Loreta. „Loreta Vaicekauskienė: Kada prašalinsim tamsumas?“ 2019-07-30, 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-kada-prasalinsim-tamsumas-500-

1181188 (0,21 l.) 

44. Vaicekauskienė, Loreta. „Mokslo mygtukas. Ar tikrai prastėja visuomenės raštingumas?“ [Aušros Jurgauskaitės ir 

Vaido Markelevičiaus interviu] Žinių radijas, 2019-07-20 https://www.ziniuradijas.lt/laidos/mokslo-mygtukas/ji-

aiskinasi-ar-tikrai-prasteja-visuomenes-rastingumas?video=1 

https://joniskiomuziejus.lt/
http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/
http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/Voruta-2019-nr.-6.pdf
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/penktadienio-uoga/l-vaicekauskiene-apie-kalba-kalbotyra-ir-jos-mitus?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/penktadienio-uoga/l-vaicekauskiene-apie-kalba-kalbotyra-ir-jos-mitus?video=1
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000068401/stilius-sociolingviste-loreta-vaicekauskiene-palikite-ramybeje-lietuviu-kalbos-kirciavima
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000068401/stilius-sociolingviste-loreta-vaicekauskiene-palikite-ramybeje-lietuviu-kalbos-kirciavima
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/243699/didziuju-kalbos-klaidu-saraso-panaikinimas-revoliucinis-zingsnis-ar-tik-fasado-perdazymas?fbclid=IwAR3MvwCz9b2aS2g3VS3Xy4aOqdkCet3YYQeUHy7eObbuNeu4QDm40jDgwvI
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/243699/didziuju-kalbos-klaidu-saraso-panaikinimas-revoliucinis-zingsnis-ar-tik-fasado-perdazymas?fbclid=IwAR3MvwCz9b2aS2g3VS3Xy4aOqdkCet3YYQeUHy7eObbuNeu4QDm40jDgwvI
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/243699/didziuju-kalbos-klaidu-saraso-panaikinimas-revoliucinis-zingsnis-ar-tik-fasado-perdazymas?fbclid=IwAR3MvwCz9b2aS2g3VS3Xy4aOqdkCet3YYQeUHy7eObbuNeu4QDm40jDgwvI
https://www.zmones.lt/naujiena/loreta-vaicekauskiene-kalbininkai-kalbos-nesukuria-ja-kuria-zmones.365a4db6-4240-11e9-86a7-aa000054c883
https://www.zmones.lt/naujiena/loreta-vaicekauskiene-kalbininkai-kalbos-nesukuria-ja-kuria-zmones.365a4db6-4240-11e9-86a7-aa000054c883
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000079487/klausimelis-ka-zinote-apie-lietuviu-kalba
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000079487/klausimelis-ka-zinote-apie-lietuviu-kalba
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-kada-prasalinsim-tamsumas-500-1181188
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-kada-prasalinsim-tamsumas-500-1181188
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/mokslo-mygtukas/ji-aiskinasi-ar-tikrai-prasteja-visuomenes-rastingumas?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/mokslo-mygtukas/ji-aiskinasi-ar-tikrai-prasteja-visuomenes-rastingumas?video=1
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45. Vaicekauskienė, Loreta. „Žinoma kalbininkė įvertino baigiančius mokyklą: turime didelę problemą“ [Brigitos 

Ragickaitės interviu] 2019 m. kovo 6 d. https://www.delfi.lt/projektai/cia-geriausia-ever-pamoku-diena/zinoma-

kalbininke-ivertino-baigiancius-mokykla-turime-didele-problema.d?id=80490405 

46. Vaicekauskienė, Loreta. Ei, švietimo tvarkytojai! Jūs skolingi vaikams išsilavinimą“ 2019-01-20, 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/loreta-vaicekauskiene-ei-svietimo-tvarkytojai-jus-skolingi-

vaikams-issilavinima-500-1089318?fbclid=IwAR1Y3nk_-Z2GdzNjA4W9bIu-

4ZMfE36pbFbsJJgIbEwteIlqJGnOTDiw2w4 (0,38 l.)  

47. Vaicekauskienė, Loreta. LRT laida „Kultūringai su Nomeda“ [Nomedos Marčėnaitės interviu] 2019-02-24 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013713833/kulturingai-su-nomeda 

48. Vaskelaitė Ramunė [Kronika]. 9-osios Lietuvių terminologijos forumo konferencijos „Kalbos ir terminologijos 

technologijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 7, 2019 Prieiga internete: https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/2019-

metu-gimtoji-kalba/gimtoji-kalba-nr-7-. ISSN 0868-5134 (0,4 aut. l. (14 620 sp. ž.).  

49. Vaskelaitė Ramunė. [Recenzija] Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, Asta 

Mitkevičienė, Robertas Stunžinas, Alvydas Umbrasas, Palmira Zemlevičiūtė. Lietuviškos informatikos ir 

kompiuterijos terminijos tyrimai. – Gimtoji kalba 4, 2019. Prieiga internete: https://www.melc.lt/gimtoji-

kalba/2019-metu-gimtoji-kalba/gimtoji-kalba-nr-4-. ISSN 0868-5134 (0,5 aut. l. (18 519 sp. ž.). 

50. Vukotić, Vuk. Disertacijos pristatymas LRT laidoje „Panorama“. 2019-06-03 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071000/panorama-gitanas-nauseda-ir-partiju-lyderiai-noriu-isklausyti-

juos-visus-su-vertimu-i-gestu-k (nuo 33:40 min.) 

51. Vukotić, Vuk. Kalbos politikos skirtumai skirtinguose Europos regionuose. 2019-06-13, interviu LRT Radijas, 

laidoje 10–12. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071804/10-12-kalbos-politikos-skirtumai-skirtinguose-

europos-regionuose?fbclid=IwAR0wboSHSHpMptl5lFDA77DIUBXvv-bS1TdvBOsqdGEuiWKoiEcFx39dPSg 

 

 
5 PAV. Lyginamoji 2017–2019 m. mokslo publikacijų analizė, vnt. 
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5. MOKSLINIAI PRANEŠIMAI 

2019 m. Lietuvių kalbos instituto mokslininkų skaitytų mokslinių pranešimų suvestinė 

teikiama 7 lentelėje. 
 

7 lentelė. Mokslinių pranešimų suvestinė, vnt. 

Mokslinio pranešimo rūšis Skaičius, vnt. 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje 54 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje 54 

Pranešimai nacionalinėse konferencijose ir moksliniuose seminaruose Lietuvoje 20 

Mokslo sklaidos pranešimai (paskaitos) visuomenei 114 

 

5.1. Pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje 

1. Aleksaitė, Agnė. Okaziniai dariniai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – V Tarptautinis lituanistų kongresas 

(Lenkija, Vroclavo universitetas, 2019-05-16–17) [atsiskaitoma Filologijos mokslo krypties doktorantūros 

komitetui]. 

2. Auksoriūtė, Albina, Jaroslavienė, Jurgita. Innovations and Challenges in the Digital Transformation of the 

Lithuanian Language Industry. – 17th EFNIL Conference "Language and Economy: Language Industries in a 

Multilingual Europe” (Estija, Talinas, 2019-10-09–11). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.efnil.org/conferences/tallinn-2019]  

3. Bakšienė, Rima. Lietuvių tarmių priegaidės: požymių sistema ir žymėjimo IPA simboliais problemos. – The V 

International Lithuanian Congress (University of Wroclaw, 2019-05-16-17). [Prieiga internete: 

https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/] 

4. Blažienė, Grasilda. Noch einmal zu den Eigennamen und der Ethnogenese der Balten. – PRA 17. Interlinguistica, 

plurilinguismo e pensiero linguistico dall´antichità al Rinascimento. IV incontro di Baltistica (Piza, 2019-05-13–

14). Paskelbta konferencijos programa [Prieiga internete: http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-

content/uploads/2019/05/Brochure-2019-05-13.14.pdf] 

5. Čistiakova, Marina. Apie išplėstinę Zlatostrujaus redakciją: atsiradimo laikas, sudėties ypatumai, įtaka kitiems 

skaitomiesiems rinkiniams. – XIV M. Zagrebino skaitymai (Sankt Peterburgas, 2019-10-10). 

6. Čistiakova, Marina. Apie Pskovo redakcijos Sinaksaro pamokymų šaltinius. – XV knygotyros skaitymai (Minskas, 

2019-04-04). 

7. Čistiakova, Marina. Nauji duomenys apie Sinaksaro Pskovo redakcijos pamokomosios dalies formavimąsi. – 

Pirmasis mokslo kongresas „Baltarusių kalba – pagrindinė tautos ir valstybės vertybė (minint Jakūbo Kolaso 

Kalbotyros instituto 90-metį) (Minskas, 2019-11-01). 

8. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu. – 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Vārds. Nozīme. Vārdnīca“ („Žodis. Reikšmė. Žodynas“) (Latvija, Ryga, 

2019-02-21). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelina_tezes_2019_13.02.pdf]. 

9. Geržotaitė, Laura, Mikulėnienė, Danguolė, Jaroslavienė, Jurgita. Modern Geolinguistic research in Lithuania at the 

beginning of the 21th century. – International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE10) 

(Leuvardenas, Nyderlandai, 2019-06-27). Paskelbta pranešimo anotacija [Prieiga internete: 

https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/2019-06-27.html#talk:96414] 

10. Geržotaitė, Laura. Bendrinės lietuvių kalbos vaizdiniai kalbinio standarto zonoje: gimnazistų požiūris. – V 

Tarptautinis lituanistų kongresas / V Międzynarodowy Kongres Lituanistów (Vroclavas, Lenkija, 2019-05-17). 

Paskelbta pranešimo programa [Prieiga internete: https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-

programme/] 

11. Gritėnienė, Aurelija, Koroliovas, Igoris, Pacholok, Zinaida. Pirmasis lietuvių–ukrainiečių kalbų žodynas. – V 

tarptautinis lituanistų kongresas (Lenkija, Vroclavas, Vroclavo universitetas, 2019 m. gegužės 16–17 d.). 

http://www.efnil.org/conferences/tallinn-2019
https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/
http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2019/05/Brochure-2019-05-13.14.pdf
http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2019/05/Brochure-2019-05-13.14.pdf
http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelina_tezes_2019_13.02.pdf
https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/2019-06-27.html#talk:96414
https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/
https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/
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12. Gritėnienė, Aurelija. Partizano samprata „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose. – Vārds. Nozīme. Vārdnīca. 

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atcerei starptautiskā zinātniskās konference (Ryga, Latvių 

kalbos institutas, 2019 m. vasario 21–22 d.). 

13. Gritėnienė, Aurelija. Концепт партизан послевоенной Литвы в литовской прозе XXI века“. – Aктуальні 

проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу / Topical issues of modern 

education and sience in the context of the European integration process (Luckas, „Ukrainos“ universiteto 

Lucko visuomenės vystymosi institutas, 2019 m. balandžio 23–24 d.). 

14. Ivoška Darius. Personal Names in the German-Slavic-Baltic Speaking Region of Medieval Prussia. – The 

International Conference „Personal Names and Cultural Reconstructions“, (2019-08-21/23, University Of 

Helsinki). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/general_sessions_abstracts_18-8_0.pdf]. 

15. Jaroslavienė, Jurgita. A Brief Analysis of the Lithuanian and Latvian Nasal Sonorants and their Velar Allophones. 

– III Круглийстол з мiжнародною участю «Сyчаснi тенденцii фонетичних дослiджень» (Current Trends 

in Phonetic Studies) (Ukraina, Kijevas, Kijevo Igorio Sikorskio politechnikos institutas, 2019-04-19). 

16. Jaroslavienė, Jurgita. Measuring Impact and Success of Clear Writing: Importance and Variety of Tools and 

Resources in Promoting a Cear Writing Culture in Lithuania. – Clear Writing for Europe Conference 

2019 (Belgija, Briuselis, Europos Komisija, 2019-12-05). Prieiga 

internete: https://ec.europa.eu/info/events/CWC2019_en]  

17. Jaroslavienė, Jurgita. Vowel Perception and Allophonic Variation in the Contemporary Baltic Languages. – 10th 

International Conference on Language Variation in Europe (ICLAVE 10) (Nyderlandai, Leuvardenas, 2019-

06-26–28). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/, 

https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/] 

18 Kazakėnaitė, Ernesta. Lūkas evaņģēlijs no pirmajām perikopēm līdz Glikam: tekstuālas sakritības. – Latviešu 

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

vārdnīcas prezentācija (Latvija, Ryga, 2019-01-11). 

19. Lemeškin, Ilja. Traces of Basel and Crete. Problems of reading. – IV incontro di Baltistica (Pisa, 2019 gegužės 13–

14). Paskelbta konferencijos programa [Prieiga internete: http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-

content/uploads/2019/05/Brochure-2019-05-13.14.pdf] 

22. Leskauskaitė, Asta, Ragaišienė, Vilija. Adaptation and usage of the lexical borrowings in the Southern Lithuanian 

subdialects. – Nařeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy (Praha, 2019-04-11–

12). 

20. Leskauskaitė, Asta. Perkūno konceptas dzūko kalbinėje sąmonėje. – Perspectives of Baltic Philology (Poznanė, 

2019-09-16–17). [Prieiga internete: https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/] 

21. Mikulėnienė, Danguolė. Development of Lithuanian Dialectal Classifiction across Centuries . – Tarptautinė 

mokslinė konferencija ICLAVE / 10: International Conference on Language Variation in Europe. 

(Leuvardenas, Nyderlandai, 2019-06-27). Prieiga internetu: https://easychair.org/smart-

program/ICLaVE10/2019-06-26.html. 

22. Mikulėnienė, Danguolė. Peculiarities of the Lexical Borrowing in the Peripheral Lithuanian Dialects. – Tarptautinė 

mokslinė konferencija Prahoje Nařeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy / 

History, modernity, perspectives (2019 04 11–12, Praha). 

23. Miliūnaitė, Rita. Naujas reikšmingas pokytis lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje. – 55-oji tarptautinė 

mokslinė Arturo Ozolo dienos konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ (Latvija, Ryga, 

Latvijos universitetas, 2019-03-18). Paskelbtos tezės: 55. Artura Ozola dienas konference „Valodas normas, to 

kodificēšana un iedzīvināšana“ (Referātu tēzes). Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 2019, 

p. 11–12. ISBN 978-9934-8387-6-7. 

24. Miškinienė, Galina. Litvanya Tatarlarına Ait Kültürün Korunması: Eski Geleneklerin Dönüşü. – International 

Symposium of Academik Studies on Education and Culture I-SASEC. (Pamukkale University. Denizli, 2019-

09-12–14). 

25. Miškinienė, Galina. Перспективы научного сотрудничества Литвы и Беларуси в направлении исследования 

и популяризации наследия традиционного ислама, in Круглый стол «Культурно-духовное наследие 

мусульман Беларуси. Страницы истории: сохранение и изучение» (Minskas, 2019-12-5–7). 

26. Miškinienė, Galina. Рукописная традиция литовских татар как один из факторов сохранения 

этнокультурной идентичности. – Международная научно-практическая конференция «III 

Международные Болгарские чтения «Традиция и обновленчество в богословском наследии» (Bolgaras, 

2019-10-13–19). 

https://ec.europa.eu/info/events/CWC2019_en
https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/
https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/
http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2019/05/Brochure-2019-05-13.14.pdf
http://resbalticae.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2019/05/Brochure-2019-05-13.14.pdf
https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/
https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/2019-06-26.html
https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/2019-06-26.html
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27. Miškinienė, Galina. Сохранение и изучение исламского письменного наследия – важная гуманитарная 

задача современного мира. – I международный форум «Богословское наследие мусульман России» 

(Bolgaras, 2019-10-13–19). 

28. Morozova, Nadiežda. Оригинальное творчество староверов стран Балтии: традиции и новаторство. – 

Naugardas ir Naugardo žemė. Raštija ir literatūra = Новгород и Новгородская земля. Письменность и 

книжность (Naugardas, Naugardo valstybinis muziejus, 2019-09-24–26). 

29. Morozova, Nadiežda. Сочинения Андрея Курбского в книжности староверов стран Балтии. – 

Старообрядчество Северо-Запада России и стран Балтийского региона = Sentikybė Šiaurės Vakarų 

Rusijoje ir Baltijos šalyse (Naugardas, Naugardo valstybinis muziejus, 2019-09-27–29). 

30. Morozova, Nadiežda. Староверы – историки европейской части Российской империи в середине XIX в: 

Василий Золотов. – Вторые Ковылинские Преображенские чтения = II Kovylino Preobražensko 

skaitymas (Maskva, 2019-06-03). 

31. Morozova, Nadiežda. Стихотворное сказание о Малочаусовском соборе. – Старообрядчество в России и за 

рубежом: актуальные проблемы изучения = Sentikybė Rusijose ir užsienyje: aktualiausios tyrimų 

problemos (Tartu, Tartu universitetas, 2019-05-25–26). 

32. Murmulaitytė, Daiva. Lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių naujadara ir gramatikos normos. – 55-oji Arturo 

Ozolo dienos konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ (Latvija, Ryga, 2019-03-18). 

Paskelbtos tezės: 55. Artura Ozola dienas konference „Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana“ 

(Referātu tēzes). Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 2019, p. 13–14. ISBN 978-9934-

8387-6-7. 

33. Murmulaitytė, Daiva. Naujųjų dūrinių analizės ir klasifikacijos galvosūkiai. – V Tarptautinis lituanistų kongresas 

(Lenkija, Vroclavas, 2019-05-16–17). 

34. Ragauskaitė, Alma. Kėdainių vokiečių įvardijimo tendencijos XIX amžiuje. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. 

dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Vārds. Nozīme. Vārdnīca“ / International 

Scientific Conference Word. Meaning. Dictionary to commemorate the 146th anniversary of the academician 

Jānis Endzelīns. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019 m. vasario 21–22 d., 51–52. Paskelbtos pranešimo 

tezės [Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelina_tezes_2019_13.02.pdf] 

35. Ramonaitė, Jogilė Teresa. „Adoptive parents' attitudes towards bilingualism and their effects”. In International 

Symposium on Bilingualism 12 (ISB12), University of Alberta, Edmonton (Canada), 2019-06-23/28. 

http://sites.psych.ualberta.ca/ISB12/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/ISB-12-Program-Ver-2.16.4.pdf  

36. Šinkūnas, Mindaugas. Mažvydo įtaka Biblijos fragmentų vertimui Vilento Enchiridione (1579). – V tarptautinis 

lituanistų kongresas (Lenkija, Vroclavo universitetas, 2019-05-16–17). Programa: 

https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/ 

37. Temčinas, Sergejus. Litewskie ačiū "dziękuję" i jego słowiańskie źródło. – Synchronia i diachronia – zbliżenia i 

dialogi. Tradycja j nowoczesność w badaniach języków słowiańskich (Toruń, 2019-09-05–06). 

38. Temčinas, Sergejus. Teutonic or Lithuanian: Appropriating Contested Space in the Ethnogenetic Legend of 

Palemon. – Contested Spaces and Symbolic Landscapes in Texts from the Early Modern Grand Duchy of 

Lithuania and its Neighbouring Regions (Passau, 2019-03-29–30). 

39. Temčinas, Sergejus. The Greek General Menaion and the origins of its texts. – The Sounds of the Holy: From 

Manuscript to Performance (Joensuu, 2019-06-10–16). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

https://291cab3d-71ef-4cf1-b60d-

32df1f1c3114.filesusr.com/ugd/c888be_4f03784865b5492692932b6506484df0.pdf]. 

40. Temčinas, Sergejus. Συσχετισμός μεταξύ εκκλησιαστικής σλαβονικής και βυζαντινής υμνογραφίας (Bažnytinės 

slavų ir bizantiškosios himnografijos santykis). – Οι Δρόμοι του ελληνικού πνεύματος στον κόσμο των Σλάβων. 

Κύριλλος και Μεθόδιος, Ησυχασμός, Άγιον Όρος, Εις Μνήμην καθηγητού Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου 

(Graikiškosios dvasios keliai į slaviškąjį pasaulį: Kirilas ir Metodijus, isichazmas, Atono kalnas: Prof. A.-E. 

Tachiaui atminti) (Salonikai, 2019-02-22–23). 

41. Temčinas, Sergejus. Библейские истоки «предсмертной» фразы киевского князя Владимира Святославича в 

Повести временных лет. – X Международная научная конференция „Комплексный подход в изучении 

Древней Руси“ (Maskva, 2019-09-09–13). 

42. Temčinas, Sergejus. До історії виникнення Мінеї общої. – Церковна монодія і релігійна культура 

візантійсько-слов’янського простору (Lvovas, 2019-10-08–10). 

43. Temčinas, Sergejus. Иерусалимский мних Афанасий (XII в.) и происхождение домонгольских переводов с 

древнееврейского. – Восточная Европа в древности и средневековье: Ранние этапы урбанизации 

(Maskva, 2019-04-17–19). 

44. Temčinas, Sergejus. Пребывание Ярослава Мудрого в Константинополе. – Древняя Русь и германский мир в 

историко-филологической перспективе (Maskva, 2019-06-5–6). 

http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelina_tezes_2019_13.02.pdf
http://sites.psych.ualberta.ca/ISB12/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/ISB-12-Program-Ver-2.16.4.pdf
https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/
https://291cab3d-71ef-4cf1-b60d-32df1f1c3114.filesusr.com/ugd/c888be_4f03784865b5492692932b6506484df0.pdf
https://291cab3d-71ef-4cf1-b60d-32df1f1c3114.filesusr.com/ugd/c888be_4f03784865b5492692932b6506484df0.pdf
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45. Temčinas, Sergejus. Служба Клименту Охридскому как произведение Константина Преславского: 

текстовая проверка. – Палеославистические чтения-3 (Maskva, 2019-04-22–23). 

46. Tуомене, Нийоле. Функционирование официальных и местных форм названий на территории 

периферийного литовского диалекта. – Nářečni lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, 

perspektivy /Dialecktal lexis in borderlands. History, modernity, perspectives. (Praha, 2019-04-11-12).  

47. Urbanavičienė, Jolita. Consonants of the Lithuanian Language in IPA Context: Identification Problems. – III 

Круглийстол з мiжнародною участю «Сyчаснi тенденцii фонетичних дослiджень» (Current Trends in 

Phonetic Studies) (Ukraina, Kijevas, Kijevo Igorio Sikorskio politechnikos institutas, 2019-04-19). 

48. Urbanavičienė, Jolita. Картотека «Словаря литовского языка» – развитие и перспективы – V Мiжнародная 

науково-практичная конференцiя «Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi 

євроiнтеграцiйного поступу» (Topical Problems of Modern Education and Science in the Context of 

European Integration) (Ukraina, Luckas, Lucko visuomenės pažangos institutas „Ukraina“, 2019-05-23-24).  

49. Vaicekauskienė, Loreta. „Global English as part of indexical field of local linguistic resources“. In IAWE 2019: 

“World Englishes: Peripheries and Centres”, Limerick University 2019-06-20/22. 

https://iawe2019.files.wordpress.com/2019/06/iawe-programme_21.6.19-1.pdf 

50. Vaicekauskienė, Loreta. „When late-modernity is… late. Best language in post-communist Lithuanian media and 

community“. In Sociolinguistic Seminar „What makes a standard language? Changing evaluations across 

Europe“, The Linguistic Circle of Copenhagen 2019-12-06. 

https://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/publications-and-news-letters/newsletters/news-letters-2019/beginning-

of-september-2019./ 

51. Venckienė, Jurgita. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai: nuo Antano Baranausko prie bendrinės kalbos. – 55-oji 

Arturo Ozolo dienos konferencija Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas (Latvija, Ryga, 2019-03-18). 

Paskelbtos pranešimo tezės: Venckienė, Jurgita. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai: nuo Antano Baranausko 

prie bendrinės kalbos. – 55. Artura Ozola dienas konference Valodas normas, to kodificēšana un 

iedzīvināšana, Referātu tēzes, Rīga, 2019. gada 18 marts, 20–21. ISBN 978-9934-8387-6-7. 

52. Vladarskienė, Rasuolė. Lietuvių kalbos rašybos norminimas – istorija ir dabartinės problemos. – 55-oji Arturo 

Ozolo konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ (Latvija, Ryga, 2019-03-18). Paskelbtos 

tezės: 55. Artura Ozola dienas konference „Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana“ (Referātu 

tēzes). Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 2019, p. 22–23. ISBN 978-9934-8387-6-7. 

53. Zemlevičiūtė, Palmira. Словосложение литовской терминологической медицинской лексики в большом 

польско-литовском словаре Симонаса Даукантаса. – Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Слово. 

Термин. Словарь. Лексиколог (Московский государственный областной университет, 2019 m. kovo 1–2 

d.). 

54. Гаршва, Казимерас. Бальтизмы (топонимы, фамилии) в Польше, Беларуси. – XXV Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga Ku Wzajemności“, (2019-10-18–19, Białystok, Zarząd Główny 

Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd 

Wojewódzki w Grodnie, Uniwersytet im. Janki Kupały) [Prieiga internete (informacija): 

http://polaki.org/?p=4095]. 

 

5.2. Pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje 

1. Aleksaitė, Agnė. Emocinė-ekspresinė leksika „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“ – radimosi priežastys ir 

darybos būdai. – 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame 

pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (Lietuva, Lietuvių kalbos institutas, 2019-10-3-4). Paskelbtos pranešimos 

tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf] [papildomai 

atsiskaitoma Filologijos mokslo krypties doktorantūros komitetui]. 

2. Bakšienė, Rima. Augalų pavadinimų įvairovė Baltų kalbų atlase. – Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės 

įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos aspektai (Vilniaus botanikos sodas, 2019-10-17). 

3. Bakšienė, Rima. Tendencies and Problems of Instrumental Analysis of Sounds in Lithuanian Dialectology. – 

ATLAS LINGUARUM EUROPAE (ALE) SYMPOSIUM, THE 52nd ANNUAL MEETING (Vilnius, Lietuvių 

kalbos institutas, 2019-09-08-12). Paskelbta pranešimo programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf] 

4. Bilkis, Laimutis. Dėl naujų bendrinės leksikos duomenų Lietuvos vietovardžių žodyne. – 4-oji tarptautinė 

Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ (Vilnius, Lietuvių 

kalbos institutas, 2019-11-7–9). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

https://iawe2019.files.wordpress.com/2019/06/iawe-programme_21.6.19-1.pdf
https://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/publications-and-news-letters/newsletters/news-letters-2019/beginning-of-september-2019./
https://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/publications-and-news-letters/newsletters/news-letters-2019/beginning-of-september-2019./
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf
http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/
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5. Blažienė, Grasilda (kviestinė pranešėja). Changes in the conception of the origin of the Lithuanian language. – 

Genes: From the Past to the Future. 16th Baltic Conference on Intellectual Co-operation (Vilnius, 2019-05-02–

03). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.lma.lt/uploads/Baltijos_konferencija2019/Genes.%20From%20the%20Past%20to%20the%20Future.

pdf] 

6. Blažienė, Grasilda (kviestinė pranešėja; plenarinis posėdis). Baltic Onyms in Time and Space. – 4-oji tarptautinė 

Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ (Vilnius, Lietuvių 

kalbos institutas, 2019-11-7–9). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

7. Čepaitienė, Agnė. Dialectometric Research on Lithuanian Dialects. – „Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 

52-asis redakcinės kolegijos susitikimas (Vilnius, 2019-09-08–12). Paskelbta konferencijos programa [Prieiga 

internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf] ir išsami informacija apie renginį 

[Prieiga internete: http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-

susitikimas/]. 

8. Garšva, Kazimieras. Panevėžiškių tikriniai vardai: tartis, rašyba, norma. – 26-oji J. Jablonskio konferencija 

„Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

2019-10-3–4). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: www.lki.lt/wp-content/ p. 29] 

9. Garšva, Kazimieras. Rytų Lietuvos oikonimai: kilmė, sandara, raida. – 4-oji tarptautinė Aleksandro Vanago 

konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

2019-11-7–9). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

10. Geržotaitė, Laura. Attitude Towards the Standard Lithuanian of Gymnasium Students Living in the Linguistic 

Standard Area. – Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium, the 52nd Editorial Board Meeting / „Europos 

kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas / (Vilnius, 2019-09-11). Paskelbta 

pranešimo programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf]  

11. Ivoška, Darius. Historical Lithuanian Personal Names in the „Marienburg Treasurer&#39;s Book 1399-1409“. – 

4-oji tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ 

(Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-11-7–9). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

12. Jankauskaitė, Eglė. Literary Editors, Authors and the Linguistic Norm. 5th International Conference of Applied 

Linguistics „Languages and people: communication in multilingual world“. 2019-09-26/28. 

13. Jaroslavienė, Jurgita. „E. kalba“ – modernizuotoji lingvistinių e. išteklių sistema. – 9-oji Lietuvių terminologijos 

forumo konferencija „Kalbos ir terminologijos technologijos“ (Vilnius, LR Seimas, 2019-06-07). Su vaizdo 

tiltu Vilnius–Briuselis. Apie vykusią konferenciją LKI puslapyje: http://lki.lt/lietuvos-respublikos-seime-vyko-

devintoji-lietuviu-terminologijos-forumo-konferencija-kalbos-ir-terminologijos-technologijos. Renginio 

programa: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=266644 

14. Jaroslavienė, Jurgita. Actuallities and Challenges of Instrumental Sound Research in Contemporary Baltic 

Languages. – Atlas Linguarium Europae (ALE) Symposium, The 52nd annual meeting (Vilnius, Lietuvių 

kalbos institutas, 2019-09-08–12). Nuoroda į konferencijos puslapį: http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-

simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/, programa: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf. 

15. Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia. Istorinės, kultūrinės ir gamtinės erdvės raiška oronimuose. – 4-oji tarptautinė 

Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ (Vilnius, Lietuvių 

kalbos institutas, 2019-11-7–9). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

16. Kardelytė-Grinevičienė, Daiva. Cognitive Approach in Lithuanian Dialectology. – ATLAS LINGUARUM 

EUROPAE (ALE) SYMPOSIUM, THE 52nd ANNUAL MEETING (Vilnius, 2019-09-8–12). Paskelbta 

pranešimo programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf] 

17. Kiseliūnaitė Dalia Aleksandro Vanago vadovautos ekspedicijos 1960 m. Klaipėdos krašte medžiagos vertė ir 

aktualizavimas. 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija (Lietuvių kalbos institutas 2019-

11-07-09). Paskelbtos pranešimo tezės: http://avk.lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/AV-konferencijos-

tez%C4%97s-2019-AV-Conference-abstracts-2019.pdf 

18. Lemeškin, Ilja. Seniausias baltų tekstas ir jo antroponimai. – 4-oji tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija 

„Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-11-7–9). 

Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

19. Leskauskaitė, Asta. The Horizon of the Morphology Research if the Lithuanian Dialects: Tradition and 

Perspectives. – Europos kalbų atlaso (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas / Atlas 

http://www.lma.lt/uploads/Baltijos_konferencija2019/Genes.%20From%20the%20Past%20to%20the%20Future.pdf
http://www.lma.lt/uploads/Baltijos_konferencija2019/Genes.%20From%20the%20Past%20to%20the%20Future.pdf
http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/
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Linguarum Europae (ALE) Symposium, the 52nd Editorial Board Meeting (Vilnius, 2019-09-8–12). Paskelbta 

pranešimo programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf] 

20. Meiliūnaitė, Violeta. From traditional dialectology to geolinguistics: monitoring of the dialectal network. – Atlas 

Linguarum Europae (ALE) Symposium, the 52nd Editorial Board Meeting / „Europos kalbų atlaso“ (ALE) 

simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas / (Vilnius, 2019-09-11). Paskelbta pranešimo programa 

Paskelbta pranešimo programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf] 

21. Mikulėnienė, Danguolė, Aliūkaitė, Daiva.Tradicinės dialektologijos ir šiuolaikinių regioninio kalbos 

variantiškumo diskursų sankloda: paveldėtųjų ir naujųjų terminų problemos“ tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys / Scientific, Administrative 

and Educational Dimensions of Terminology. 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija (Vilnius, 2019 spalio 

17–18, LKI). Pranešimų tezės: Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys / Scientific, 

Administrative and Educational Dimensions of Terminology. 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija. 

Pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, p. 32–33. [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-

tez%C4%97s.pdf]. 

22. Mikulėnienė, Danguolė. Traditional and New Trends in Lithuanian Dialectology. –– Atlas Linguarum Europae 

(ALE) Symposium, the 52nd Editorial Board Meeting / „Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis 

redakcinės kolegijos susitikimas / (Vilnius, 2019-09-11). Paskelbta pranešimo programa Paskelbta pranešimo 

programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf] 

23. Miliūnaitė, Rita. „Bendrinė lietuvių kalba Europos bendrinių kalbų postandartizacijos kontekste: kelios teorinės 

įžvalgos“. – 26-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: 

kalbos galia ir prestižas“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-10-03–04). Paskelbtos pranešimos tezės 

[Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf] 

24. Miškinienė, Galina. The Development of Relations between the Ottoman Empire and the Grand Duchy of 

Lithuania after 1794: on the Material of Documents from the State Archives of the Republic of Turkey. – 

Lithuania, Intrernational Scientific Conference Development of Turkish-Lithuanian Relations.(Vilniaus 

universitetas, 2019-05-26–30). Paskelbtos pranešimo tezės. 

25. Miškinienė, Galina. Семья и семейные ценности на основе рукописей литовско-польских татар. – Vertybės 

lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje (Vilniaus universitetas, 2019-07-04–07) Paskelbtos pranešimo tezės. 

26. Mitkevičienė Asta. Terminai su alternatyviais jungtukais. – 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija 

„Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ (Vilnius, 2019 m. spalio 17–18 d.). 

Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-

tez%C4%97s.pdf] 

27. Nauckūnaitė, Zita. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kaitos būtinumas. – 26-oji tarptautinė mokslinė 

Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (Vilnius, 

Lietuvių kalbos institutas, 2019 m. spalio 3–4 d.). Paskelbtos pranešimos tezės. Prieiga internete: 

http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf 

28. Pajėdienė, Jūratė. Apie leksemų „širdis“, „išmintis“, „siela“ parinktis Mikalojaus Daukšos „Katekizme“ (1595). – 

Tarptautinė mokslinė konferencija Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai 

ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje (Vilniaus universitetas, 2019-11-21). 

29. Pajėdienė, Jūratė. Vertybių sistemos raiška žemaičių kasdienybės diskurse. – Tarptautinis kultūrinės lingvistikos 

seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje (Vilniaus universitetas, 2019-07-07). Pranešimo tezės: 

http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf 

30. Pakalniškienė, Dalia. Apie senosios žemaitiškos raštijos veiksmažodžius. – 5-oji tarptautinė tarpdalykinė 

mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“. Klaipėdos universitetas, 2019-11-20. Paskelbtos 

pranešimos tezės [Prieiga internete: 

https://drive.google.com/file/d/1UYwakdRnK0s8uhz5fIXJ6FBMO9qmLycd/view] 

31. Poderienė, Nida, Vaičiakauskienė, Sonata. Lietuvių kalbos prestižas: mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos 

švietimo politikos kontekste. – 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė 

šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-10-04). 

Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-

content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf] 

32. Ragauskaitė, Alma. Joniškiečių (vyrų) asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje 1599–1621 m. Joniškio 

krikšto metrikų knygoje. – 8-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė 

konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2019 m. kovo 28–29 d. 

Paskelbtos pranešimo tezės  

http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf
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http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
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http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UYwakdRnK0s8uhz5fIXJ6FBMO9qmLycd/view
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
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33. Ragauskaitė, Alma. Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų 

knygoje. – 4-oji Tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė 

tikriniuose žodžiuose“. 2019 m. lapkričio 7–9 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019 m. lapkričio 7–9 d. 

Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/Vanago-konferencijos-

prane%C5%A1im%C5%B3-TEZ%C4%96S.pdf] 

34. Ramonaitė, Jogilė Teresa. Kaip randasi sociolingvistinė kompetencija antrąja kalba? 5-oji tarptautinė Taikomosios 

kalbotyros konferencija „Kalba ir žmonės: komunikacija daugiakalbiame pasaulyje“. 2019-09-26/28. 

„Prescriptivism in mother tongue education“– 5th International Conference of Applied Linguistics. (Vilniaus 

universitetas 2019-09-26/28). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://www.taikomojikalbotyra.flf.vu.lt/wp-

content/uploads/2015/08/Conference_Abstracts_Bookwith_Programme1.pdf] 

35. Rimkutė-Ganusauskienė, Aušra. Šiuolaikiniai avalynės pavadinimai. – Moksliniai administraciniai ir edukaciniai 

terminologijos lygmenys (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-10-17–18). Paskelbtos pranešimo tezės 

[Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-

prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf] 

36. Sakalauskienė, Vilija. Žmogaus vaizdinys tarminiame diskurse. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Vertybės 

lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“ (Vilnius, VU, 2019-07-4–7). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: 

http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/pl/seminaria.php] 

37. Skorupa, Pavel. Oppositions in Vilnius County. – 4-oji tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai 

žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-11-7–9). Paskelbtos 

pranešimos tezės [Prieiga internete: http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

38. Smetonienė, Anželika. Slavizmų ir hibridų įvairovė M. Valančiaus „Patarlėse žemaičių“. – 26-oji Jono Jablonskio 

konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (Vilnius, 2019-10-03). 

Paskelbtos pranešimos tezės [http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf] 

39. Sviderskienė, Dalia. Dėl termino žemėvardis vartosenos. – 3-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija 

Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys. (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-

10-18). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-

tez%C4%97s.pdf]. 

40. Sviderskienė, Dalia. Erdvėlaikio turinys ir formos regiono helonimijoje. – 4-oji tarptautinė Aleksandro Vanago 

konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

2019-11-7–9). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://avk.lki.lt/programa/pranesimu-tezes/] 

41. Šinkūnas, Mindaugas. Danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno (1666) daiktavardis: statistinis tyrimas. – 

Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai 

tyrimai“ (Birštonas, Vilniaus universitetas, 2019-09-26–28). Programa ir tezės: 

https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai/3777-tarptautine-kazimiero-bugos-konferencija-

baltu-kalbotyros-problemos-istoriniai-tipologiniai-ir-arealiniai-tyrimai 

52. Šinkūnas, Mindaugas. Lietuvių senųjų raštų duomenų bazė ir internetiniai leidiniai. – Tarptautinis mokslinis 

seminaras Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams (Vilniaus universitetas, 2019-11-28–29). 

Programa ir tezės: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai/3941-seminaras-senuju-

lietuvisku-tekstu-rengimas-mokslo-tyrimams 

43. Tamulionienė, Aurelija. Lietuvių kalbos prestižas: mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos švietimo politikos 

kontekste. – 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame 

pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-10-03–04). Paskelbtos 

pranešimų tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf]  

44. Temčinas, Sergejus. Jewish Knowledge for Ruthenian rulers in the Grand Duchy of Lithuania (2nd half of the 15 

th c.). – Religious communities and political constructions: Balkans, Eastern Europe, Mediterranean (11th-

20th centuries) (Vilnius, 2019-10-16-18). 

45. Temčinas, Sergejus. Аб верагодным віленскім паходжанні рукапісаў, укладзеных ераманахам Алексіем у 

полацкія цэрквы іманастыры на мяжы XV−XVI стагоддзяў. – Eighth International Congress of Belarusian 

Studies (Vilnius, 2019-09-27-29). 

46. Temčinas, Sergejus. Невядомы рукапісны руськомовный пераклад Кіева-Пячэрскага пацерыка сярэдзіны 

XVI ст. – Eighth International Congress of Belarusian Studies (Vilnius, 2019-09-27-29). 

47. Temčinas, Sergejus. Руськомовный перевод древнерусского толкового канона на Пасху. – II международная 

научная конференция Грамматика Мелетия Смотрицкого в лингвистическом контексте Европы 

XVI—XVIII вв. (Vilnius, 209-09-29-10-02). 
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https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai/3777-tarptautine-kazimiero-bugos-konferencija-baltu-kalbotyros-problemos-istoriniai-tipologiniai-ir-arealiniai-tyrimai
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai/3941-seminaras-senuju-lietuvisku-tekstu-rengimas-mokslo-tyrimams
https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai/3941-seminaras-senuju-lietuvisku-tekstu-rengimas-mokslo-tyrimams
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
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48. Temčinas, Sergejus. Церковнославянская «оригинальная» гимнография между богослужением и 

литературой. – II международная научная конференция Грамматика Мелетия Смотрицкого в 

лингвистическом контексте Европы XVI—XVIII вв. (Vilnius, 209-09-29-10-02). 

49. Tuomiene, Nijolė. Kalbų vartojimas paribio arealuose: konkurencija ir sąveikos aspektai.  26-oji tarptautinė 

Jono Jablonskio konferencija. Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas / 26th 

international scientific conference of Jonas Jablonskis. Linguistic diversity in the modern world: language 

power and prestige. Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://www.jablonskio-

konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf] 

50. Tuomienė, Nijolė. Regionale Sprachkontakte: Ausleihmechanismus. – Europos kalbų atlaso (ale) simpoziumas, 

52-asis redakcinės kolegijos susitikimas/ Atlas Linguarum Europae (ALE) symposium, the 52th annual meeting 

(Vilnius, 2019-09-08-12). Paskelbta pranešimo programa [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf] 

51. Umbrasas, Alvydas. Terminas „Lietuvių kalbos žodyne“. – 3-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija 

„Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

2019-10-17). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-

tez%C4%97s.pdf] 

52. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Draugo konceptas, remiantis daiktavardžio draugas formomis dabartinės lietuvių 

kalbos publicistikoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“ 

(Vilnius, 2019 m. liepos 4–7 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: 

http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf]. 

53. Vukotić, Vuk. 5th International Conference of Applied Linguistics. Vilnius University, Lithuania. „Language, norm 

and the speaker in public discourse by internet commentators”. 2019-09-26/28. 

54. Zemlevičiūtė, Palmira. Kaip XIX a. pab. – XX a. pr. vadinti žmogaus lytiniai organai?. – 3-ioji tarptautinė mokslinė 

terminologijos konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (LKI, 2019 m. 

spalio 7–8 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-

tez%C4%97s.pdf]Čičirkaitė, Ramunė. Standard norm and the media: change of pronunciation over time. 5th 

International Conference of Applied Linguistics „Languages and people: communication in multilingual world“. 

2019-09-26/28. 

 

5.3. Pranešimai nacionalinėse konferencijose ir moksliniuose seminaruose Lietuvoje 

1. Blažienė, Grasilda. Pasaulio baltistika mums, mes pasaulio baltistikai. – Forumas 100 metų Lietuvos valstybei. Ar 

švęsdami šimtmetį nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos? (Vilnius, 2019-02-11). Paskelbta programa, 

visos konferencijos įrašas [Prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/lituanistikos-forumas-100-metu-

atkurtai-lietuvos-valstybei-ar-svesdami-simtmeti-nepamirsome-tautos-pamato-lietuviu-kalbos/; 

https://www.youtube.com/watch?v=jZb0Q_Q_K20]. 

2. Gritėnienė, Aurelija. (Ne)paslėpta sovietinė ideologija ir pokario dramos „Lietuvių kalbos žodyno“ iliustraciniuose 

sakiniuose. – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas (D. 

Crystal)“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019 m. birželio 28 d.). [Apie konferenciją internete: 

http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal] 

3. Gritėnienė, Aurelija. Neringos Vaitkutės „Klampynių kronikos“. – Mokslinis seminaras „Vaikų ir paauglių 

literatūra Lietuvoje 2018 metais“ (Vilnius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019 m. 

balandžio 17 d.). Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=NtvblU3uttE 

4. Jaroslavienė, Jurgita, Tamulionienė, Aurelija. Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Forumas 

„Valstybinė kalba ir mokykla“ (Vilnius, 2019-04-16). Programa: 

http://www.vlkk.lt/media/public/file/Naujienos/forumo_programa_2019-04-16.pdf 

5. Liutkevičienė, Danutė. Žodžiai seni – reikšmės naujos? – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus 

žodynas, žodynininkas ir skaitytojas“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019- 06-28). [Apie konferenciją 

internete: http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal] 

6. Mikulėnienė, Danguolė. Rašomosios kalbos diskursas: Jono Juškos istorija. – Mokslinė konferencija „Antano ir 

Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“ Lietuvos Respublikos Seime 

(organizatorius LKI). Prieiga internete: 

http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf
http://lituanistusamburis.lt/lituanistikos-forumas-100-metu-atkurtai-lietuvos-valstybei-ar-svesdami-simtmeti-nepamirsome-tautos-pamato-lietuviu-kalbos/
http://lituanistusamburis.lt/lituanistikos-forumas-100-metu-atkurtai-lietuvos-valstybei-ar-svesdami-simtmeti-nepamirsome-tautos-pamato-lietuviu-kalbos/
https://www.youtube.com/watch?v=jZb0Q_Q_K20
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
https://www.youtube.com/watch?v=NtvblU3uttE
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

27 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_oect_viewer&guid=F953FDF4-DB79-

4189-A9C4- AD5DC427A540  

7. Murmulaitytė, Daiva. Naujažodžių apibrėžtys Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Mokslinis seminaras 

„Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas“ (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 

2019- 06-28). [Apie konferenciją internete: http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-

zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal] 

8. Nevinskaitė, Laima. Taisoma leksika Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2011 m. – Lietuvos socialinių mokslų 

forumas (Molėtai, 2019-05-17/19). Paskelbtos pranešimo tezės (spausdintos). 

9. Poderienė, Nida. Mokinių požiūris į lietuvių kalbą. – Forumas „Valstybinė kalba ir mokykla“ (Vilnius, 2019-04-

16). Programa: http://lki.lt/ltkvieciame-dalyvauti-forume-valstybine-kalba-ir-mokykla 

10. Ragaišienė, Vilija. Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai tarminiuose žodynuose. – Seminaras 

Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas (Vilnius, 2019-06-28). [Prieiga 

internete: www.lki.lt] 

11. Ragaišienė, Vilija. Žmogaus paveikslo išskirtinumas ir kaita „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. – 

Tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje (Vilnius, 2019-07-04 

– 2019-07-07). Paskelbtos pranešimo tezės. [Prieiga internete: 

http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf] 

12. Ramonaitė, Jogilė Teresa. Šnekamosios kalbos iššūkiai besimokant lietuvių kaip antrosios kalbos. – Lietuvos 

socialinių mokslų forumas (Molėtai, 2019-05-17/19). 

13. Sakalauskienė, Vilija. Sawaniewska-Mochowa Zofia. Antano Juškos lietuvių-lenkų kalbų žodynai iš XXI amžiaus 

perspektyvos. – Mokslinė konferencija „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji 

požiūriai ir tyrimai“ (Vilnius, LR Seimas, 2019-06-07). 

14. Sakalauskienė, Vilija. Sinoniminio reikšmių pateikimo problemos aiškinamuosiuose lietuvių kalbos žodynuose. – 

Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas (D. Crystal)“ 

(Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-06-28). [Apie konferenciją internete: http://lki.lt/ltleksikografu-

dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal] 

15. Strungytė-Liugienė, Inga. Uždrausta XVIII a. knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo teologinis 

veikalas „Stebuklinga Meile warginga griekininko=Szirdis“ (1752) arba Moravijos judėjimo (hernhutiečių) 

rašytinis paveldas lietuvių kalba ir judėjimo veiklos legitimumas XVIII a. Prūsijos Lietuvoje. – VI Senosios 

literatūros seminaras (Lietuvių literatūros ir tautosakos, 2018-10-30 [Prieiga internete: 

https://www.facebook.com/events/lietuvi%C5%B3-literat%C5%ABros-ir-tautosakos-institutas/vi-senosios-

literat%C5%ABros-seminaras-llti-u%C5%BEdrausta-xviii-a-knyga/1012556142416452/] 

16. Sviderskienė, Dalia. Trejeto (iš)kodavimo klausimu. – Mokslinis seminaras Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus 

žodynas, žodynininkas ir skaitytojas (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-06-23). Paskelbta pranešimo 

anotacija, programa [Prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-leksikografu-

dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas/;http://lki.lt/wp-

content/uploads/2019/06/Leksikograf%C5%B3-dirbtuv%C4%97s-3.pdf]. 

17. Šinkūnas, Mindaugas. Lituanistikos šaltinių skaitmeninimas ir programinės analizės galimybės. – Seminaras, 

skirtas LNMMB tyrėjams apie skaitmeninės humanitarikos taikymo galimybes skaitmeninant lituanistikos 

paveldą (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019-09-10). 

18. Švambarytė-Valužienė, Janina.„Mokinys, mokytojas ir kiti šaknies mok- vediniai vakarų aukštaičių šnektose. – 

Kalbinis visuomenės švietimas ( Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Kristijono Donelaičio auditorija, 

2019-01--18). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: www..lkd.fif.vu.lt] 

19. Urbanavičienė, Jolita. Elektroninės Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartotekos ištekliai leksikografams ir 

dialektologams: modernizavimo iššūkiai. – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 3: „Idealus žodynas, 

žodynininkas ir skaitytojas“ (D. Crystal)“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019-06-28). [Apie konferenciją 

internete: http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal] 

20. Venckienė, Jurgita. Juozas Tumas-Vaižgantas ir bendrinė kalba. – Tarpdalykinė konferencija 150-osioms 

Vaižganto gimimo metinėms Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens (Lietuvių literatūros 

ir tautosakos, Maironio lietuvių literattūros muziejus, Vilnius, Kaunas, 2019-10-10–11).  

 

5.4. Mokslo sklaidos pranešimai (paskaitos) visuomenei 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_oect_viewer&guid=F953FDF4-DB79-4189-A9C4-%20AD5DC427A540
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15259&p_k=1&p_a=media_oect_viewer&guid=F953FDF4-DB79-4189-A9C4-%20AD5DC427A540
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
http://lki.lt/ltkvieciame-dalyvauti-forume-valstybine-kalba-ir-mokykla
http://www.lki.lt/
http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/tezes.pdf
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
https://www.facebook.com/events/lietuvi%C5%B3-literat%C5%ABros-ir-tautosakos-institutas/vi-senosios-literat%C5%ABros-seminaras-llti-u%C5%BEdrausta-xviii-a-knyga/1012556142416452/
https://www.facebook.com/events/lietuvi%C5%B3-literat%C5%ABros-ir-tautosakos-institutas/vi-senosios-literat%C5%ABros-seminaras-llti-u%C5%BEdrausta-xviii-a-knyga/1012556142416452/
http://lituanistusamburis.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-leksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas/
http://lituanistusamburis.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-leksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas/
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/06/Leksikograf%C5%B3-dirbtuv%C4%97s-3.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/06/Leksikograf%C5%B3-dirbtuv%C4%97s-3.pdf
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

28 

1. Aleknavičienė, Ona. Ką naujo atskleidžia lituanistinio XVI–XVIII a. paveldo tyrimai? Paskaitos publikacija. – 

Alkas.lt, 2019-07-01. Prieiga internete: http://alkas.lt/2019/07/01/ka-naujo-atskleidzia-lituanistinio-xvi-xviii-a-

paveldo-tyrimai/ (0,38 aut. l. (15 286 sp. ž.). 

2. Aleknavičienė, Ona. Lituanistinio XVI–XVIII amžiaus paveldo tyrimai: kūrinys – kūrėjas – visuomenė (Lietuvos 

mokslų akademija, 2019-01-29). 

3. Aleksaitė, Agnė. Į 2018 m. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų sąrašus patekusių žodžių (5 vnt.) pristatymas 

visuomenei Lietuvos žinių portale: Puslapiakarpys ir veryganas. Prieiga internete: 

https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-puslapiakarpys-ir-

veryganas/280590?fbclid=IwAR03DExda1DWI4kwG-aBVIAxuybllUzluDhZaAWuhJZlipOB2EKiK84HcQQ. 

Užkandnešys ir kriminalizuotas sumuštinis. Prieiga internete: https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-

uzkandnesys-ir-kriminalizuotas-sumustinis/280592. Ilgasėdis. Prieiga internete: 

https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-

ilgasedis/280836?fbclid=IwAR3JqpostPOlnDo6xX6Pw44HT9SbVvwntVlBAavkvKkLSxIvlQc17sK1KJc. 

Naisiada. Prieiga internete: https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-

naisiada/281340?fbclid=IwAR3I1C5eUQFQ9aFOeEoqjZ5MdanErM-rsAO9M1VpUQbvrzRUfOOnjrNm6bs. 

Kirtimas. Prieiga internete: https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-kirtimas/281761. 

4. Aleksaitė, Agnė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas ir jo naujienos. (Lietuva, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka, 2019-10-16). 

5. Aleksaitė, Agnė. Pokalbis su Agne Aleksaite apie vaikiškąją, vaikų ir infantiliąją kalbą. – LRT Klasikos laida Ryto 

allegro, rubrika Kalbos rytas [nuo 13:47 min.]. Vilnius, 2019-10-02. Kalbino Lina Smolskienė. [Prieiga 

internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080191/ryto-allegro-kodel-jauciame-nostalgija-90-iesiems]. 

6. Aleksaitė, Agnė. Skaitmeninės lietuvių kalbos mokymo(si) priemonės. (Lietuva, Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazija, 2019-05-03).  

7. Aleksaitė, Agnė. Šiuolaikinė visuomenė ir lietuvių kalba. (Lietuva, Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2019-03-19).  

8. Bakšienė, Rima. Leskauskaitė, Asta. Leidinio Leipalingio apylinkių tekstai pristatymas (Leipalingis, 2019-11-08).  

9. Bakšienė, Rima. Lituanisto vaidmuo visuomenėje anksčiau ir dabar. (Lukšių V. Grybo gimnazija, Šakių r., 

konferencija „Laikas bėga, bet praeitis išlieka“, skirta gimnazijos 180 metų jubiliejui, 2019-11-29).  

10. Bakšienė, Rima. Zanavykų tarmės atspindžiai Albino Bernoto kūryboje. (Griškabūdis, Šakių r., 47-oji Kalbos 

diena, skirta poetų, vertėjų A. Bernoto ir A. Galgino 85-osioms gimimo metinėms, 2019-06-15).  

11. Bilkis, Laimutis, Kavoliutė, Filomena. Lietuvos vietovardžių – nematerialaus kultūros paveldo – išlikimo 

problema. – Konferencija Lietuvybė viešajame gyvenime (Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 12 06; 

organizatorius – LRS Švietimo ir mokslo komitetas). [Programa ir informacija: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36190&p_k=1&p_t=268848, vaizdo įrašas: 

https://www.youtube.com/watch?v=_SgKBIlGBYw]. 

12. Bilkis, Laimutis. Dalyvauta spaudos konferencijoje Lietuvos Respublikos Seime Žemė prašo nepamiršti vardų, 

2019 11 13 [Prieiga internete https://www.youtube.com/watch?v=e_RwZy6veG4]. 

13. Bilkis, Laimutis. Dalyvauta VU Baltojoje salėje vykusioje viešoje diskusijoje „Vietovardžiai: duomenys, prieiga, 

nauda". Organizatoriai – VĮ „GIS-Centras", Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Vilniaus universiteto 

biblioteka, 2019 06 12 [Prieiga internete (informacija): https://www.geoportal.lt/geoportal/renginiai/ 

14. Bilkis, Laimutis. Interviu Balticum televizijos laidai Kėdainių žinios apie Kėdainių krašto vietovardžius, 2019-03-

25 [Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=Ksj-bx_abYE]. 

15. Bilkis, Laimutis. Interviu Lietuvos televizijos kanalo LRT Plius laidai Kultūros diena apie Vietovardžių metus ir 

vietovardžius, 2019 02 19 [Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013713540/kulturos-diena]. 

16. Bilkis, Laimutis. Kėdainių krašto vietovardžiai: rinkimo istorija, sklaidos ir išsaugojimo galimybės. – 

Konferencija Kėdainių krašto vietovardžiai: rinkimo ir tyrimo istorija, reikšmė ir įamžinimas. (Kėdainiai, 

Kėdainių krašto muziejus, Daugiakultūris centras, 2019-03-22, organizatoriai – Kėdainių r. savivaldybė, 

Kėdainių krašto muziejus, Daugiakultūris centras). Paskelbta programa [Prieiga internete 

http://www.kedainiumuziejus.lt/lankytojui/naujienos/vietovardziu-metams-skirta-konferencija-kedainiu-krasto-

vietovardziai-rinkimo-ir-tyrimo-istorija-reiksme-ir-iamzinimas/; informacija: http://www.kedainiai.lt; 

http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/daugiakultriame-centre-vyko-vietovardi-metams-skirta-

konferencija-galerija; http://valstietis.lt/naujienos/kultura/kaupre-rutu-darzelis-gerkles-miskas-kedainiu-krasto-

vietovardziu-idomybes/]. 

17. Bilkis, Laimutis. Lietuvos vietovardžių bazė papildyta naujais vietovardžiais, [LKI tinklapiui parengtas 

pranešimas], 2019 03 04 [Prieiga internete http://lki.lt/ltlietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze-

papildyta-naujais-vietovardziais/]. 

18. Bilkis, Laimutis. Organizuotas Lietuvos vietovardžių žodyno III tomo pristatymas Vilniaus knygų mugėje 

diskusijos „Kas jau įdėta į Vietovardžių metų kraitę?“ forma, diskusijoje suorganizuoti gražiausio III tomo 

http://alkas.lt/2019/07/01/ka-naujo-atskleidzia-lituanistinio-xvi-xviii-a-paveldo-tyrimai/
http://alkas.lt/2019/07/01/ka-naujo-atskleidzia-lituanistinio-xvi-xviii-a-paveldo-tyrimai/
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-puslapiakarpys-ir-veryganas/280590?fbclid=IwAR03DExda1DWI4kwG-aBVIAxuybllUzluDhZaAWuhJZlipOB2EKiK84HcQQ
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-puslapiakarpys-ir-veryganas/280590?fbclid=IwAR03DExda1DWI4kwG-aBVIAxuybllUzluDhZaAWuhJZlipOB2EKiK84HcQQ
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-uzkandnesys-ir-kriminalizuotas-sumustinis/280592
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-uzkandnesys-ir-kriminalizuotas-sumustinis/280592
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-ilgasedis/280836?fbclid=IwAR3JqpostPOlnDo6xX6Pw44HT9SbVvwntVlBAavkvKkLSxIvlQc17sK1KJc
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-ilgasedis/280836?fbclid=IwAR3JqpostPOlnDo6xX6Pw44HT9SbVvwntVlBAavkvKkLSxIvlQc17sK1KJc
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-naisiada/281340?fbclid=IwAR3I1C5eUQFQ9aFOeEoqjZ5MdanErM-rsAO9M1VpUQbvrzRUfOOnjrNm6bs
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-naisiada/281340?fbclid=IwAR3I1C5eUQFQ9aFOeEoqjZ5MdanErM-rsAO9M1VpUQbvrzRUfOOnjrNm6bs
https://www.lzinios.lt/Konkursai/-metuzodis-kirtimas/281761
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080191/ryto-allegro-kodel-jauciame-nostalgija-90-iesiems
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36190&p_k=1&p_t=268848
https://www.youtube.com/watch?v=e_RwZy6veG4
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013713540/kulturos-diena
http://www.kedainiumuziejus.lt/lankytojui/naujienos/vietovardziu-metams-skirta-konferencija-kedainiu-krasto-vietovardziai-rinkimo-ir-tyrimo-istorija-reiksme-ir-iamzinimas/
http://www.kedainiumuziejus.lt/lankytojui/naujienos/vietovardziu-metams-skirta-konferencija-kedainiu-krasto-vietovardziai-rinkimo-ir-tyrimo-istorija-reiksme-ir-iamzinimas/
http://www.kedainiai.lt/
http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/daugiakultriame-centre-vyko-vietovardi-metams-skirta-konferencija-galerija
http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/daugiakultriame-centre-vyko-vietovardi-metams-skirta-konferencija-galerija
http://valstietis.lt/naujienos/kultura/kaupre-rutu-darzelis-gerkles-miskas-kedainiu-krasto-vietovardziu-idomybes/
http://valstietis.lt/naujienos/kultura/kaupre-rutu-darzelis-gerkles-miskas-kedainiu-krasto-vietovardziu-idomybes/
http://lki.lt/ltlietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze-papildyta-naujais-vietovardziais/
http://lki.lt/ltlietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze-papildyta-naujais-vietovardziais/


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

29 

vietovardžio rinkimai [Prieiga internete (informacija): http://lituanistusamburis.lt/wp-

content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf; http://lki.lt/ltvilniaus-knygu-muge-2019]. 

19. Bilkis, Laimutis. Svarbiausi vietovardžių išsaugojimo ir sklaidos darbai. – Konferencija Žemė prašo nepamiršti 

savo vardų. (Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 11 13; organizatoriai – LRS Kultūros komitetas, 

Etninės kultūros globos taryba). [Programa ir informacija: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36013&p_k=1&p_t=268736, vaizdo įrašas: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_RwZy6veG4]. 

20. Bilkis, Laimutis. Vietovardžių metų prasmė, [Paskaita, perskaityta Lietuvos radijo LRT Klasika laidoje Radijo 

paskaitos, 2019 09 07 [Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078283/radijo-paskaitos-

vietovardziu-metai], gautas honoraras. 

21. Bilkis, Laimutis. Vietovardžių vartosenos, sklaidos ir tyrimų aktualijos. – Seminaras, skirtas Vietovardžių 

metams. (Vilnius, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 2019 10 11; organizatoriai – LR Kultūros 

ministerija, Valstybinė kalbos inspekcija. [Informacija: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministerijoje-

minimi-vietovardziu-metai; https://vki.lrv.lt/lt/naujienos/inspekcija-minejo-vietovardziu-metus]. 

22. Bilkis, Laimutis. Vietų vardais į mus kalba pati žemė. – Elektrėnų kronika, 2019 m. gegužės 14 [interviu], [Prieiga 

internete: http://www.kronika.lt/vietu-vardais-i-mus-kalba-pati-zeme/]. 

23. Birutė Jančienė. Gatvių pavadinimų mozaika [interviu su Laimučiu Bilkiu apie gatvių pavadinimų susidarymą, 

kilmę, raidą]. – Savaitė 20, 2019 m. gegužės 16 d, p. 25–26. 

24. Birutė Jančienė. Vietų vardais į mus kalba pati žemė [interviu su Laimučiu Bilkiu]. – Savaitė 5, 2019 m. sausio 31 

d., p. 16–17, [anotacija: https://www.savaite.lt/virtualus-zurnalas/3506-savaite-nr-05-2019.html]. 

25. Blažienė, Grasilda dalyvavo nacionalinio transliuotojo laidoje Legendos. Tiltas tarp Rytų ir Vakarų tautų – 

„profesionalus pasaulio valkata“ Paulius Normantas. (Dokumentinių apybraižų ciklas. Pasakojimas apie 

keliautoją ir fotografą Paulių Normantą. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė, 2019-05-16) [Prieiga internete: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013713840/legendos-tiltas-tarp-rytu-ir-vakaru-tautu-profesionalus-pasaulio-

valkata-paulius-normantas]. 

26. Blažienė, Grasilda, Skorupa, Pavel. Lietuvių vandenvardžiai Europos kontekste. – Konferencija Lietuvybė 

viešajame gyvenime (Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 12 06; organizatorius – LRS Švietimo ir 

mokslo komitetas). [Programa ir informacija: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36190&p_k=1&p_t=268848, vaizdo įrašas: 

https://www.youtube.com/watch?v=_SgKBIlGBYw]. 

27. Blažienė, Grasilda. Dalyvavo ir vedė diskusiją „Kas jau įdėta į Vietovardžių metų kraitę?“, „Lietuvos vietovardžių 

žodyno“ III tomo (G–H) (G. Blažienė viena iš autorių) ir periodinio leidinio „Acta Linguistica Lithuanica“ 76–

79 tomų pristatyme (Vilnius, Knygų mugė, 2019-02-22). [Paskelbta programa internete: 

http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf; kita informacija internete: 

http://lki.lt/ltvilniaus-knygu-muge-2019; http://lki.lt/ltnaujausi-lietuviu-kalbos-instituto-leidiniai-bus-pristatyti-

vilniaus-knygu-mugeje-2019/]. 

28. Blažienė, Grasilda. LMA vardu vykdyta veikla: LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus dienos 

Klaipėdos universitete ir Palangos savivaldybėje. Bendras LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus ir 

Klaipėdos universiteto filologų bei istorikų posėdis ir diskusija Kas laukia humanitarikos?; susitikimas su 

Palangos miesto savivaldybės vadovais ir darbuotojais, pedagogais, moksleiviais ir visuomenininkais 

(Klaipėda, Palanga, 2019-09-20–2019-09-21) [Prieiga internete: 

https://www.palangoje.info/news/2514934/lietuvos-mokslu-akademijos-humanitariniu-ir-socialiniu-mokslu-

skyriaus-nariai-atvyksta-i-klaipeda-ir-palanga]. 

29. Blažienė, Grasilda. Pokalbis apie tai, kas paskatino rinktis išnykusios tautos ir nebeegzistuojančios kalbos tyrimus 

ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti garsinant baltų kalbas pasaulyje laidoje Gyvoji istorija. Prarastos kalbos 

beieškant su Inga Bertuliene (Vilnius, LRT, 2019-09-22) [Prieiga internete: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000079374/gyvoji-istorija-prarastos-kalbos-beieskant]. 

30. Blažienė, Grasilda. Pokalbis su akademike tema Koks kultūrinis, istorinis palikimas slypi mūsų vietovardžiuose? 

Kaip tinkamai paminėti 2019-uosius, Lietuvos vietovardžių metus? (Vilnius, Kultūra su LRT, radijo laida Ryto 

allegro, 2019 02 11) [Prieiga internete: 

https://www.facebook.com/802923229818732/posts/1914693811974996/; 

https://www.google.com/search?q=ryto+allegro+grasilda+bla%C5%BEien%C4%97&rlz=1C1NHXL_ltLT696L

T697&oq=Ryto+allegro+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l6.9820j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8; 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013712313/ryto-allegro-2019-02-11-08-

08?no_header#wowzaplaystart=3315000&wowzaplayduration=2205000]. 

31. Blažienė, Grasilda. Pokalbis su S. Laurinėnaite Mėgstu avantiūrą moksle akademikės prof. dr. Grasildos Blažienės 

jubiliejui skirtos mokslo ir veiklos darbų parodos LMA Vrublevskių bibliotekoje „Prarastos kalbos beieškant“ 

atidarymui (Vilnius, 2019-08- 24). [Prieiga internete: http://alkas.lt/2019/08/24/g-blaziene-megstu-avantiura-

moksle/]. 

http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36013&p_k=1&p_t=268736
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078283/radijo-paskaitos-vietovardziu-metai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078283/radijo-paskaitos-vietovardziu-metai
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministerijoje-minimi-vietovardziu-metai;%20https:/vki.lrv.lt/lt/naujienos/inspekcija-minejo-vietovardziu-metus
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministerijoje-minimi-vietovardziu-metai;%20https:/vki.lrv.lt/lt/naujienos/inspekcija-minejo-vietovardziu-metus
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013713840/legendos-tiltas-tarp-rytu-ir-vakaru-tautu-profesionalus-pasaulio-valkata-paulius-normantas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013713840/legendos-tiltas-tarp-rytu-ir-vakaru-tautu-profesionalus-pasaulio-valkata-paulius-normantas
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36190&p_k=1&p_t=268848
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf
http://lki.lt/ltvilniaus-knygu-muge-2019
http://lki.lt/ltnaujausi-lietuviu-kalbos-instituto-leidiniai-bus-pristatyti-vilniaus-knygu-mugeje-2019/
http://lki.lt/ltnaujausi-lietuviu-kalbos-instituto-leidiniai-bus-pristatyti-vilniaus-knygu-mugeje-2019/
https://www.palangoje.info/news/2514934/lietuvos-mokslu-akademijos-humanitariniu-ir-socialiniu-mokslu-skyriaus-nariai-atvyksta-i-klaipeda-ir-palanga
https://www.palangoje.info/news/2514934/lietuvos-mokslu-akademijos-humanitariniu-ir-socialiniu-mokslu-skyriaus-nariai-atvyksta-i-klaipeda-ir-palanga
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000079374/gyvoji-istorija-prarastos-kalbos-beieskant
https://www.facebook.com/802923229818732/posts/1914693811974996/
https://www.google.com/search?q=ryto+allegro+grasilda+bla%C5%BEien%C4%97&rlz=1C1NHXL_ltLT696LT697&oq=Ryto+allegro+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l6.9820j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ryto+allegro+grasilda+bla%C5%BEien%C4%97&rlz=1C1NHXL_ltLT696LT697&oq=Ryto+allegro+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l6.9820j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013712313/ryto-allegro-2019-02-11-08-08?no_header#wowzaplaystart=3315000&wowzaplayduration=2205000
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013712313/ryto-allegro-2019-02-11-08-08?no_header#wowzaplaystart=3315000&wowzaplayduration=2205000
http://alkas.lt/2019/08/20/kviecia-kalbininkei-g-blazienei-skirta-paroda-prarastos-kalbos-beieskant/
http://alkas.lt/2019/08/24/g-blaziene-megstu-avantiura-moksle/
http://alkas.lt/2019/08/24/g-blaziene-megstu-avantiura-moksle/


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

30 

32. Blažienė, Grasilda. Vietovardžių metams skirta mokslo sklaida žodžiu apie krikščioniškus Lietuvos vietovardžius 

(Vilnius, Marijos radijas, 2019-08-28 [Prieiga internete: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/149304-2019-

08-28-08-00-aktualijos.html]. 

33. Čepaitienė, Agnė. 10–12. Pokalbis. Mokslininkė: tarmėms išnykti negresia, 2019-12-09, Vilnius. Prieiga 

internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000086919/10-12-pokalbis-mokslininke-tarmems-isnykti-

negresia?fbclid=IwAR35SLEkmO9EpEW1rYMvPc8Tjc7S6fuYzuOHG8ezUXGXGdrP_jDitzgMOL8.  

34. Čičirkaitė, Ramunė. Kaip ir kokias Vilniaus kalbos socialines reikšmes atskleidžia kalbėtojo vertinimo 

eksperimentai? Paskaita Vilniaus universiteto studentams sociologams, 2019-02-27. 

35. Čičirkaitė, Ramunė. TV ir radijo žurnalistų tarimas: sovietmečiu ir šiandien. Tyrėjų naktis, Theobromine 

chocolatier, Vilnius, 2019-09-27. 

36. Garšva, Kazimieras. Dalyvauta ir kalbėta Širvintų rajono liaudies meno organizuotos parodos „Atrask protėvių 

žemę“, skirtos Vietovardžių metams, atidaryme (Širvintų kultūros centras, 2019-09-19) [Prieiga internete 

(informacija): https://www.krastonaujienos.lt/2019/09/sirvintu-rajono-liaudies-meno-draugijos-paroda-atrask-

proteviu-zeme/  

37. Garšva, Kazimieras. Kalbėta renginyje Širvintų krašto vietovardžiai (Širvintų Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, 

2019 02 19) [Prieiga internete (informacija): http://sirvintuvb.lt/?p=19030] 

38. Garšva, Kazimieras. Paskaita Etninės kultūros globos taryboje apie Vietovardžių išsaugojimo gaires, 2019 m. III 

ketv. 

39. Garšva, Kazimieras. Paskaita Linkuvos krašto ir Lietuvos Žiemgalos vietovardžiai Vietovardžių metais projekto 

Vietovardžiai tautos istorija ir kultūra baigiamajame renginyje ir parodos Mano išnykęs kaimas atidaryme 

(Linkuvos kultūros centras, 2019 11 29) [Prieiga internete (informacija): http://www.linkuvoskc.lt/renginiai/]  

40. Garšva, Kazimieras. Pranešimas Baltų vienybės dienai skirtoje konferencijoje Baltų vienybė (Kaunas, Vytauto 

Didžiojo universiteto Daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras, 2019 09 21, organizatoriai – Stasio Lozoraičio 

Senjorų Akademija, Punsko valsčius, Vytauto Didžiojo Universiteto Letonikos centras). Prieiga internete 

(informacija): http://alkas.lt/renginys/baltu-vienybes-diena-vytauto-didziojo-universitete/ 

41. Gritėnienė, Aurelija. Vaikų ir paauglių lietuvių literatūros kalba: gramatika, žodynas, stilius. – Vilnius, UAB 

Kalbos ir kultūros institutas Linqua Lituanica. 2019 m. lapkričio 28 d.  

42. Jankauskaitė, Eglė. Danų ir lietuvių kodų kaitos „Facebook“ tyrimas. Paskaita Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir 

kultūrų instituto magistro pakopos studentams, 2019-11-07 

43. Jankauskaitė, Eglė. Lingvistinė norma, rašytojai ir redaktoriai. Paskaita Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir 

kultūrų instituto magistro pakopos studentams, 2019-10-04 

44. Jaroslavienė, Jurgita. Aktualūs lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – Pranešimas praktiniuose lietuvių kalbos 

kursuose seminare Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbuotojams (Vilnius, Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministerija, 2019 05 24).  

45. Jaroslavienė, Jurgita. Fundamentaliųjų ir taikomųjų bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimų 

rezultatai, aktualūs vertėjams, redaktoriams ir terminologams. – Pranešimas metiniame tarpinstituciniame 

kokybės koordinatorių susitikime (Belgija, ES Taryba, Briuselis, 2019-11-07).  

46. Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia. Dalyvauta Lietuvos vietovardžių žodyno III tomo ir žurnalo Acta Linguistica 

Lithuanica pristatymo Vilniaus knygų mugėje renginyje, pristatyti šio žurnalo tomai. [Prieiga internete 

(informacija): http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf; 

http://lki.lt/ltvilniaus-knygu-muge-2019]. 

47. Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia. Pranešimas Molėtų krašto vietovardžiai renginyje Įdomiausių Molėtų rajono 

vietovardžių TOP 10 (Molėtai, 2019-03-25). [Prieiga internete (informacija): 

http://vilnis.lt/lt/naujienos/kultura/2019/03/rajono-vietovardziu-top-10-nugaletojai-zibeciai]. 

48. Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia. Pranešimas Zarasų krašto vietovardžiai renginyje Vietovardžių metus palydint 

(Zarasai, 2019-12-04). [Prieiga internete (informacija): https://www.zarasuose.lt/3279-kvieciame-i-lietuviu-

kalbos-rengini]. 

49. Kiseliūnaitė, Dalia. Klaipėdos krašto vietovardžiai ‒ istorija ir dabartis. Pranešimas- diskusija Klaipėdos miesto 

etnokultūros centre. 2019 11 27. Prieiga internete: https://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/kviecia-i-

seminara-diskusija-klaipedos-krasto-vietovardziai---istorija-ir-dabartis-1752905/  

50. Kiseliūnaitė, Dalia. Dovilų žemės vardai (Dovilai, 2019-05-07). Pranešimas - ekskursija Klaipėdos rajono 

Spaudos dienos minėjimo renginyje, [Prieiga internete: https://old.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Spaudos-atgavimo-

kalbos-ir-knygos-diena-pagerbti-lietuviu-kalbos-myletojai/4211 ]  

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/149304-2019-08-28-08-00-aktualijos.html
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/149304-2019-08-28-08-00-aktualijos.html
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000086919/10-12-pokalbis-mokslininke-tarmems-isnykti-negresia?fbclid=IwAR35SLEkmO9EpEW1rYMvPc8Tjc7S6fuYzuOHG8ezUXGXGdrP_jDitzgMOL8
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000086919/10-12-pokalbis-mokslininke-tarmems-isnykti-negresia?fbclid=IwAR35SLEkmO9EpEW1rYMvPc8Tjc7S6fuYzuOHG8ezUXGXGdrP_jDitzgMOL8
http://sirvintuvb.lt/?p=19030
http://alkas.lt/renginys/baltu-vienybes-diena-vytauto-didziojo-universitete/
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf
http://vilnis.lt/lt/naujienos/kultura/2019/03/rajono-vietovardziu-top-10-nugaletojai-zibeciai
https://www.zarasuose.lt/3279-kvieciame-i-lietuviu-kalbos-rengini
https://www.zarasuose.lt/3279-kvieciame-i-lietuviu-kalbos-rengini
https://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/kviecia-i-seminara-diskusija-klaipedos-krasto-vietovardziai---istorija-ir-dabartis-1752905/
https://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/kviecia-i-seminara-diskusija-klaipedos-krasto-vietovardziai---istorija-ir-dabartis-1752905/
https://old.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena-pagerbti-lietuviu-kalbos-myletojai/4211
https://old.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygos-diena-pagerbti-lietuviu-kalbos-myletojai/4211


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

31 

51. Kiseliūnaitė, Dalia. Kuršių pėdsakai Klaipėdos krašto vietovardžiuose Pranešimas Kėdainių raj. Lietuvių kalbos 

draugijos renginyje.2019 09 13 Prieiga internete: 

http://kedainiai.lt/popup2.php?ru=rszAOzolBw&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=6890  

52. Kiseliūnaitė, Dalia: sukurtas tekstas dokumentiniams filmams „Kuršių nerija“ ir „Išbarstyti žodžiai“ (rež. Arvydas 

Barysas): http://www.voruta.lt/arvydo-baryso-filmas-isbarstyti-zodziai-apie-triju-broliu-zveju-sunku-ir-

laiminga-gyvenima-nidoje-kursininku-ir-lietuviu-kalbomis/ Filmai internetu neprieinami dėl autorinių teisių, 

jie demonstruojami festivaliuose ir specialiuose pristatymuose, tačiau galima įsigyti DVD: 

http://www.didakta.lt/mokyklai/5-12-klase/pazintiniai-filmai/isbarstyti-zodziai-dvd-detail  

53. Leskauskaitė, Asta. Leidinio Leipalingio apylinkių tekstai pristatymas (Leipalingis, 2019-11-08).  

54. Leskauskaitė, Asta. Tarmių tekstynas: Leipalingio apylinkių šnekta. – Lietuvių kalbos dienos (Lazdijai, 2019-03-

01).  

55. Leskauskaitė, Asta. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno pristatymas, Vilnius, 2019-12-12, renginio 

organizatorė ir dalyvė. [Prieiga internete: www.lki.lt].  

56. Liutkevičienė, Danutė. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengimo aktualijos. (M .Romerio universitetas, 2019-03-

06, lietuvių kalbos dienos. [Prieiga internete: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu-

mokslu-institutas/detail.php/lietuviu-kalbos-dienos-vasario-16-d-kovo-11-d/247152#.XH_ZhrixU2w] 

57. Mikulėnienė, Danguolė. Lituanistikos raida per šimtą metų ir tolesnės plėtros galimybės. – Forume100 metų 

atkurtai Lietuvos valstybei. Ar švęsdami šimtmetį nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos? (2019 02 11, 

rengėjai LR Vyriausybė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). [ prieiga 

internete: https://www.facebook.com/LRVyriausybe/videos/lituanistikos-forumas/2246899902234007/; 

http://lituanistusamburis.lt/lituanistikos-forumas-100-metu-atkurtai-lietuvos-valstybei-ar-svesdami-simtmeti-

nepamirsome-tautos-pamato-lietuviu-kalbos/].  

58. Mikulėnienė, Danguolė. Lituanistikos raida per šimtą metų. – 2 susitikimai-paskaitos Radviliškio r. mokiniams ir 

mokytojams Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje (2019 02 28). [Prieiga internete: htttp: www.lizdeika.lt].  

59. Mikulėnienė, Danguolė. LRT dokumentinis filmas iš ciklo Lietuvos mokslininkai. Susitikimas su kalbininke 

Danguole Mikulėniene. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071241/lietuvos- 

mokslininkai-susitikimas-su-kalbininke-danguole-mikuleniene  

60. Mikulėnienė, Danguolė. Monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ pristatymas 

Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje (2019 02 14) [Prieiga internete: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EzPH7Bi5H6w].  

61. Mikulėnienė, Danguolė. Tarmės grožis ir ekonominė nauda. – Seminare „Žemaitija versle“ prekių ženklai, 

pavadinimai, rinkodaros ir turizmo strategijos“ Žemaičių ALKOS muziejuje (Telšiai, 2019 03 07). Informacija: 

http://alkas.lt/2019/03/08/apdovanoti-tarmiskiausi-originaliausi-ir-meniskiausi-zemaitijos-regiono-prekes-

zenklai/  

62. Miliūnaitė, Rita. Kai trūksta kalbinės savigarbos. [Irenos Babkauskienės interviu] 2019-05-07. Prieiga internete: 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/kai_truksta_kalbines_savigarbo

s/  

63. Miliūnaitė, Rita. Kaip ir kur mums padeda kalbos technologijos? – Pamoka gimnazistams (Telšiai, Žemaitės 

gimnazija, 2019-06-11).  

64. Miliūnaitė, Rita. Kaip sukurti naują žodį ir kam to reikia? – Pamoka gimnazistams (Telšiai, Žemaitės gimnazija, 

2019-06-11).  

65. Miliūnaitė, Rita. Leksikos ir gramatikos aktualijos. – Kalbos redagavimo seminaras (Vilnius, UAB Leidykla 

„Šviesa“, 2019-05-29)  

66. Miliūnaitė, Rita. Lietuvių kalba interneto erdvėje: kintantis pavidalas, kalbos kūryba ir kalbos ideologijos. – Vieša 

paskaita. (Kauno raj. VDU Žemės ūkio akademija, 2019-11-14) (Gautas VLKK honoraras). 

67. Miliūnaitė, Rita. Lietuvių kalbos pokyčiai: (ir) ko mums bijoti? – Forumas „100 metų atkurtai Lietuvos valstybei. 

Ar švęsdami šimtmetį nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“ (Vilnius, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, 2019-02-11). Vaizdo įrašo prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=jZb0Q_Q_K20  

68. Miliūnaitė, Rita. Naujoji lietuvių kalbos leksika: ypatybės ir vartojimo polinkiai. – Pranešimas praktiniuose 

lietuvių kalbos kursuose (Vilnius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 2019 05 23).  

http://kedainiai.lt/popup2.php?ru=rszAOzolBw&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=6890
http://www.didakta.lt/mokyklai/5-12-klase/pazintiniai-filmai/isbarstyti-zodziai-dvd-detail
http://www.lki.lt/
https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu-mokslu-institutas/detail.php/lietuviu-kalbos-dienos-vasario-16-d-kovo-11-d/247152#.XH_ZhrixU2w
https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu-mokslu-institutas/detail.php/lietuviu-kalbos-dienos-vasario-16-d-kovo-11-d/247152#.XH_ZhrixU2w
https://www.facebook.com/LRVyriausybe/videos/lituanistikos-forumas/2246899902234007/
http://lituanistusamburis.lt/lituanistikos-forumas-100-metu-atkurtai-lietuvos-valstybei-ar-svesdami-simtmeti-nepamirsome-tautos-pamato-lietuviu-kalbos/
http://lituanistusamburis.lt/lituanistikos-forumas-100-metu-atkurtai-lietuvos-valstybei-ar-svesdami-simtmeti-nepamirsome-tautos-pamato-lietuviu-kalbos/
http://www.lizdeika.lt/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071241/lietuvos-%20mokslininkai-susitikimas-su-kalbininke-danguole-mikuleniene
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000071241/lietuvos-%20mokslininkai-susitikimas-su-kalbininke-danguole-mikuleniene
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EzPH7Bi5H6w
http://alkas.lt/2019/03/08/apdovanoti-tarmiskiausi-originaliausi-ir-meniskiausi-zemaitijos-regiono-prekes-zenklai/
http://alkas.lt/2019/03/08/apdovanoti-tarmiskiausi-originaliausi-ir-meniskiausi-zemaitijos-regiono-prekes-zenklai/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/kai_truksta_kalbines_savigarbos/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/kai_truksta_kalbines_savigarbos/
https://www.youtube.com/watch?v=jZb0Q_Q_K20


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

32 

69. Mitkevičienė Asta. Lietuvių terminologijos tvarkybos principai ir pagrindiniai terminų vartosenos bruožai. Vestas 

seminaras (trukmė 7 val.) Europos Sąjungos Tarybos Lietuvių kalbos vertimo skyriaus vertėjams ir 

terminologams (Briuselis, 2019-11-13). 

70. Mitkevičienė Asta. Pagrindiniai lietuvių terminijos ištekliai internete. Praktinis seminaras Užsienio reikalų 

ministerijos darbuotojams (Vilnius, 2019-05-24). 

71. Morozova, Nadiežda. Kodėl stačiatikių cerkvės turi vakarietiško stiliaus architektūros elementų? (LRT Klasika, 

Gyvoji istorija, eteris 2019-12-08; https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000087028/gyvoji-istorija-kodel-

staciatikiu-cerkves-turi-vakarietisko-stiliaus-architekturos-elementu). 

72. Nauckūnaitė, Zita. Mokinių žodyno plėtimas ir raštingumo ugdymas – Pranešimas renginyje „Mokinių raštingumo 

gebėjimų ugdymas: kūrybinės dirbtuvės su mokytojais praktikais“ (Vilnius, 2019-11-28). Paskelbtos 

pranešimo tezės. Prieiga internete: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?17500  

73. Poderienė, Nida. Vertybių ugdymas ir nacionalinės tapatybės kūrimas Lietuvos bendrojo ugdymo programose – 

Pranešimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (Vilnius, 2019-03-26).  

74. Ragaišienė, Vilija. Lenkijos lietuvių šnektos: jų kaita ir išskirtinumas (Istorijos paveldo metraščio „Terra 

Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ pristatymas Lietuvos mokslų akademijoje, Vilnius, 2019-03-20). [Prieiga 

internete: http://www.lma.lt/news/551/67/Istorijos-paveldo-metrascio-Terra-Jatwezenorum-Jotvingiu-krastas-

pristatymas] 

75. Ragauskaitė, Alma. Interviu apie Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos pavardės kilmę. – Gudavičiūtė D. Garsus 

italas G. Noseda – G. Nausėdos antrininkas. – Lietuvos rytas 125(8342), 2019, birž. 29 d., 3. Paskelbtas interviu 

[Prieiga internete: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/06/30/news/garsus-italas-g-noseda-g-

nausedos-antrininkas-10920149/] ISSN 1392-2351 

76. Skirmantas, Petras. „Palemono“ priešistorė. Lietuviški šriftai. – Pranešimas diskusijų seminare „Palemonas“ ir 

kiti lietuviški šriftai: naudojimas ir perspektyvos. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019-11-19, kartu su 
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vietovardziai-rinkimo-ir-tyrimo-istorija-reiksme-ir-iamzinimas/; http://valstietis.lt/naujienos/kultura/kaupre-

rutu-darzelis-gerkles-miskas-kedainiu-krasto-vietovardziu-idomybes/; 

http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/daugiakultriame-centre-vyko-vietovardi-metams-skirta-

konferencija-galerija]. 

90. Sviderskienė, Dalia. Radijo LRT Klasika laidoje „Ryto rasa krito“ (su Vida Šatkauskiene) kalbėta tema 

„Vietovardžių metai (metų tikslai, vietovardžių mokslinių tyrimų galimybės)“ (Vilnius, 2019-05-26). [Prieiga 

internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000070299/ryto-rasa-krito-vietovardziu-metai]. 

91. Sviderskienė, Dalia. Regioninių radijo stočių asociacijos rengtame projekte „Mus pasitinka ir išlydi vietovardis“ 14-

oje radijo laidoje atsakyta į žurnalistės Viktorijos Polzunovaitės klausimą „Kas yra vietovardžių tyrėjas, ką jis 

veikia?“ (asociacija vienija vienuolika regioninių radijo stočių, kurios savo programas transliuoja Vilniuje „A2“, 

Kaune „Tau“, Šiauliuose „RS2“ , Panevėžyje „RS2“, Klaipėdoje „RadijoGAMA“, Alytuje „FM99“, 

Druskininkuose „FM99“, Marijampolėje „Kapsai“, Mažeikiuose „Mažeikių Aidas“, Tauragėje „Tauragės 

radijas“, taip pat Biržuose, Plungėje, Utenoje. Atsakymas transliuotas 2019-09-22; kartotas 2019-09-29). 

[Prieiga internete: http://regradijas.lt/#!/asociacija]. 

92. Švambarytė-Valužienė, Janina. „Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis Liuberiszka arba senų ubagų kalba“ 

(Vilnius, Marijos radijas, Laida įrašyta 2019-11-19). Eteryje skambėjo 2019 12 28 d. 16 – 17 val., kartota 2019 

12 29 22.30 23.30 val.. [Prieiga internete: http:://www. marijosradijas.lt Rubrika Atokvėpio valandėlė)] 

[Prieiga internete: http:://www..marijosradijas.lt] 

93. Švambarytė–Valužienė, Janina. Knygos Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai (Sudarytojos Alma 

Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė. Vilnius: Lietuvių tautosakos ir literatūros institutas, Marijos ir Jurgio 

Šlapelių namas-muziejus, 2019, 58–65. ISBN 978-609-425-247-1) pristatymas Vilniaus knygų mugėje, 2019 

m. vasario 22 d.. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai. https://www.vilniausknygumuge.lt ; 

http://www.slapeliumuziejus.lt; https://www.knygos.lt/lt/knygos/leidejas/lietuviu-literaturos-ir-tautosakos- 

institutas/ 

94. Švambarytė-Valužienė, Janina.. „Kaip susikrovė žodžio sodrumas? (Marius Katiliškis)“ (Žagarė (Joniškio r.), 

Žagarės kultūros centras. 2019 09 28 d Projekto „Šventadienis už miesto“ (skirto Mariui Katiliškiui) renginys.. 

Apie tai: zagareskulturoscentras.lt arba www.facebook.com/Žagares-Kultūtos Centras - 167769831246990. 

Loreta Ripskytė „Prisimintas sodraus žodžio kūrėjas“ – Šiaulių kraštas Nr. 152 (81180) 2019 spalio 4 d., 

penktadienis, p. 8.. http://www.skrastas.lt  

95. Šveikauskienė, Daiva. Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: dabartis ir perspektyvos. – Pranešimas 

seminare Šiuolaikiniai lietuvių kalbos gramatikos ištekliai visuomenei. (Lietuvių kalbos institutas, 2019-12-19)  

96. Temčinas, Sergejus. Однос византијске и словенске химнографије (Bizantiškosios ir slaviškosios himnografijos 

santykis) (Belgrado universiteto Filologijos fakultetas, 2019-03-20). 

97. Temčinas, Sergejus. Особенности русской гимнографии прп. Параскеве-Петке и их происхождение (Санкт-

Петергургский институт истории Российской АН, 2019-05-16). 

98. Temčinas, Sergejus. Соотношение общих и минейных служб в православной славянской традиции 

(Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской АН, Санкт-Петербург, 2019-05-30). 

99. Temčinas, Sergejus. Форма vs содержание в церковнославянской библейской текстологии: на примере 

Евангелия (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва, 2019-04-16). 

100. Triškaitė, Birutė. Senoji Mažosios Lietuvos raštija: dvikalbiai žodynai (XVII–XVIII a.) (Lietuvių kalbos 

institutas, 2019-05-07; paskaita Vilniaus universiteto studentams). 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000085570/mazoji-studija-muzikos-menas-giesmes
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000065396/mazoji-studija-daug-buveiniu-surinkimininku-giesmes
http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/02/VKM-2019_programa.pdf
http://lki.lt/ltbaltu-kalbu-ir-vardyno-tyrimu-centro-darbuotojai-dalyvavo-vietovardziu-metams-skirtoje-konferencijoje-kedainiuose
http://lki.lt/ltbaltu-kalbu-ir-vardyno-tyrimu-centro-darbuotojai-dalyvavo-vietovardziu-metams-skirtoje-konferencijoje-kedainiuose
http://www.kedainiumuziejus.lt/lankytojui/naujienos/vietovardziu-metams-skirta-konferencija-kedainiu-krasto-vietovardziai-rinkimo-ir-tyrimo-istorija-reiksme-ir-iamzinimas/
http://www.kedainiumuziejus.lt/lankytojui/naujienos/vietovardziu-metams-skirta-konferencija-kedainiu-krasto-vietovardziai-rinkimo-ir-tyrimo-istorija-reiksme-ir-iamzinimas/
http://valstietis.lt/naujienos/kultura/kaupre-rutu-darzelis-gerkles-miskas-kedainiu-krasto-vietovardziu-idomybes/
http://valstietis.lt/naujienos/kultura/kaupre-rutu-darzelis-gerkles-miskas-kedainiu-krasto-vietovardziu-idomybes/
http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/daugiakultriame-centre-vyko-vietovardi-metams-skirta-konferencija-galerija
http://www.rinkosaikste.lt/naujienos/aktualijos/daugiakultriame-centre-vyko-vietovardi-metams-skirta-konferencija-galerija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000070299/ryto-rasa-krito-vietovardziu-metai
http://regradijas.lt/#%21/asociacija
https://www.vilniausknygumuge.lt/
http://www.slapeliumuziejus.lt/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/leidejas/lietuviu-literaturos-ir-tautosakos-%20institutas/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/leidejas/lietuviu-literaturos-ir-tautosakos-%20institutas/
http://www.facebook.com/Žagares-Kultūtos%20Centras%20-%20167769831246990
http://www.skrastas.lt/
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101. Urbanavičienė, Jolita (kartu su Jurgita Jaroslaviene ir kitais). Knygos „Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir 

pokyčiai“ pristatymas. Vilnius: Vilniaus knygų mugė, 2019-02-22.  

102. Vaicekauskienė, Loreta, Čičirkaitė, Ramunė. Žurnalistų tarties neformalėjimas: nuo vadovėlinio standarto Vilniaus 

kalbos link. Paskaita Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų institute, 2019-12-13.  

103. Vaicekauskienė, Loreta. Paskaita grožinės literatūros vertėjams į lietuvių kalbą „The situation here goes too far. 

Skonio monopolis ir kiti lietuvių kalbos norminimo savitumai“ Lietuvos kultūros institutas, Vertėjų seminaras, 

Anykščių menų inkubatorius-menų studija, 2019 spalio 3–6 d. 

104. Vaicekauskienė, Loreta. Paskaita moksleiviams „Apie jaunimo kalbą, kuri visai nebloga“, Telšių Žemaitės 

gimnazija 2019-05-10. 

105. Vaicekauskienė, Loreta. Paskaita moksleiviams „Mokslininkai nustatė: jaunimo kalba ypatinga“, Prienų Žiburio 

gimnazija 2019-03-22. 

106. Vaicekauskienė, Loreta. Paskaita moksleiviams ir mokytojams „Žaidžiantis žmogau, nebijok“ edukaciniame 

renginyje „Geriausia pamokų diena ever“, Kauno Žalgirio arena 2019-03-20. 

https://www.youtube.com/watch?v=UE7bMUG8H8s 

107. Vaicekauskienė, Loreta. Paskaita moksleiviams Nacionalinės moksleivių akademijos konkurso baigiamojoje 

konferencijoje „Išmanusis Šeštadienis su ISM“, 2019-10-26. https://ismaniojidiena.lt/renginys/# 

108. Vaicekauskienė, Loreta. Seminaras Europos verslo klubui „Kietas, įdomus, protingas? Apie tapatybę iš lingvistinės 

perspektyvos“ Mabre Residence Vilnius, 2019-04-11. 

109. Vaicekauskienė, Loreta. Tyrėjų nakties paskaita „Ar šiandieniniai vaikai mažiau raštingi nei jų tėvai?“ 

"Theobromine chocolatier", Vilnius, 2019-09-27. https://tyrejunaktis.lt/listings/ar-siandieniniai-vaikai-raso-

prasciau-negu-ju-tevai/?fbclid=IwAR2C_9jAT4lNiSYnObWj-

pN3_5y5ln1FTvXY1cTP_zC9Mr3PGRe0ntXLR34 

110. Vaskelaitė, Ramunė. Santrumpų sudarymas ir vartojimas – Pranešimas praktiniuose lietuvių kalbos kursuose 

seminare Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbuotojams (Vilnius, Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija, 2019 05 24).  

111. Vitalija Jalianiauskienė. Gimtinės paveikslą tapė vardyne [interviu su Laimučiu Bilkiu apie vietovardžių rinkimą 

tarpukariu, jų svarbą]. – Sekundė 108(6706), 2019 m. birželio 7 d., p. 6–7 [Prieiga internete: 

https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/gimtines-paveiksla-tape-vardyne/]. 

112. Vitalija Jalianiauskienė. Vietovardžiuose – nuo šaukšto iki akėčių [interviu su Laimučiu Bilkiu apie vietovardžių 

kilmę]. – Sekundė, 2019 m. spalio 12 d. [Prieiga internete: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/vietovardziuose-

nuo-sauksto-iki-akeciu/]. 

113. Vladarskienė, Rasuolė. Administracinės kalbos aktualijos – Pranešimas praktiniuose lietuvių kalbos kursuose 

seminare Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbuotojams (Vilnius, Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija, 2019 05 23).  

114. Vladarskienė, Rasuolė. Tikrinių ir bendrinių kitų kalbų žodžių vartojimas lietuviškuose tekstuose – Pranešimas 

praktiniuose lietuvių kalbos kursuose seminare Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 

darbuotojams (Vilnius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 2019 05 23).  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UE7bMUG8H8s
https://ismaniojidiena.lt/renginys/
https://tyrejunaktis.lt/listings/ar-siandieniniai-vaikai-raso-prasciau-negu-ju-tevai/?fbclid=IwAR2C_9jAT4lNiSYnObWj-pN3_5y5ln1FTvXY1cTP_zC9Mr3PGRe0ntXLR34
https://tyrejunaktis.lt/listings/ar-siandieniniai-vaikai-raso-prasciau-negu-ju-tevai/?fbclid=IwAR2C_9jAT4lNiSYnObWj-pN3_5y5ln1FTvXY1cTP_zC9Mr3PGRe0ntXLR34
https://tyrejunaktis.lt/listings/ar-siandieniniai-vaikai-raso-prasciau-negu-ju-tevai/?fbclid=IwAR2C_9jAT4lNiSYnObWj-pN3_5y5ln1FTvXY1cTP_zC9Mr3PGRe0ntXLR34
https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/gimtines-paveiksla-tape-vardyne/
https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/vietovardziuose-nuo-sauksto-iki-akeciu/
https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/vietovardziuose-nuo-sauksto-iki-akeciu/
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6 PAV. Lyginamoji 2018–2019 m. mokslinių pranešimų analizė, vnt. 

 

6. ORGANIZUOTOS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR RENGINIAI 

2019 m. Lietuvių kalbos institute suroganizuoti 9 mokslo renginiai. Iš jų net 4 tarptautinės 

konferencijos ir simpoziumas, 5 mokslinės konferencijos, seminarai ir kiti renginiai (žr. 8 lentelę). 

 

8 lentelė. Organizuotos mokslinės konferencijos ir renginiai 
Pavadinimas Data Vieta Organizatoriai Nuoroda į renginio puslapį 

4-oji tarptautinė Aleksandro Vanago 

konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir 

erdvė tikriniuose žodžiuose“ 

2019-11-7–9 Vilnius, 

Lietuvių 

kalbos 
institutas 

Lietuvių kalbos institutas http://avk.lki.lt/ 

26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio 

konferencija Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame 
pasaulyje: kalbos galia ir prestižas 

2019-10-3-4 Vilnius, 

Lietuvių 
kalbos 

institutas 

Lietuvių kalbos institutas 

Vilniaus universitetas 

http://lki.lt/26-oji-tarptautine-

moksline-jono-jablonskio-

konferencija/ 

„Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 

52-asis redakcinės kolegijos susitikimas 

2019-09-8-12 Vilnius, 

Lietuvių 
kalbos 

institutas 

Lietuvių kalbos institutas http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-

ale-simpoziumas-52-asis-
redakcines-kolegijos-susitikimas/ 

Diskusijų seminaras „Palemonas“ ir kiti 

lietuviški šriftai: naudojimas ir perspektyvos 

2019-11-19 Vilnius, 

Lietuvių 

kalbos 
institutas 

Lietuvių kalbos institutas 

Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija 

 

3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos 

konferencija Moksliniai, administraciniai ir 
edukaciniai terminologijos lygmenys 

2019-10-17–

18 

Vilnius, 

Lietuvių 
kalbos 

institutas 

Lietuvių kalbos institutas http://lki.lt/3-ioji-tarptautine-

moksline-terminologijos-
konferencija/ 

Mokslinis seminaras „Leksikografų 

dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir 
skaitytojas“ 

2019-06-28 Vilnius, 

Lietuvių 
kalbos 

institutas 

Lietuvių kalbos institutas http://lki.lt/ltleksikografu-

dirbtuves-3-idealus-zodynas-
zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-

crystal 

Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo 
retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai 

2019-06-07 Vilnius, LR 
Seimas 

Lietuvių kalbos institutas 
Lietuvos Respublikos 

Seimas 

LLTI, LKTI, LII 

ttps://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_
r=35448&p_k=1&p_event_id=116

22 

Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno 
pristatymas 

2019-12-12 Vilnius, 
Lietuvių 

kalbos 

institutas 

Lietuvių kalbos institutas www.lki.lt 

Šiuolaikiniai lietuvių kalbos gramatikos 

ištekliai visuomenei 

2019-12-19 Vilnius, 

Lietuvių 

kalbos 
institutas 

Lietuvių kalbos institutas  

http://avk.lki.lt/
http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/
http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/
http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/
http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/
http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/
http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
http://lki.lt/ltleksikografu-dirbtuves-3-idealus-zodynas-zodynininkas-ir-skaitytojas-d.-crystal
http://www.lki.lt/
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7. DALYVAVIMAS MOKSLINĖSE EKSPEDICIJOJE, DARBAS UŽSIENIO ARCHYVUOSE AR 

BIBLIOTEKOSE 

 

 Lietuvių kalbos instituto mokslininkai 2019 m. dalyvavo 4 mokslinėse ekspedicijose, taip pat rinko 

medžiagą užsienio archyvuose ar bibliotekose (žr. 9 lentelę). 

 

9 lentelė. Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijoje, darbas užsienio archyvuose ar bibliotekose 

Mokslininko 

vardas, pavardė 

Data Vieta Tikslas 

Sergejus Temčinas  2019-01-13–
20 

Sankt Peterburgas Tiriamasis darbas Rusijos MA Istorijos instituto, Rusijos 
valstybinio istorijos archyvo, Rusijos nacionalinės bibliotekos ir 

Rusijos MA Bibliotekos archyvuose. 

Marina Čistiakova  2019-02-06–
09 

Sankt Peterburgas Tiriamasis darbas su pirminiais šaltiniais Rusijos nacionalinėje 
bibliotekoje ir Rusijos valstybiniame istorijos archyve. 

Marina Čistiakova 2019-03-03–

08 

Maskva 

 

Tiriamasis darbas su pirminiais šaltiniais Rusijos valstybinėje 

bibliotekoje ir Valstybiniame istorijos muziejuje. 

Sergejus Temčinas 2019-03-17–
24 

Belgradas Tiriamasis darbas Serbijos Mokslų akademijoje archyve ir Serbijos 
Patriarchijos bibliotekoje. 

Sergejus Temčinas 2019-04-07–

06-07 

Maskva ir Sankt Peterburgas Tiriamasis darbas Rusijos valstybinėje bibliotekoje, Valstybiniame 

istorijos muziejuje (Maskva), Rusijos nacionalinėje bibliotekoje, 
Rusijos Mokslų akademijos Sankt Petergurgo instorijos instituto 

archyve, Rusijos Mokslų akademijos Literatūros instituto archyve 

ir Rusijos valstybiniame istorijos archyve (Sankt Peterburgas) 
pagal Vokietijos tyrimų instituto Maskvoje kelionės projektą. 

Danguolė Mikulėnienė 

(vadovė ir dalyvė)  

Rima Bakšienė 
Laura Geržotaitė 

Simona Vyniautaitė  

2019-05-06–

2019-05-10 

Kauno rajonas Mokslinė ekspedicija Kauno rajone (Garliavos, Linksmakalnio, 

Rokų, Taurakiemio, Samylų, Alšėnų seniūnijose). 

Mindaugas Šinkūnas 2019-05-13–
16 

Lenkija Tiriamasis darbas Vroclavo universiteto ir Ossolyńskių 
bibliotekose. 

Mindaugas Šinkūnas 2019-06-17 Didžioji Britanija Tiriamasis darbas Britų bibliotekoje (British Library). 

Marina Čistiakova 2019-06-18–

21 

Maskva Tiriamasis darbas su pirminiais šaltiniais Rusijos valstybinėje 

bibliotekoje ir Valstybiniame istorijos muziejuje. 

Asta Leskauskaitė 
(vadovė ir dalyvė) 

2019-07-29–
2019-07-31 

Druskininkų rajonas Mokslinė ekspedicija Druskininkų rajone18,5 val. garso įrašų, 9 
sociolingvistinės anketos, 527 nuotraukos. 

Danguolė Mikulėnienė 

(vadovė ir dalyvė)  
Rima Bakšienė 

Laura Geržotaitė 

Simona Vyniautaitė 

2019-08-12–

2019-08-16 

Kauno rajonas Mokslinė ekspedicija Kauno rajone (Vandžiogalos, Domeikavos, 

Neveronių, Lapių seniūnijose). 

Marina Čistiakova 2019-10-09–

10 

Sankt Peterburgas Tiriamasis darbas su pirminiais šaltiniais Rusijos nacionalinėje 

bibliotekoje ir Rusijos valstybiniame istorijos archive. 

Asta Leskauskaitė 

(vadovė ir dalyvė) 

2019-10-16–

2019-10-18 

Alytaus rajonas Mokslinė ekspedicija Alytaus rajone, 26 val. garso įrašų, 25 

sociolingvistinės anketos, 178 nuotraukos. 

 

8. MOKSLININKŲ STAŽUOTĖS 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai 2019 m. dalyvavo 5 stažuotėse įvairiose šalyse, 

Lietuvių kalbos institute stažavosi 2 mokslininkai. Tiksli informacija apie stažuotes pateikiama 9 

lentelėje. 

9 lentelė. Mokslininkų stažuotės  

Mokslininko vardas, 

pavardė 

Stažuotės 

data 

Stažuotės vieta Stažuotės tikslas Pagrindiniai stažuotės rezultatai 

Lina Žukauskienė,  

kiti darbuotojai 

2019-02-27 Dzūkijos nacionalinis 

parkas 

Konsultacijos su Geolingvistikos centro 

ir jo Tarmių archyvo darbuotojais  

Susipažinta su Lietuvių kalbos 

instituto Geolingvistikos centro 

Tarmių archyvu ir jo veikla, 
Lituanistikos židiniu. 

Sergejus Temčinas 2019-04-

10–06-07 

Vokietijos tyrimų 

institutas Maskvoje 

Darbas su Kijevo Olų pateriko 

nuorašais Maskvos ir Sankt Peterburgo 
archyvuose. 

Peržiūrėti 55 Kijevo Olų pateriko 

nuorašai; nustatyta, kad vertimas į 
rusėnų kalbą atliktas iš Arsenijaus 

redakcijos. 

Justyna Walkowiak, : 2019-05- Lietuvių kalbos Darbas su Istorinių asmenvardžių Rasta daugiau nei 200 tyrimams 



 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

37 

Uniwersytet Adama 

Mickiewicza (Adam 
Mickiewicz University) 

23–2019-

05-27; 
2019-05-

27–2019-

05-31; 
2019-11-

04–2019-

11-08 

 

institutas kartoteka. reikalingų asmenvardžių, kurių nėra 

Lietuvių pavardžių žodyne. 

Daira Vēvere,  

Elizabete Laura Punka 

2019-08-

19–2019-

08-24 

Latvijos iniversiteto 

Latvių kalbos 

institutas 

Konsultacijos su Geolingvistikos centro 

darbuotojais 

Susipažinta su naujausia 

dialektologijos, geolingvistikos, 

dialektometrijos, fonetikos tyrimo 
metodologija ir metodika, Lietuvių 

kalbos instituto Geolingvistikos 

centro Tarmių archyvu ir jo veikla, 
įvairiomis lingvistinėmis duomenų 

bazėmis, Lituanistikos židiniu ir kt. 

Vilija Sakalauskienė 2019-09-

16–29  

Lenkijos mokslų 

akademijos Slavistikos 
studijų institutas 

Mokslinio vizito tema „Antano Juškos 

dvikalbiai žodynai iš XXI amžiaus 
perspektyvos“: lankymasis Lenkijos 

mokslų akademijos Slavistikos studijų 

institute. Tarptautinio projekto 
aptarimas su Slavistikos studijų 

instituto kolegomis. Darbas Varšuvos 

universiteto bibliotekoje.  

Susipažinta su Slavistikos studijų 

instituto moksline veikla, aptarti 
bendrų mokslinių projektų ir 

renginių klausimai: pasirašyta 

mokslinio bendradarbiavimo sutartis 
tarp Lietuvių kalbos instituto ir 

Slavistikos studijų instituto, susitarta 

dėl tarptautinės mokslo 
konferencijos, kuri numatyta 2020 

m. rugsėjo mėn. Vilniuje.  

Užmegztos diskusijos, pasidalyta 

patirtimi ir problemomis su 
analogiškus darbus atliekančiais 

mokslininkais, studijuota literatūra, 

kurios nėra Lietuvos bibliotekose. 

Parengtas straipsnis ,,Litewska i 
polska spuścizna językowa 

Antoniego Juszkiewicza (Antanasa 

Juški) z perspektywy XXI wieku“ 
žurnalui Acta Baltico Slavica su 

bendraautore prof. habil. dr. Zofia 

Sawaniewska-Mochowa.  

Dalyvauta XXIII mokslo festivalyje, 
kurį organizavo Lenkijos mokslų 

akademija, rugsėjo 22–29 d. 

Danguolė Mikulėnienė 2019 09 16–
09 29 

Lenkijos MA 
Slavistikos insittutas  

Mokslinių kontaktų atnaujinimas, 
susipažinimas su naujausia literatūra ir 

naujausiais lingvistinių tyrimų kalbų 

kontaktų zonose tyrimais 

Vietinių lietuvių ir lenkų kalbų 
kontaktų zonos tyrimai Lietuvoje: 

ideologinės ir metodologinės 

prieigos  

Jowita Niewulis-
Grablunas 

2018-09-
01–2019-

02-28 

Lietuvių kalbos 
institutas 

Konsultacijos su Geolingvistikos centro 
darbuotojais, darbas šio centro Tarmių 

archyve 

Surinkta medžiaga naujiems 
moksliniams darbams, konsultuotasi 

su Lietuvių kalbos instituto 

Geolingvistikos centro ir jo Tarmių 
archyvo darbuotojais 

 

9. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai 2019 m. dalyvavo 27 projektuose: 8 projektus rėmė 

Lietuvos mokslo taryba, 9 projektus – Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2 projektus rėmė 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2 projektai remti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų, 1 projektas Europos Komisijos finasuojamas ir kt. projektai. Išsami informacija apie Lietuvių 

kalbos instituto vykdomus projektus pateikta 10 lentelėje. 
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10 lentelė. Projektinė veikla  

Programos 

pavadinimas 

Remianti 

institucija 

Projekto 

vykdymo 

laikotarpis

vertė, Eur 

Projekto vadovas Projekto darbuotojai 

(vardas, pavardė, 

pareigos projekte) 

Projekto tikslai, rezultatai 

Sklaidos projektas 

,,Periodinio mokslo 
žurnalo 

„Terminologija“ (nr. 

26, 27, 28) leidyba 

Lietuvos 

mokslo 
taryba 

2019–2021 

 
19 947 Eur 

dr.Albina 

Auksoriūtė 

- Kasmet išspausdinti po vieną žurnalo 

numerį. 

eTranslation 
TermBank 

2016-EU-IA-0122 

INEA 
Tilde 

(Latvija) 

2017-09-
01–2019-

02-28 

dr. Asta 
Mitkevičienė 

Albina Auksoriūtė 
Marius Glebus 

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) – palaikymui. Veiklos pabaigoje 

bus surinkta 150 terminijos išteklių 
visomis oficialiomis Europos Sąjungos 

bei norvegų ir islandų kalbomis. 

Projektas įvykdytas sėkmingai. 
Konsorciumas pateikė Europos 

Komisijai 372 terminologinius išteklius 

(iš jų 57 pateikė LKI, surinkta dar 
daugiau). Visuomenei prieinami 

projekto metu surinkti ištekliai: 

https://www.eurotermbank.com/ettb 
https://elrc-share.eu/repository/search/ 

Paramos mokslo 

renginiui (3-iajai 

tarptautinei 
mokslinei 

terminologijos 

konferencijai 
„Moksliniai, 

administraciniai ir 
edukaciniai 

terminologijos 

lygmenys“) 
projektas 

Lietuvos 

mokslo 

taryba 

2019-02-

15–2019-

10-18 
 

3 527 Eur 

dr. Alvydas 

Umbrasas 

 

- 2019 m. spalio 17–18 d. Lietuvių kalbos 

institute įvyko 3-ioji tarptautinė 

mokslinė terminologijos konferencija 
„Moksliniai, administraciniai ir 

edukaciniai terminologijos lygmenys“. 

Konferencija išsiskyrė tarptautine plėtra. 
Kas dvejus metus organizuojamoje 

konferencijoje šį kartą dalyvavo 
pranešėjai net iš 16 šalių (Lietuvos, 

Austrijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, 

Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, 
Rumunijos, Rusijos, Sakartvelo, 

Slovakijos, Suomijos, Švedijos, 

Vengrijos, Ukrainos) – 32 užsienio 
dalyvių pranešimai ir 13 Lietuvos 

dalyvių pranešimų (iš viso 45 

pranešimai). Konferencijoje aptartos 
terminologijos mokslo aktualijos, 

nagrinėti terminologijos teorijos ir 

praktikos, skaitmeninės terminų 
tvarkybos, terminologinio švietimo 

klausimai, aprėpti tiek bendrieji įvairių 

sričių, tiek konkrečių sričių probleminiai 
terminijos aspektai, pasidalyta įvairių 

šalių patirtimi. Konferencijos pranešimų 

pagrindu parengti moksliniai straipsniai 
teikiami į Lietuvių kalbos instituto 

leidžiamą recenzuojamą tarptautinį 

mokslo žurnalą „Terminologija“. 
Projekto lėšomis finansuotos 

konferencijos kviestinių pranešėjų 

kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, taip 
pat finansuotas konferencijos dalyvių 

maitinimas, programos ir plakatų 

spausdinimas, kanceliarinės prekės. 

Projektas 

„Moderniųjų 

iniciatyvų ir 
tradicijos dialogas: 

surinkimininkų 

Lietuvos 

mokslo 

taryba 

2017–2019 

 

120 000 
Eur 

dr. Inga Strungytė-

Liugienė 

Inga Strungytė-

Liugienė, mokslo 

darbuotoja, doc. dr. Ž. 
Sidabraitė, vyresn. 

mokslo darbuotoja;  

Tikslai: kompleksiškai ir tarpdalykiškai 

tirti XVIII amžiaus antroje pusėje 

Mažojoje Lietuvoje pasauliečių 
inicijuotą ir XIX a. tarp lietuvių 

išplitusią religinę bendruomenę, 

https://www.eurotermbank.com/ettb
https://elrc-share.eu/repository/search/
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judėjimas Mažojoje 

Lietuvoje“ 

habil. dr. D. Petkūnas, 

vyresn. mokslo 
darbuotojas; 

dr. M. Šinkūnas, 

vyresn. mokslo 
darbuotojas; 

J. Prusinowska, 

mokslo darbuotoja; D. 
Barasa, 

jaunesn. mokslo 

darbuotojas 
K. Rekašiūtė, 

laborantė 

vadinamus surinkimus, Vakarų Europos 

ir Rytų Prūsijos istorinių ir modernių 
socialinių ir kultūrinių pokyčių 

kontekste, 

išnagrinėti surinkimininkų literatūros yp
atumus ir jų poveikį moderniosios 

visuomenės raidai. 

Rezultatai: parengti ir publikuoti 11 
straipsnių mokslo recenzuojamuose 

žurnaluose Lietuvoje ir Lenkijoje; 

parengti ir išspausdinti straipsnių 
rinkinį; parengti ir publikuoti 7 

dokumentinius šaltinius; surengti LKI 
tarptautinę mokslo konferenciją; 

parengti ir perskaityti 10 mokslinių 

pranešimų tarptautinėse mokslo 
konferencijose Lietuvoje ir Vokietijoje 

(iš jų 1 plenarinį); surengti ekspediciją į 

Klaipėdos kraštą; parengti ir 
atspausdinti 2 interviu. 

Valstybinė 

lituanistinių tyrimų 

ir sklaidos 2016–

2024 metų programa 

Lietuvos 

mokslo 

taryba 

2019-03-

01–2019-

12-31 

 

8 185 Eur 

dr. Marina 

Čistiakova 

Marina Čistiakova, 

vyriausioji mokslo 

darbuotoja; 

S. Temčinas, leidinio 

teksto redaktorius  

Projekto tikslas – išleisti Preliminaraus 

suvestinio bažnytinio slavų Sinaksaro 

tekstų katalogo trečiąjį tomą, skirtą 

lapkričio tekstams. 

Rezultatas – išleistas katalogas. 

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 
Humanisty

ki, 11H 

16031984 

2017–2021 - dr. hab. Joanna 

Kulwicka-Kamińska, 

prof. dr. hab. Czesław 
Łapicz Galina 

Miškinienė, dalyvė 

Sergejus Temčinas, 
dalyvis 

Žr. 

http://www.tefsir.umk.
pl/o,2,zespol-

projektowy.html 

 

Paruošti ir išleisti kritinį tefsiro tekstą. 

„Lietuvių kalbos 

išteklių 

informacinės 

sistemos plėtra (E. 
Kalba)“ 

(Nr. 02.3.1-CPVA-

V-527-01-0006) 

Finansuoja

mas 2014-

2020 metų 

Europos 
Sąjungos 

fondų 

investicijų 
veiksmų 

programos 

2 prioriteto 
„Informaci

nės 

visuomenės 
skatinimas“ 

įgyvendini

mo 
priemonės 

Nr. 02.3.1-

CPVA-V-
527 

„Lietuvių 

kalba 

informacinė

se 

technologij
ose“ 

lėšomis. 

2018–2020  

2 788 

412,48 Eur 

2018–2019 m.  

a. a. Dalia Jurgaitytė 

dr. Jurgita 

Jaroslavienė, vyresn. 

m. d. (turinio kūrimo 

ekspertų grupės 
vadovė); 

dr. Rita Miliūnaitė, 

vyriaus. m. d. (1-oji 
turinio kūrimo 

ekspertė); 

dr. Danutė Marija 
Liutkevičienė, vyresn. 

m. d. (2-oji turinio 

kūrimo ekspertė); 
dr. Aurelija 

Gritėnienė, vyresn. m. 

d. (3-ioji turinio 
kūrimo ekspertė); 

dr. Jolita 

Urbanavičienė, vyresn. 
m. d. (4-oji turinio 

kūrimo ekspertė); 

dr. Daiva 

Murmulaitytė, vyriaus. 

m. d. (5-oji turinio 

kūrimo ekspertė); 
dr. Anželika Gaidienė, 

m. d. (6-oji turinio 
kūrimo ekspertė); 

dr. Loreta Vaičiulytė 

Semėnienė, vyriaus. 
m. d. (7-oji turinio 

kūrimo ekspertė); 

dokt. Agnė Aleksaitė, 

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). 

http://www.tefsir.umk.pl/o,2,zespol-projektowy.html
http://www.tefsir.umk.pl/o,2,zespol-projektowy.html
http://www.tefsir.umk.pl/o,2,zespol-projektowy.html
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jaunesn. m. d. (8-oji 

turinio kūrimo 
ekspertė); 

Evaldas Robertas 

Ožeraitis, vyriaus. 
programuotojas; 

Marius Glebus, 

programuotojas. 
(2019 m. dalį dirbo ir 

V. Šveikauskas) 

„Visuomenės 
poreikius 

atitinkančios 

virtualios kultūrinės 
erdvės vystymas“.  

Lietuvių kalbos 

instituto projekto 
dalis – Kazimiero 

Būgos etimologinio 

žodyno kartotekos 

perkėlimas į 

elektroninę erdvę. 

Iš Europos 
Sąjungos 

struktūrinių 

fondų lėšų 
bendrai 

finansuoja

mas 
projektas 

Nr.02.3.1-

CPVA-V-

526-01-

0003.  

Projekto 
vykdytojas 

– Lietuvos 

nacionalinė 
Martyno 

Mažvydo 

biblioteka. 
Projektas 

vykdomas 

kartu su 24 
partneriais, 

vienas iš jų 

– Lietuvių 
kalbos 

institutas. 

2018 m. 
birželio 18 

d. iki 2021 

m. birželio 
30 d. 

 

9 911 532 
Eur 

Eugenijus 
Stratilatovas, LKI – 

dr. Anželika 

Gaidienė 

Dr. Anželika Gaidienė, 
mokslo darbuotoja 

(Kazimiero Būgos 

etimologinio žodyno 
kartotekos perkėlimo į 

elektroninę erdvę 

koordinatorė). 
Projekte dirba 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“ (Nr. K-

1/2018) 

Lietuvių bendrinės 

kalbos, tarmių ir kitų 
kalbos atmainų 

funkcionavimo ir 

kaitos tyrimų 2011–
2020 m. programa 

(kodas 2.1). 

Valstybinė 
lietuvių 

kalbos 

komisija 

 

2019 m. 
vasario 

2020 m. 

gruodžio 31 

d.  

 

14 600 Eur 

dr. Jolita 
Urbanavičienė 

dr. Jolita 
Urbanavičienė (LKI, 

projekto vadovė, LKŽ 

kartotekos tvarkymas, 

leksikos rinkimas); 

dr. Aurelija Gritėnienė 

(LKI, Tarmių 
kartotekos tvarkymas, 

leksikos rinkimas, 

straipsnis); 
dr. Rima Bakšienė 

(LKI, leksikos 

rinkimas); 
dr. Jurgita Jaroslavienė 

(LKI, straipsnis); 

doc. dr. Gintarė 
Judžentytė-Šinkūnienė 

(VU, straipsnis); 

prof. dr. Vytautas 
Kardelis (VU, 

straipsnis); 

dr. Asta Leskauskaitė 
(LKI, straipsnis); 

prof. dr. Regina 

Rinkauskienė (VDU, 
leksikos rinkimas); 

dr. Vilija 

Sakalauskienė (LKI, 
straipsnis); 

dokt. Danutė 
Valentukevičienė 

(LKI, leksikos 

rinkimas); 
dokt. Simona 

Vyniautaitė (LKI, 

leksikos rinkimas); 

2019 m. projekto tikslai:  
1. Papildyti LKŽ kartotekas 

naujausia vakarų ir pietų aukštaičių bei 

kitų tarmių leksine medžiaga. 

2. Pradėti rengti mokslo straipsnių 

rinkinį „Vakarų ir pietų aukštaičiai: 

patarmių sąveika su kitomis kalbomis“. 
2019 m. projekto rezultatai: 

1. Surinkta 2400 vnt. tarmių leksikos 

duomenų: 1000 vnt. sukelta į 
skaitmeninę Tarmių kartoteką (lkiis.lt), 

1400 vnt. suarchyvuota LKŽ Naujausių 

tarminių papildymų kartotekoje. 
2. Sukurti 6 mokslo straipsniai (0,75–1 

a. l.) straipsnių rinkiniui: Jurgitos 

Jaroslavienės „Vakarų aukštaičių 
kauniškių fonetika ir fonologija iš kalbų 

kontaktų perspektyvos“; Gintarės 

Judžentytės-Šinkūnienės „Šiaurinių 
vakarų aukštaičių ir latvių kalbų 

sąveika: pasienio zonos 

dvikalbiškumas“; Vytauto Kardelio 
„Pietų aukštaičių salos: geografija ir 

tipologija“; Astos Leskauskaitės 

„Prielinksninių konstrukcijų vartosena 
pietų aukštaičių šnektose“; Vilijos 

Sakalauskienės „Slavų ir germanų kalbų 

skoliniai, žymintys žmogaus polinkius ir 
būsenas vakarų aukštaičių kauniškių 

šnektose“; Aurelijos Gritėnienės „Latvių 
kalbos įtaka vakarų aukštaičių šiauliškių 

patarmės šiaurinių šnektų leksikai“. 

http://lkiis.lt/
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Rugilė Hamada 

(Punia, leksikos 
rinkimas); 

Kristina Rimšienė 

(Surdegis, leksikos 
rinkimas). 

„Jurgio 
Ambraziejaus 

Pabrėžos veikalų 

rengimas ir 
leidyba“.  

Lituanistikos 2016–

2024 m. programa. 

Lietuvos 
mokslo 

taryba 

2018 m. 
liepos 2 d. 

– 2020 m. 

gruodžio 31 
d.  

 

59 805 Eur 

dr. Rita Petrokienė dr. Rita Petrokienė 
(vadovė), dr. Aurelija 

Gritėnienė (vyresn. 

mokslo darbuotoja) 

Projekto tikslas – parengti 2 J. A. 
Pabrėžos veikalus. 

2019 m. rezultatas – parengta ir 

išspausdinta knyga „Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos Geografija“.  

2020 m. bus parengta ir išleista knyga 

„Pamokslai vairingose materijose“.  

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“ 

Valstybinė 

lietuvių 

kalbos 
komisija 

2018-07-01 

– 2020-12-

31 
 

51 352,95 

Eur 

dr. Aurelija 

Tamulionienė 

Tyrėjai: 

Sonata 

Vaičiakauskienė 
Asta Nida Poderienė 

Monika Skerytė-

Kazlauskienė 

Projekto tyrimo tikslas – lingvistiniais ir 

psichologiniais aspektais ištirti ir 

įvertinti kitų kalbų įtaką mokinių 
lietuvių rašytinei ir sakytinei lietuvių 

kalbai ir savimonei. 

Rezultatai – atlikti kitų kalbų poveikio 
lietuvių kalbai tyrimus, leidžiančius 

operatyviai reaguoti į pokyčius lietuvių 

kalboje, susijusius su svetimų kalbų 
įtaka. 

Sklaidos projektas 

„Kolektyvins 2-jų d. 

mokslo 
monografijos „Baltų 

kalbų garsynas XXI 

a. pradžioje“, 1 
knyga, 2 knyga (su 

garsine medžiaga) 

išmanioji el. 
leidyba“ (projekto 

finansavimo 

sutarties nr. S-LIP-
1947 / SK-14) pagal 

Valstybinę 

lituanistinių tyrimų 
ir sklaidos 2016-

2024 m. programą 

Lietuvos 

mokslo 

taryba 

Nuo  

2019-03-01 

iki 2019-
12-31 

 

13 571 Eur 

dr. Jurgita 

Jaroslavienė 

- Dviejų kolektyvinių el. monografijų 

leidyba: 

 
Jaroslavienė, Jurgita, Grigorjevs, Juris, 

Urbanavičienė, Jolita, Indričāne, Inese. 

Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: 
Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis 

tyrimas (kolektyvinė monografija, su 

garsine medžiaga), 1 knyga; 
 

Urbanavičienė, Jolita, Indričāne, Inese, 

Jaroslavienė, Jurgita, Grigorjevs, Juris. 
Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: 

Priebalsių instrumentinis tyrimas 

(kolektyvinė monografija, su garsine 
medžiaga), 2 knyga. 

Parama mokslo 

renginiui „26-oji 
tarptautinė mokslinė 

Jono Jablonskio 
konferencija 

„Kalbinė įvairovė 

šiuolaikiniame 
pasaulyje: kalbos 

galia ir prestižas“ 

organizuoti paramos 
mokslo renginiui 

skyrimo sut. nr. S-

MOR-19-22 / SK-17 

Lietuvos 

mokslo 
taryba 

2019 m.  

 
6 990 Eur 

dr. Danutė 

Liutkevičienė 

Paraišką ir ataskaitą 

padėjo parengti dr. 
Jurgita Jaroslavienė 

Tikslas: suorganizuoti 26-ąją tarptautinę 

mokslinę Jono Jablonskio konferenciją 
„Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame 

pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ 
2019 m. spalio 3–4 d. 

„Lietuvos 
kulinarijos ir 

etnokultūrinio 

paveldo 
išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ 

 

Lietuvos 
Respubliko

s švietimo, 

mokslo ir 
sporto 

ministerija 

 

2019 m. 
spalis – 

lapkritis 

 
1 830 Eur 

- Alma Mirinienė, 
Aurelija Augūnienė, 

dr. Aurelija 

Gritėnienė, dr. Rasa 
Paukšytė-Šaknienė, 

Nijolė 

Marcinkevičienė, 

Tikslas: etnografinių regionų savitumo 
išsaugojimas ir suaktualinimas, tarmių 

puoselėjimas, etninės kultūros 

propagavimas. Rezultatas: 
suorganizuotos regioninės ir 

respublikinės varžytuvės. 



 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

42 

  Gražina Kadžytė 

(regioninių ir 
respublikinių 

varžytuvių dalyvių 

vertintojos) 

Etnokultūrinis 

projektas ,,Mūsų 

lobynai“. Projekto 
dalis – varžytuvės 

„Tarmių lobynai“ ir 

„Atverk tautos 
lobynų gelmes“ 

Lietuvos 

Respubliko

s švietimo, 
mokslo ir 

sporto 

ministerija 
 

 

2019 m. 

kovas – 

birželis 
 

3 200 Eur 

- 

 

Alma Mirinienė, 

Arvydas Ščiukaitis, dr. 

Aurelija Gritėnienė, 
dr. Rasa Paukšytė-

Šaknienė, Nijolė 

Marcinkevičienė 
(regioninių ir 

respublikinių 

varžytuvių dalyvių 
vertintojos) 

Tikslas: etnografinių regionų savitumo 

išsaugojimas ir suaktualinimas, tarmių 

puoselėjimas, etninės kultūros 
propagavimas. Rezultatai: 

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“. 

„Tarmių tekstynas“ 

(Lietuvių bendrinės 

kalbos, tarmių ir kitų 

kalbos atmainų 
funkcionavimo ir 

kaitos tyrimų 

programa) 

Valstybinė 

lietuvių 

kalbos 

komisija 

2017–2019 

m.  

 

18 300 Eur 

dr. Rima Bakšienė R.Bakšienė, 

A.Leskauskaitė, 

R.Rinkauskienė, 

V.Meiliūnaitė, 
R.Kazlauskaitė, 

S.Vyniautaitė, 

E.Ožeraitis  
 

Parengti spaudai leidinius: 

Švendubrės apylinkių tekstai (sud. 

A.Leskauskaitė); Anykščių apylinkių 

tekstai (sud. R. Rinkauskienė); Taujėnų 
apylinkių tekstai (sud. V. Meiliūnaitė); 

Grinkiškio apylinkių tekstai (sud. R. 

Kazlauskaitė). Parengti spaudai 
leidiniai: Švendubrės apylinkių tekstai 

(sud. A. Leskauskaitė, iš viso 5,5 aut.l.: 

įvadinė studija – 2,3 aut. l., tarminiai 
tekstai – 3,2 aut. l.). Anykščių apylinkių 

tekstai (sud. R. Rinkauskienė, iš viso 4,1 

aut. l.: įvadinė studija – 1,5 aut. l., 
tarminiai tekstai – 2,6 aut. l.). Taujėnų 

apylinkių tekstai (sud. V. Meiliūnaitė, iš 

viso 4,1 aut. l.: įvadinė studija – 2,1 
aut. l., tarminiai tekstai – 2 aut. l.). 

Grinkiškio apylinkių tekstai (sud. R. 

Kazlauskaitė, iš viso 5,5 aut. l.: įvadinė 
studija – 1,9 aut. l., tarminiai tekstai – 

3,6 aut. l.). 

„Serijos „Tarmių 

tekstynas“ leidinių 

publikavimas“ 

(Valstybinės kalbos 
vartojimo, 

norminimo ir 

sklaidos programa) 

Valstybinė 

lietuvių 

kalbos 

komisija 

2019-09-

01–2019-

12-31 

 
12 000 Eur 

dr. Rima Bakšienė R. Bakšienė, 

R. Rinkauskienė 

Išspausdinti parengtus leidinius: 

Daukšių apylinkių tekstai (sud. R. 

Bakšienė) Molėtų apylinkių tekstai (sud. 

R. Rinkauskienė). Išspausdinti parengti 
leidiniai: Daukšių apylinkių tekstai (sud. 

R. Bakšienė, Vilnius: Lietuvių kalbos 

institutas, 2019, ISSN 1822-6752, ISBN 
978-609-411-239-3. Iš viso 8,37 aut. l.: 

įvadinė studija – 3,6 aut. l.; tarminiai 

tekstai – 4,77 aut. l.) Molėtų apylinkių 
tekstai (sud. R. Rinkauskienė, Vilnius: 

Lietuvių kalbos institutas, 2019, ISSN 

1822-6752, ISBN 978-609-411-240-9. 
Iš viso 7 aut. l.: įvadinė studija – 2,6 

aut. l., transkribuoti tekstai – 4,4 aut. l.). 

„Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir 
kitų kalbų sąveikos 

tyrimai“ (Lietuvių 

bendrinės kalbos, 
tarmių ir kitų kalbos 

atmainų 

funkcionavimo ir 
kaitos tyrimų 

programa)  

Valstybinė 

lietuvių 
kalbos 

komisija 

2018–2020  

 
14 600 Eur 

 

dr.Jolita 

Urbanavičienė 

J. Urbanavičienė, 

R. Bakšienė,  
J. Jaroslavienė, 

A. Leskauskaitė, 

V. Sakalauskienė, 
R. Rinkauskienė, 

J. Švambarytė, 

D. Valentukevičienė 
S. Vyniautaitė ir kt. 

Papildyti LKŽ kartotekas 

naujausia vakarų ir pietų aukštaičių bei 
kitų tarmių leksine medžiaga, Pradėti 

rengti mokslo straipsnių rinkinį Vakarų 

ir pietų aukštaičiai: patarmių sąveika su 
kitomis kalbomis. Surinkta 2400 vnt. 

tarmių leksikos duomenų (1000 vnt. 

sukelta į skaitmeninę Tarmių kartoteką 
lkiis.lt, 1400 vnt. suarchyvuota LKŽ 

Naujausių tarminių papildymų 
kartotekoje); sukurti 6 mokslo 

straipsniai (po 0,75–1 a. l.) straipsnių 

rinkiniui. 

„Kalbinių variantų 
funkcionavimas 

dabartinėse šiaurės 

žemaičių, pietų ir 
vakarų aukštaičių 

Valstybinė 
lietuvių 

kalbos 

komisija 

2019  
 

3 500 Eur 

dr.Asta Leskauskaitė  A. Leskauskaitė,  
D. Mikulėnienė,  

S. Vyniautaitė, 

L. Geržotaitė,  
R. Bakšienė,  

Projekto tikslas – dabartinių Alytaus, 
Druskininkų, Kauno, Šiaulių, Akmenės, 

Plungės ir Rietavo kalbinių variantų 

tyrimas. Mokslinės ekspedicijos Kauno 
rajone: Vandžiogalos, Domeikavos, 
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šnektose“ (Lietuvių 

bendrinės kalbos, 
tarmių ir kitų kalbos 

atmainų 

funkcionavimo ir 
kaitos tyrimų 2011–

2020 m. programa) 

N. Tuomienė ir kt. 

 

Neveronių, Lapių seniūnijose, 2019 08 

12–2019 08 16; Vandžiogalos, Babtų, 
Neveronių, Raudondvario, Domeikavos 

seniūnijose, 2019-11-25–2019-11-29.  

Rezultatai: 2019-08-12–2019-08-16, 
įrašyta 14 val. garso įrašų, užpildyta 16 

sociolingvistinių anketų, 44 

perceptyviosios dialektologijos anketos, 
padarytos 703 nuotraukos;  

2019-11-25–2019-11-29, percepcijų 

tyrimo metu apklausta 314 moksleivių. 

Surinkti tarminės medžiagos (įrašyti 

apie 110 valandų garso ir vaizdo įrašų, 

apie 120 sociolingvistinių pateikėjų ir 

perceptyviosios dialektologijos anketų, 

apie 150 fotografijų ir kt.). Surinkta: 

117,5 valandų garso ir 12,5 val. vaizdo 

įrašų, apie 123 sociolingvistinės 

pateikėjų ir 328 perceptyviosios 

dialektologijos anketos, apie 1516 

fotografijų ir kt.). 

Regioninių variantų 

ir tariamosios 

bendrinės kalbos 
(kvazistandarto) 

sklaida XXI amžiaus 

pradžioje: 
percepcinis tyrimas 

(Nr. K2/2017/MTS-

620000-223) 

Valstybinė 

lietuvių 

kalbos 
komisija 

2017-06-

16–2019-

12-31 
 

16 500 Eur 

prof. dr. Daiva 

Aliūkaitė 

D. Aliūkaitė,  

D. Mikulėnienė,  

L. Geržotaitė,  
A. Čepaitienė 

 

Projekto tikslai – kartu su kitais tyrėjais 

parengti percepcinės kompetencijos 

tyrimo modelį, nustatyti naujųjų 
tarminių darinių (geolektų, regiolektų) 

požymius, kurie lemia (gali lemti) 

tariamosios bendrinės kalbos vaizdinius 
(t. y. klaidingus bk vaizdinius), 

identifikuoti panašiausius į bk 

paprastojo kalbos bendruomenės nario 
požiūriu naujuosius tarminius darinius 

(geolektus ir regiolektus). Remiantis 

projekto medžiaga, 2019 metais 
perskaityti 2 moksliniai pranešimai ir 

parengti 3 moksliniai straipsniai 

projekto rezultatams pristatyti,  
parengti 3 mokslinės studijos 

(tiriamosios dalies) skyriai. 

Europos kalbų 
atlaso (ALE) 

simpoziumas, 52-

asis redakcinės 
kolegijos susitikimas 

(Nr. P-MOR-19-31) 

Lietuvos 
mokslo 

taryba 

 

2019-02-
26–2019-

11-01 

 
5 884 Eur 

dr. Agnė Čepaitienė Agnė Čepaitienė Mokslo renginio „Europos kalbų atlaso 
(ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės 

kolegijos susitikimas“ organizavimas. 

Lietuvos integralios 
muziejų 

informacinės 

sistemos (LIMIS) 
plėtros, 

modernizavimo ir 

naujų el. paslaugų 
projektas „Virtualus 

muziejus“ 

(Nr. 02.3.1.-CPVA-
V-526-01-0004) 

Europos 
Sąjungos 

struktūrinia

i fondai, 
Lietuvos 

Respublika 

 

2019–2021 
 

4 231 542 

Eur 
Audronė Bazienė 

Danutė Mukienė Agnė 
Čepaitienė, tekstų 

rengėja, ir kt. 

Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos 
integralios muziejų informacinę sistemą 

(LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų 

ir visuomenės poreikiams, pažangių el. 
paslaugų teikimui, DB kaupiamo 

skaitmeninio turinio apie kultūros 

paveldo objektus tinkamam 
atvaizdavimui, prieinamumui internete, 

projekto dalyvių materialinės bazės, 

skirtos skaitmeninimui, sustiprinimas. 

Valstybinės kalbos 

vartojimo, 

norminimo ir 

sklaidos programa 

Projektas „Leidinio 

DIALEKTOMETRI

NIS TRADICINIŲ 

LIETUVIŲ 

TARMIŲ 

KLASIFIKACIJOS 

PJŪVIS leidyba“, 

2019 m. rugpjūčio 

Valstybinė 

lietuvių 

kalbos 

komisija 

2019 09 16 

–2019 12 

31  

 

7 700 Eur 

prof. dr. Danguolė 

Mikulėnienė 

Danguolė Mikulėnienė 

 

Išleisti kolektyvinę studiją:  

Mikulėnienė, Danguolė, Čepaitienė, 

Agnė, Geržotaitė, Laura, Kardelytė-

Grinevičienė, Daiva, Meiliūnaitė, 

Violeta, Vyniautaitė, 

Simona. Dialektometrinis lietuvių 
tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: 

žvalgomasis tyrimas. Kolektyvinė 
studija, 2019, p. 407 (22,05 aut. l.: 

teksto 19,71 aut. l. (788283 sp. ž.), 

iliustracijų 2,34 aut. l. (7014,83 
kvadratinių centimetrų)). ISBN 978-

609-411-253-9. Iš viso planuota 16 aut. 

l. 
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14 d., K-22/2019-

SK-49 

Projektas „Studijas 

reglamentuojančių 

aprašų sistemos 

plėtra (SKAR-3)“, 

projekto Nr. 09.3.1-

ESFA-V-732-01-

0001, vykdomą 

pagal 2014–2020 

metų Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos 9 

prioriteto 

,,Visuomenės 

švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių 

potencialo 

didinimas“ 09.3.1-

ESFA-V-732 

įgyvendinimo 

priemonę ,,Studijų 

sistemos 

tobulinimas“, 

finansuojamą 

Europos Sąjungos 

fondų ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšomis 

SKVC, 
Europos 

Sąjungos 

struktūrinia
i fondai, 

Lietuvos 

Respublika 
 

2018 m. 
rugsėjo 4 d. 

– 2021 m. 

sausio 4 d.  
 

603 495,04 

Eur 

Julija Kovalenko Danguolė 
Mikulėnienė, ekspertė 

Aukštųjų mokyklų mokslo studijų 
krypčių aprašų kūrimas ir atnaujinimas, 

plačiau žr. 

https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/v
ykdomi-projektai#SKAR-3.  

Lietuvių bendrinės 

kalbos, tarmių ir kitų 
kalbos atmainų 

funkcionavimo ir 
kaitos tyrimai  

Valstybinė 

lietuvių 
kalbos 

komisija 

2018-07-

16‒2019-
12-31 

 
18 300 Eur 

dr.Dalia Kiseliūnaitė Dalia Kiseliūnaitė, 

projekto vadovė ir 
vykdytoja 

„Klaipėdos krašto istorinių vietovardžių 

registras ir aktualizavimas“ 
(etimologinis registras - studija) 2018 m. 

liepos 16 d., K-3/2018. 10 sp. ž. 
(elektroninė knyga). Maketuojama. 

Varėnos rajono 

savivaldybės plėtros 

2008–2017 metų 
strateginio plano I 

prioritetas 

„Bendruomenės 
pažangos skatinimas 

ir socialinio 

saugumo 
stiprinimas“ 

Varėnos 

rajono 

savivaldybė
s 

administrac

ija 

2019-05-

28–2019-

11-30 
 

1 000 Eur 

dr. Vilija Ragaišienė Vilija Ragaišienė 

 

Tikslas – išleisti „Pietinių pietų 

aukštaičių šnektų žodyno“ II tomą. 

Rezultatas – išleistas „Pietinių pietų 
aukštaičių šnektų žodyno“ II tomas (65 

a. l., 250 egz.).  

 

10. DALYVAVIMAS VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ, VALSTYBĖS IR 

SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ, VERSLO SUBJEKTŲ IR PAN. KOMISIJOSE 

 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai yra įvairių valstybės valdymo institucijų, valstybės ir 

savivaldybių įstaigų, verslo subjektų ir pan. komisijų nariai. Išsamūs duomenys matyti 11 lentelėje. 

 

11 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 

https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#SKAR-3
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#SKAR-3
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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-

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-
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 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/ 

 

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/ 

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/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/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/
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/


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

47 

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.  

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 narė UNESCO Lietuvos nacionalinis 2013–2019 m. https://www.unesco.lt/ko

munikacija-ir-
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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
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
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Miškinienė komitetas „Pasaulio atmintis“ 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 

 

11. NARYSTĖS MOKSLINIŲ ŽURNALŲ KOLEGIJOSE 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dirba įvairių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose. 

Išsamūs duomenys matyti 12 lentelėje. 

 

12 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/ 

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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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  

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/    

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/
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/


 

2019 metų Lietuvių kalbos instituto mokslinės veiklos ataskaita 

50 

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 

 

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-

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/
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
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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/  

 

12. NARYSTĖS TARPTAUTINĖSE DARBO GRUPĖSE, ASOCIACIJOSE 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje: įvairiose 

darbo grupėse ir asociacijose. Informacija teikiama 13 lentelėje. 

 

13 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. 

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

information/organaiser/, 

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

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/
http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/general-information/organaiser/
http://sidg2018.mozello.lt/bendra-informacija/organizatoriai/
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liepos 23–27 d. informacija/organizatoriai/ 

dr.Ilja Lemeškin viceprezidentas 

nuo 2015 m. 

Prahos lingvistinis būrelis narys nuo 

2004 

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

php 

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 

Aleknavičienė 

Narė Tarptautinė mokslo draugija Gesellschaft 

für Baltische Studien e.V. (Vokietija) 

nuo 2016 m.  

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 Narė Europos sociolingvistų tinklas 

International research network SLICE 

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

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://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/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/
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Nevinskaitė (Standard Language Ideology in 

Contemporary Europe) 

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/ 

 

*** 

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, 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, ELEXIS EU 

(stebėtojo teisėmis); ELG (angl. European Language Grid) nacionalinis kompetencijos centras. 

 

13. SUTEIKTOS KONSULTACIJOS 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai atlika ekspertizes, teikia mokslines konsultacijas ir 

kitas savo mokslinių interesų srities paslaugas. 2019 m. mokslininkai teikė 11 mokamų lietuvių 

kalbos specialisto išvadų Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims. Mokslininkai 

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/
http://languagemuseum.org/
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konsultuoja telefonu, elektroniniu paštu 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, 14 lentelėje teikiama tik 

informacija apie suteiktų konsultacijų skaičių. 

 

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

Nemokamos Mokamos 

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras 32 10 

Bendrinės kalbos tyrimų centras 52 7 

Geolingvistikos centras 10  

Raštijos ir paveldo tyrimų centras - - 

Terminologijos centras 10 - 

Iš viso:   

 

14. NACIONALINIAI APDOVANOJIMAI  

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai 2019 m. gavo nacionalinių apdovanojimų (žr. 15 

lentelę). 
 

15 lentelė. Nacionaliniai apdovanojimai 
Vardas, pavardė Apdovanojimo pavadinimas Kas suteikė Gavimo data 

Agnė Aleksaitė Parama už akademinius pasiekimus Lietuvos mokslo taryba 2019 

Grasilda Blažienė Padėkos raštas už nuopelnus baltistikai, germanistikai, 

lietuvių filologijai ir Lietuvos vardo garsinimą 

tarptautiniu mastu 

Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija  

2019-08-21 

Grasilda Blažienė Padėka 70 metų jubiliejaus proga už fundamentalius 

baltistikos, ypač prūsistikos ir onomastikos krypties 

veikalus, Mažosios Lietuvos kultūros istorijos, senųjų 
raštų paleografines ir lingvistines analizes, 

visuomeninių, kultūrinių ir mokslinių procesų ekspertinį 

vertinimą bei už nuoširdų bendradarbiavimą su 

Lietuvos mokslų akademija, Humanitarinių ir socialinių 

mokslų skyriumi. 

Lietuvos Mokslų akademijos 

prezidiumas; pasirašė prezidentas 

akademikas Jūras Banys 

2019-08-15 

Agnė Čepaitienė Konkurso „Geriausios 2018 m. disertacijos“ laureatė Lietuvos jaunųjų mokslininkų 
sąjunga  

2019-11-26 

Palmira Zemlevičiūtė Auksinis vardinis Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos 

klubų sąjungos ženklas už svarų indėlį į Sąjungos veiklą 

populiarinant kultūrizmo ir kūno rengybos sportą 
Vilniaus regione. 

 

Vilniaus kultūrizmo ir kūno 

rengybos klubų sąjunga 

 

2019-11-09 

 

Palmira Zemlevičiūtė Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos 
pirmininko Remigijaus Bimbos įsteigtas vardinis 

auksinis ženklas už svarų indėlį populiarinant 

genealogiją ir heraldiką Lietuvoje. 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos 
draugija 

2019-11-28 

15. ADMINISTRUOJAMOS SVETAINĖS 

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai administruoja įvairias interneto svetaines. Informacija 

teikiama 16 lentelėje. 

 

16 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 91 svetainė Agnė Aleksaitė.  
Administruota svetainė https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=62 [Ceeol svetainėje 

esančio žurnalo Bendrinė kalba 90]. 

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

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

Kalbos namai  Rita Miliūnaitė. Administruotos svetainės: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017551007922
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=62
http://bkz.lki.lt/
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Lietuvių kabos naujažodžių duomenynas 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 

Senieji raštai Mindaugas Šinkūnas 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. 

Loreta Vaicekauskienė ir kt. http://www.sociolingvistika.lt/ 

 

16. APIBENDRINIMAS 

2019 m. Lietuvių kalbos institutui buvo sėkmingi, buvo vykdomos ilgalaikės MTEP ir 

institucinės programos, palyginus su ankstesiais metais pagerėjo mokslinių tyrimų publikavimo 

rezultatai. Lietuvių kalbos instituto mokslininkai aktyviai dalyvavo tiek tarptautinėse, tiek 

nacionalinėse konferencijose, patys suorganizavo net 4 tarptautines kelių dienų konferencijas 

Lietuvių kalbos institute, taip pat vykdė nemažai projektų. Įvertinus 2019 metus matyti ir silpnybių. 

Pirmiausia tai prasta Lietuvių kalbos instituto informacinių technologijų infrastruktūra, dalyvavimas 

konferencijose užsienyje, kai mokslininkai, negavę papildomo finasavimo, vyksta į jas už savas 

lėšas, mokslinio darbo prestižo smukimas šalyje, vis sunkiau pritraukti jaunų mokslininkų ir pan. 

Šios ir kitos problemos vis dar tebelieka spręstinos. Džiaugiamės, kad Lietuvių kalbos institutas yra 

vertinamas, todėl ir toliau svarbu išlaikyti kokybiškus ir kvalifikuotus fundamentinius ir 

taikomuosius mokslinius tyrimus baltų kalbų ir vardyno, bendrinės kalbos, geolingvistikos, raštijos 

paveldo, terminologijos ir sociolingvistikos srityse.  

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.seniejirastai.lt/
http://sr.lki.lt/

