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DIREKTORĖS ŽODIS

2020-ieji metai buvo pirmi tokie metai Instituto gyvenime, kai didžiąją
jų dalį teko visiems dirbti nuotoliniu būdu, teko prisitaikyti ne tik prie naujų
darbo sąlygų, bet ir prie pasikeitusio mūsų visų gyvenimo.
Praėję metai buvo rinkimų metai, džiugu, kad pavyko visiems susirinkti ir
išrinkti naują Mokslo tarybą ir Darbo tarybą, per tą mažiau nei pusmetį abi
Tarybos jau suspėjo nuveikti nemažai darbų. Mokslo tarybos pirmininkei
akademikei profesorei habil. dr. Grasildai Blažienei, Darbo tarybos
pirmininkei doc. dr. Rimai Bakšienei ir Tarybų nariams nuoširdžiai dėkoju.
Mokslo taryba sudarė Instituto mokslo veiklos strategijos darbo grupę, kuri analizuoja Instituto mokslinės
veiklos kryptis, padalinių veiklą, mokslo sklaidą, o baigusi darbą pateiks rekomendacijų, ne tik apibendrindama
esamą Instituto situaciją, įvertindama vidaus ir išorės stiprybes, galimybes ir grėsmes, bet ir pateiks siūlymų dėl
tyrimų tęstinumo, naujų ir aktualių tyrimų krypčių plėtros, padalinių veiklos efektyvumo, mokslinio potencialo
stiprinimo, mokslo sklaidos gerinimo ir kitų aktualių Instituto veiklos dalykų. Nuoširdžiai dėkoju visiems šios
darbo grupės nariams už kruopštų darbą, idėjas, mintis ir tam skiriamą laiką.
Dėkoju visiems Lietuvių kalbos instituto darbuotojams už susikaupimą, susitelkimą, kantrybę ir tokiomis
sudėtingomis sąlygomis atliktus darbus.

Direktorė
dr. Albina Auksoriūtė
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2020 M. SVARBIAUSI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI

Lietuvių kalbos institute dirbo

84

darbuotojai:

59 mokslo darbuotojai, 25 kiti darbuotojai. Studijavo 13 doktorantų.

2020 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino
dr. Albinos Auksoriūtės penkerių metų kadenciją direktoriaus pareigoms eiti.
2020 m. rugsėjo 10 d. išrinkta Lietuvių kalbos instituto Mokslo taryba
(pirmininkė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė).
2020 m. rugsėjo 10 d. išrinkta Lietuvių kalbos instituto Darbo taryba
(pirmininkė doc. dr. Rima Bakšienė).

4
1

Vykdytos ilgalaikės institucinės programos.

Apginta disertacija.

Pasirašytos

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai paskelbė

5

bendradarbiavimo sutartys.

176

publikacijas:

44 tarptautiniuose mokslo leidiniuose.
Vykdyti

2

tarptautiniai ir

Suorganizuota

18

23

nacionaliniai projektai.

konferencijų, kitų renginių.
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1. Lietuvių kalbos instituto misija, vizija, strateginės kryptys

MISIJA – naujų fundamentinių ir taikomųjų
žinių apie lietuvių kalbą ir raštiją kūrimas,
nematerialiojo kalbinio paveldo kaupimas,
sisteminimas ir sklaida, aktualių valstybei
ir
visuomenei
kalbos
raidos
ir
funkcionavimo uždavinių sprendimas,
lituanistikos palaikymas pasaulyje

STRATEGINĖS KRYPTYS
 aukšto lygio mokslinių tyrimų plėtra;
 doktorantūros studijų plėtra;
 tarptautiškumo didinimas;
 mokslo
–
visuomenės
–
verslo
bendradarbiavimas.

VIZIJA – Lietuvių kalbos išsaugojimas ir stiprinimas yra strateginis Lietuvos valstybės uždavinys.
Lietuvių kalbos paveldo puoselėjimo, išteklių gausinimo, kalbos prestižo, vertybinės svarbos,
ugdant jaunąją kartą, sklaidos ir žinomumo pasaulyje poreikiai didele dalimi priklauso nuo
Lietuvių kalbos institute atliekamų fundamentinių ir taikomųjų kalbos tyrimų, jų tarptautiškumo
ir tarpdalykiškumo, socialinės ir kultūrinės plėtros efektyvumo. Lietuvių kalba turi visavertiškai
plėtotis, turi būti užtikrinta moderni jos raida ir ilgalaikis funkcionavimas, didinama vartojimo ir
įtakos sfera daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje bei tarptautinių humanitarinių tyrimų
srityje, užtikrinamas jos vartojimo naudingumo lygis kultūros, mokslo, verslo srityse. Lietuvių
kalbos institutas kuria naujas žinias apie lietuvių kalbą, kurių pagrindu formuojama aplinka
efektyviai socialinei ir kultūrinei plėtrai, kalbinėms inovacijoms ir kūrybingumui, per trečiosios
pakopos studijas ugdomi kalbininkai – Lietuvos mokslo ateities potencialas.
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2. Lietuvių kalbos instituto struktūra
Lietuvių kalbos instituto mokslo padalinių struktūra 2020 m. nesikeitė, Lietuvių kalbos institute buvo
6
mokslo
padaliniai:
Baltų
kalbų
ir
vardyno
tyrimų
centras
(BKVTC;
vadovė
akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė), Bendrinės kalbos tyrimų centras (BKTC; vadovė
dr. Jurgita Jaroslavienė), Geolingvistikos centras (GC; vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė),
Raštijos paveldo tyrimų centras (RPTC; vadovė dr. Birutė Triškaitė), Sociolingvistikos centras (SC; vadovė
prof. dr. Loreta Vaicekauskienė), Terminologijos centras (TC; vadovė dr. Asta Mitkevičienė). 2020 m.
sujungtas Bendrųjų reikalų skyrius ir Infrastruktūros ir sklaidos skyrius, įsteigtas Bendrųjų reikalų ir sklaidos
skyrius. 2020 m. Lietuvių kalbos institute buvo 2 ne mokslo padaliniai: Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius
(vadovė Inga Samulionienė) ir Finansų skyrius (vyriausioji finansininkė Dalia Apanavičienė).
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3. Lietuvių kalbos instituto Mokslo taryba
> http://lki.lt/mokslo-taryba/

Akad. prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ
Lietuvių kalbos instututo Mokslo tarybos pirmininkė
El. p. grasilda.blaziene@lki.lt

2020 m. rugsėjo 10 d. darbą pradėjo naujai išrinkta Lietuvių kalbos instituto mokslo taryba – kolegialus
valdymo organas, kurį sudaro 15 narių; kadencijos trukmė – 5 metai.
Mokslo taryba nustato Lietuvių kalbos instituto pagrindines mokslinės veiklos kryptis, svarsto ir
tvirtina mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto ir vertina mokslinės veiklos ataskaitas,
nustato mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kvalifikacinius reikalavimus, jų atestacijos ir konkursų pareigoms
užimti organizavimo tvarką, taip pat tvirtina įvairius dokumentus, susijusius su moksline veikla, atlieka kitas
Lietuvių kalbos instituto įstatuose ir Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos darbo reglamente numatytas
funkcijas.
Išrinktieji Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos nariai:
 Dr. (HP) Ona Aleknavičienė
 Dr. Albina Auksoriūtė
 Akad. prof. (HP) dr. Grasilda Blažienė (pirmininkė)
 Dr. Jurgita Jaroslavienė (pirmininko pavaduotoja)
 Dr. Asta Leskauskaitė
 Dr. Danutė Liutkevičienė
 Dr. (HP) Rita Miliūnaitė
 Dr. Vilija Sakalauskienė
 Dr. Mindaugas Šinkūnas
 Dr. Birutė Triškaitė (sekretorė)
Paskirtieji Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos nariai:
 Audrys Antanaitis (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)
 Doc. dr. Diego Ardoino (Vilniaus universitetas)
 Dr. (HP) Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas)
 Dr. Asta Vaškelienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
 Dr. Stanislovas Žurauskas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
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4. Lietuvių kalbos instituto Darbo taryba
> http://lki.lt/darbo-taryba/

Doc. dr. RIMA BAKŠIENĖ
Lietuvių kalbos instututo Darbo tarybos pirmininkė
El. p. rima.baksiene@lki.lt

2020 m. rugsėjo 10 d. darbą pradėjo naujai išrinkta Lietuvių kalbos instituto darbo taryba, kurią sudaro
5 nariai; kadencijos trukmė – 3 metai.
Darbo taryba dalyvauja Lietuvių kalbos instituto informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose,
kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į Lietuvių kalbos instituto administracijos sprendimų priėmimą,
teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio
sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo; esant būtinybei aptarti svarbius Instituto darbuotojų
ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį Instituto darbuotojų susirinkimą, suderinusi
su darbdaviu susirinkimo datą, laiką ir vietą. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvių kalbos instituto
Darbo tarybos veiklos reglamente.

Išrinktieji Lietuvių kalbos instituto Darbo tarybos nariai:






Doc. dr. Rima Bakšienė (pirmininkė)
Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Anželika Gaidienė
Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja
Virginija Gaidytė (sekretorė)
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus rinkodaros specialistė
Dr. Daiva Murmulaitytė
Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Vilija Sakalauskienė
Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
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5. Lietuvių kalbos instituto darbuotojai
2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvių kalbos institute dirbo 84 darbuotojai, iš jų 59 mokslo darbuotojai
(iš viso – 47,5 etato) ir 25 ne mokslo darbuotojai (iš viso – 19,5 etato).
1 lentelė. Duomenys apie darbuotojus padaliniuose (2020-12-31)
Padalinio pavadinimas

1 pav. Mokslo ir ne mokslo darbuotojų santykis

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras

Darbuotojų
skaičius
8

Etatų
skaičius
5,5

Bendrinės kalbos tyrimų centras
Geolingvistikos centras
Raštijos paveldo tyrimų centras
Sociolingvistikos centras
Terminologijos centras
Finansų skyrius
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius

18
11
11
6
6
2
11

14,15
10
10,5
4
3,3
2
9,75

TC
Jaunesnieji
m. d.
10%
Mokslo d.
21%

SC
Vyriausieji
m. d.
29%

0,25

2,05
1

1

RPTC
3

BKTC

3,75

1
2
3

6
2

0

3,5
3

1
3,4

2,5

0

1
0,5

0,5

Vyriausieji mokslo darbuotojai
Vyresnieji mokslo darbuotojai
Mokslo darbuotojai
Jaunesnieji mokslo darbuotojai

Vyresnieji
m. d.
40%

2 pav. Mokslo pareigybių pasiskirstymas

1

5

GC

BKVTC

1

3 pav. Mokslo pareigybių etatų pasiskirstymas padaliniuose
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6. Lietuvių kalbos instituto doktorantai
2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvių kalbos institute buvo 13 doktorantų. 2020 m. į doktorantūros
studijas priimti 2 doktorantai: Alisa Stunžaitė (vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė),
Sandra Paškevičiūtė (vadovas doc. dr. Andrius Utka), studijas baigė 4 doktorantai: Lina Rutkienė
(vadovė dr. Albina Auksoriūtė), Diana Dambrauskienė (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė),
Dzianis Krauchuk (vadovas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas), Simona Vyniautaitė (vadovė
prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė).
2020 m. apginta 1 humanitarinių mokslų disertacija – Editos Ledichovos „Lietuvių bendrinės kalbos
vokalizmo variantai: eksperimentinis kokybės ypatybių tyrimas“ (vadovė doc. dr. Rima Bakšienė).
Doktorantai
Daina Urbonaitė Sociolingvistikos centro doktorantė, studijų pradžia 2015 m. spalio 1 d.
Vadovė – prof. dr. Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kabos institutas)
Tema – Kalbos sampratos (vertė ir funkcionalumas) gimtosios kalbos mokykliniuose vadovėliuose
Aušra Valančiauskienė Bendrinės kalbos tyrimų centro doktorantė, studijų pradžia 2017 m. spalio 1 d.
Vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Melnikienė (Vilniaus universitetas)
Tema – Enciklopedinės žinios lingvistiniuose žodynuose: modeliai ir perspektyvos
Agnė Aleksaitė Bendrinės kalbos tyrimų centro doktorantė, studijų pradžia 2017 m. spalio 1 d.
Vadovė – dr. Daiva Murmulaitytė (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Lietuvių kalbos naujažodžių daryba
Eglė Jankauskaitė Sociolingvistikos centro doktorantė, studijų pradžia 2017 m. lapkričio 22 d.
Vadovė – prof. dr. Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kabos institutas)
Tema – Redagavimo ir kalbos ideologijos sampratos
Galina Sapozhnikova Raštijos paveldo tyrimų centro doktorantė, studijų pradžia 2018 m. spalio 1 d.
Vadovas – prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Ruthenian and Church Slavonic translations of the Polish book „Żywoty Świetych“ bu Piotr Skarga in Cyrillic manuscript
tradition of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland; language and text in te context of ethno-confessional conatcts
Pavel Skorupa Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro doktorantas, studijų pradžia 2018 m. spalio 1 d.
Vadovė – akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Lietuvių toponimija kognityvinės lingvistikos aspektu
Žydrūnas Šidlauskas Geolingvistikos centro doktorantas, studijų pradžia 2019 m. spalio 1 d.
Vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Kauno marių užtvindytų gyvenviečių vietinio varianto (re)konstrukcija: realiojo, stebimojo ir atminties laiko perspektyvos
Danutė Valentukevičienė Geolingvistikos centro doktorantė, studijų pradžia 2019 m. spalio 1 d.
Vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Kalbinė ir sociokultūrinė Varėnos geolekto sankloda stebimuoju laiku
Sandra Paškevičiūtė Bendrinės kalbos tyrimų centro doktorantė, studijų pradžia 2020 m. spalio 1 d.
Vadovas – doc. dr. Andrius Utka (Vytauto Didžiojo universitetas)
Tema – Tekstynais paremta diskurso ryšių analizė
Alisa Stunžaitė Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro doktorantė, studijų pradžia 2020 m. spalio 1 d.
Vadovė – akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Vilniaus apskrities drimonimų ir oronimų semantika ir motyvacija kognityvinės lingvistikos aspektu
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7.1. Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
> http://lki.lt/baltu-kalbu-ir-vardyno-tyrimu-centras/

Akad. prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ
Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė
El. p. grasilda.blaziene@lki.lt

Pagrindinės tyrimų kryptys






1,5
9
5
0,5
2
1
1

Tirti lietuvių, prūsų ir kitas baltų kalbas, atlikti ankstyviausios faktografijos analizę.
Analizuoti lietuvių ir kitų baltų kalbų onimų raidą, struktūrą, darybą, kilmę ir semantiką, ypatingą dėmesį
skirti genetiniam, arealiniam, tipologiniam, motyvaciniam, kognityviniam, etnolingvistiniam,
lingvokultūriniam aspektams.
Tirti lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno paveldą už Lietuvos Respublikos ribų bei kalbų kontaktų poveikį
vardynui.
Skleisti baltų kalbų ir tikrinių žodžių, kaip kalbinio ir kultūrinio paveldo, tyrimų rezultatus visuomenėje.

Stambių mokslo darbų
Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose
Mokslinio šaltinio leidimo
Mokslo darbo recenzijos
Spausdintas pranešimas
Mokslo sklaidos publikacija

2 0 2 0 me tų L ie t u v ių ka l b os in s t i tu t o ve i k l os a ta ska i ta
|11

8
3

Mokslo darbuotojai:
Vyriausieji mokslo darbuotojai:
akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė,
dr. Kazimieras Garšva, doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas.

3

Vyresnieji mokslo darbuotojai:
dr. Lamutis Bilkis, prof. dr. Dalia Pakalniškienė,
dr. Alma Ragauskaitė.

1
1
2

5

Mokslo darbuotojas: dr. Darius Ivoška.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja: Dalia Sviderskienė.
Doktorantai: Pavel Skorupa, Alisa Stunžaitė.

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse
konferencijose užsienyje

1

Pranešimas tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje Lietuvoje

15
5

Mokslo sklaidos pranešimų
Projektai
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7.2. Bendrinės kalbos tyrimų centras
> http://lki.lt/bendrines-kalbos-tyrimu-centras/

Dr. JURGITA JAROSLAVIENĖ
Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė
El. p. jurgita.jaroslaviene@lki.lt

Pagrindinės tyrimų kryptys







Kurti, sisteminti ir atnaujinti mokslo žinias apie dabartinės lietuvių kalbos fonetinę, leksinę, semantinę ir
gramatinę sandarą bei jos struktūrinius ir funkcinius pokyčius, atskleisti tų pokyčių priežastis ir dinamiką.
Tirti ir vertinti variantiškus bei naujus įvairių kalbos lygmenų vartosenos reiškinius, nagrinėti bendrinės
kalbos normų funkcionavimą ir raidą bendrinės kalbos vartojimo bei jai artimose srityse, tirti bendrinės
kalbos vartotojų kalbines nuostatas, atlikti mokyklinės lituanistikos tyrimus.
Rengti tarptautinius ir nacionalinius mokslo ir mokslo populiarinimo renginius, konsultuoti visuomenę
bendrinės kalbos normų ir vartosenos klausimais, atlikti kalbos ekspertizes, įvairiais būdais pristatyti tyrimų
rezultatus visuomenei.
Vykdyti nacionalinius ir tarptautinius mokslo, sklaidos bei kalbos technologijų projektus, bendradarbiauti su
Lietuvos ir užsienio mokslininkais bei mokslo ir studijų institucijomis

2 Stambūs mokslo darbai
3 Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
17 Mokslo straipsnių recenzuojamuose
leidiniuose

3 Moksliniai žodynai
2 Moksliniai žinynai
2 Moksliškai susisteminti duomenų rinkiniai
2 Spausdinti pranešimai
1 Metodinė priemonė
15 Mokslo sklaidos publikacijų
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18 Mokslo darbuotojų:
4 Vyriausieji mokslo darbuotojai:
dr. Rita Miliūnaitė, dr. Daiva Murmulaitytė,
dr. Vilija Sakalauskienė, dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė.

7

Vyresnieji mokslo darbuotojai:
dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Jurgita Jaroslavienė,
dr. Danutė Liutkevičienė, dr. Rolandas Mikulskas,
dr. Jolita Urbanavičienė, dr. Ramunė Vaskelaitė,
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė

5

Mokslo darbuotojai:
dr. Anželika Gaidienė, dr. Veslava Čižik-Prokaševa,
doc. dr. Mindaugas Strockis, dr. Daiva Šveikauskienė,
dr. Aurelija Tamulionienė.

2

Jaunesnieji mokslo darbuotojai: Agnė Aleksaitė,
Nida Poderienė.

3

Doktorantai: Agnė Aleksaitė, Sandra Paškevičiūtė,
Aušra Valančiauskienė.

7

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijoje
užsienyje

4

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose
Lietuvoje

2

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse
konferencijose ar moksliniuose seminaruose

34 Mokslo sklaidos pranešimai
8 Projektai
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7.3. Geolingvistikos centras
> http://lki.lt/geolingvistikos-centras/

Prof. habil. dr. DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ
Geolingvistikos centro vadovė
El. p. danguole.mikuleniene@lki.lt

Pagrindinės tyrimų kryptys
 Atlikti (socio)geolingvistinius Lietuvos vietinių kalbos variantų – tradicinių tarmių ir naujųjų jų
darinių – tyrimus, kuriuose taiko šiuolaikinius kompiuterinės kartografijos, dialektometrijos, socialinių
tinklų ir kt. metodus.
 Tirti kalbų ir tarmių kontaktus Lietuvoje ir už jos ribų (Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje).
 Rūpintis tarmių, kaip Lietuvos kalbinio ir kultūrinio paveldo, medžiagos rinkimu, išsaugojimu ir
konservavimu. Tarmių tekstais, žodynais ir kitais būdais ją skelbti visuomenei.
 Aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su savivaldybėmis, bibliotekomis, muziejais, mokyklomis ir vietos
bendruomenėmis, nuolat dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose.

1
8

Stambus mokslo darbas
Mokslo straipsniai tarptautiniuose
žurnaluose

24 Mokslo straipsniai recenzuojamuose
leidiniuose

1
4
2
3

Mokslinis žodynas
Mokslinio šaltinio leidimai
Mokslo darbo recenzijos
Mokslo sklaidos publikacijos
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11 Mokslo darbuotojų:
3 Vyriausieji mokslo darbuotojai:
doc. dr. Rima Bakšienė, dr. Asta Leskauskaitė,
prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

4

Vyresnieji mokslo darbuotojai:
Dr. Dalia Kisieliūnaitė, dr. Violeta Meiliūnaitė,
dr. Vilija Ragaišienė, dr. Nijolė Tuomienė

3

Mokslo darbuotojai:
dr. Laura Brazaitienė, dr. Agnė Čepaitienė,
dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė

1

Jaunesnysis mokslo darbuotojas:
Simona Vyniautaitė.

5

Doktorantai: Diana Dambrauskienė,
Edita Ledichova, Žydrūnas Šidlauskas,
Danutė Valentukevičenė, Simona
Vyniautaitė.

2

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse
konferencijose Lietuvoje

6

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse
konferencijose ar moksliniuose
seminaruose

19 Mokslo sklaidos pranešimų
8 Projektai
11 Ekspedicijų

>www.tarmes.lki.lt
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7.4. Raštijos paveldo tyrimų centras
> http://lki.lt/rastijos-paveldo-tyrimu-centras/

Dr. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ
Raštijos paveldo tyrimų centro vadovė
El. p. birute.triskaite@lki.lt
Pagrindinės tyrimų kryptys
Tirti lietuvių rašomosios kalbos istoriją ir lituanistikos paveldą:
 XVI–XIX a. lituanistikos šaltinius ir sociokultūrinį kontekstą;
 lietuvių ortografijos, fonetikos ir morfologijos, sintaksės raidą;
 lietuvių leksikologijos ir leksikografijos, kalbotyros, bendrinės lietuvių kalbos istoriją.
Nagrinėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės raštijos paveldą:
 kirilinius raštus rusėnų ir bažnytine slavų kalbomis;
 Lietuvos sentikių raštiją;
 Lietuvos totorių raštiją rusėnų ir lenkų kalbomis arabų rašmenimis.

0,5
15

Stambių mokslo darbų
Mokslo straipsnių tarptautiniuose
žurnaluose

25

Mokslo straipsnių recenzuojamuose
leidiniuose

6,5
2
2
3,4

Mokslinių šaltinių leidimų
Mokslo darbo recenzijos
Spausdinti pranešimai
Mokslo sklaidos publikacijos
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11 Mokslo darbuotojų:
5 Vyriausieji mokslo darbuotojai:
dr. Ona Aleknavičienė, dr. Marina Čistiakova,
dr. Galina Miškinienė, dr. Nadiežda Morozova,
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas.

4

Vyresnieji mokslo darbuotojai:
dr. Jūratė Pajėdienė, dr. Mindaugas Šinkūnas,
dr. Birutė Triškaitė, dr. Jurgita Venckienė.

2

Mokslo darbuotojai:
dr. Anželika Smetonienė
dr. Inga Strungytė-Liugienė.

2

Doktorantai: Dzianis Krauchuk,
Galina Sapozhnikova.

13 Pranešimų tarptautinėse mokslinėse
konferencijose užsienyje

3

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse
konferencijose Lietuvoje

3

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse
konferencijose ar moksliniuose
seminaruose

11 Mokslo sklaidos pranešimų
5 Projektai
2 Mokslinės išvykos

> http://seniejirastai.lki.lt/
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7.5. Sociolingvistikos centras
> http://www.sociolingvistika.lt/sociolingvistika--kas-tai.htm

Prof. dr. LORETA VAICEKAUSKIENĖ
Sociolingvistikos centro vadovė
El. p. loreta.vaicekauskiene@sociolingvistika.lt

Pagrindinės tyrimų kryptys



Tirti lietuvių kalbos įvairovę, variantiškumą ir kaitą, kalbos variantų socialines reikšmes, kalbos
standartizavimo idėjas ir praktikas.
Analizuoti šiuolaikinės miestų kalbos atmainas, jaunimo kalbą, kalbos nuostatas ir ideologijas,
daugiakalbystę ir kalbų kontaktus, kalbą žiniasklaidoje ir naujosiose medijose, lietuvių kalbą kaip svetimąją.

0,1 Stambaus mokslo darbo
3 Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

6 Mokslo darbuotojai:
1 Vyriausiasis mokslo darbuotojas:
prof. dr. Loreta Vaicekauskienė.

1 Vyresnysis mokslo darbuotojas:
dr. Laima Nevinskaitė.

2 Mokslo darbuotojai:
dr. Jogilė Teresa Ramonaitė, dr. Vuk Vukotić.

2 Jaunesnieji mokslo darbuotojai:
dr. Ramunė Čičirkaitė, Eglė Jankauskaitė.

2 Doktorantai: Eglė Jankauskaitė, Daina Urbonaitė.
1 Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
Lietuvoje

8 Mokslo sklaidos pranešimai
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7.6. Terminologijos centras
> http://lki.lt/terminologijos-centras/

Dr. ASTA MITKEVIČIENĖ
Terminologijos centro vadovė
El. p. asta.mitkeviciene@lki.lt

Pagrindinės tyrimų kryptys
 Atlikti lietuvių terminologijos ir terminografijos tyrimus, įvairių sričių lietuvių terminijos funkcionavimo
visuomenėje analizę.
 Tirti teorines dabartinės lietuvių terminologijos ir terminografijos problemas.• Analizuoja lietuvių
terminologijos istoriją ir tiria įvairių sričių lietuvių terminijos raidą.
 Nustatyti lietuvių terminologijos ir terminografijos principus.
 Teikti rekomendacijas terminologijos, terminografijos ir mokslo kalbos klausimais.

7 Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
3 Mokslo straipsniai recenzuojamuose
leidiniuose

3 Mokslo sklaidos publikacijos
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6 Mokslo darbuotojai:
1 Vyriausiasis mokslo darbuotojas:
dr. Albina Auksoriūtė.

4 Vyresnieji mokslo darbuotojai:
dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė,
dr. Alvydas Umbrasas, dr. Ramunė Vaskelaitė,
dr. Palmira Zemlevičiūtė.

1 Mokslo darbuotojas:
dr. Asta Mitkevičienė.

1 Doktorantas: Lina Rutkienė.

1,5 Pranešimo tarptautinėse mokslinėse
konferencijose užsienyje

1

Pranešimas tarptautinėje mokslinėje

konferencijoje Lietuvoje

7

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse

konferencijose ar moksliniuose seminaruose

1
5

Mokslo sklaidos pranešimas
Projektai
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7.7. Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius

INGA SAMULIONIENĖ
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus vadovė
El. p. inga.samulioniene@lki.lt

Pagrindinės veiklos kryptys
 Bendradarbiaudamas su mokslo padaliniais kuria ir įgyvendina nuoseklią bei efektyvią ryšių su visuomene ir vidinės
komunikacijos politiką, informuoja visuomenę apie Lietuvių kalbos instituto veiklą žiniasklaidos priemonėse,
socialiniuose tinkluose, renginių metu, koordinuoja mokslo padalinių vykdomą komunikacinę veiklą, organizuoja
renginius.
 Vykdo Lietuvių kalbos instituto socialinę plėtrą: organizuoja ekskursijas, edukacijas lietuvių kalbos muziejuje
„Lituanistikos židinys“, kilnojamosios parodos „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“ pristatymus, rengia konkursus, skirtus
mokiniams, visuomenei.
 Koordinuoja mokslinės veiklos ir mokslo tyrimų rezultatų leidybos procesus.
 Teikia informaciją Lietuvių kalbos instituto darbuotojams, rengiantiems ir administruojantiems projektus, ruošia
projektinės veiklos informacijos registrą, informuoja apie naujus kvietimus teikti paraiškas, inicijuoja naujų projektų
rengimą.
 Formuoja mokslinių leidinių fondą, atsižvelgdamas į Lietuvių kalbos instituto mokslinių tyrimų kryptis, kaupia kultūros
paveldą, skelbia mokslo darbuotojų publikacijas Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje
(eLABa).
 Bendradarbiaudamas su mokslo padaliniais užtikrina sklandų darbą Lietuvių kalbos instituto ūkio dalies, viešųjų pirkimų,
personalo administravimo, civilinės, priešgaisrinės ir darbo saugos, dokumentų valdymo srityse.
 Organizuoja informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą ir vystymą, koordinuoja informacinių sistemų ir
duomenų bazių plėtros darbus, administruoja kompiuterių tinklų priežiūrą, užtikrina sklandų interneto svetainių,
skaitmeninių išteklių internete darbą ir kt.

8 Bendrųjų reikalų grupės darbuotojai:

12 Sklaidos grupės darbuotojų:

Administratorė archyvarė Rita Maldonienė.
• Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Rūta Dailydaitė.
• Personalo specialistė Romualda Leleivienė.
• Kompiuterių sistemų specialistas Marius Glebus.
• Ūkio reikalų tvarkytojas, pastato prižiūrėtojas
Rimvydas Rimšelis.
• Energetikas.
• Valytojos.

•

•

Viešųjų ryšių koordinatorė Rūta Šetikaitė.
•
Socialinių programų koordinatorė Dovilė Lozovska.
•
Rinkodaros ir leidybos organizavimo specialistė
Virginija Gaidytė.
•
Bibliotekininkė Vigita Žebrauskienė.
•
Vyresnioji redaktorė Irutė Raišutienė.
•
Redaktorė Danutė Stakienė.
•
Redaktorė Nijolė Vinikaitė.
•
Techninė redaktorė Neda Slausgalvytė.
•
Tekstinių duomenų analitikas Petras Skirmantas.
•
Programuotojai: Evaldas Ožeraitis, Vytautas
Šveikauskas, Vytautas Zinkevičius.
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7.7.1. Lietuvių kalbos instituto mokslo sklaida






Per 2020 m. feisbuke publikuoti 287 įrašai;
Svetainėje lki.lt paskelbtos 106 naujienos;
Išsiųsta 14 pranešimų žiniasklaidai;
Užmegzti ryšiai su didžiausių Lietuvos
naujienų portalais.

 29 edukacijos ir ekskursijos muziejuje;
 Kultūros paso edukacijos;
 50 pranešimų muziejaus socialiniuose
puslapiuose;
 Virtualios ekskursijos.
>http://lki.lt/muziejus-lituanistikos-zidinys/
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Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla;
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
Vilniaus Antakalnio gimnazija;
Vilniaus miesto centrinė biblioteka;
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka;
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka;
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.



Šveicarijos lietuvių bendruomenė Ciuriche
(gimtosios kalbos dienų renginys);




Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje;
Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos
Federacijoje (J. Baltrušaičio namai);



Maskvos J. Baltrušaičio vidurinė mokykla.

>http://lki.lt/kiti-leidiniai/
2 0 2 0 me tų L ie t u v ių ka l b os in s t i tu t o ve i k l os a ta ska i ta
|24

7.7.2. Lietuvių kalbos instituto atvirosios prieigos mokslo žurnalai
> http://journals.lki.lt/
Lietuvių kalbos institutas leidžia 3 mokslo žurnalus: Acta Linguistica Lithuanica, Bendrinė kalba,
Terminologija. 2020 m. visi žurnalų straipsniai suskaitmeninti ir skelbiami viešai.
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7.8. Finansų skyrius
> http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/finansu-skyrius/
DALIA APANAVIČIENĖ
Vyriausioji finansininkė
El. p. buhalterija@lki.lt

2020 m. Lietuvių kalbos instituto pajamų struktūra
Lietuvių kalbos instituto biudžetą sudaro valstybės biudžeto asignavimai, projektų finansavimo pajamos
(gautos vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus), lėšos, gautos vykdant Lietuvos ir užsienio ūkio
subjektų užsakomuosius darbus, ir kitos veiklos pajamos (knygų pardavimo, lietuvių kalbos specialisto išvadų
teikimo ir kt.). 2020 m. Lietuvių kalbos instituto gautų lėšų suma yra 2982,3 tūkst. Eur. Pagrindinės
2020 m. sąnaudos – iš viso 1.884,2 tūkst. Eur. Iš jų: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos
(1.630,7 tūkst. Eur.), prekės ir paslaugos (18,0 tūkst. Eur). Likusi išlaidų dalis (235,5 tūkst. Eur.) skirta
komunalinėms paslaugoms ir ryšiams, transportui išlaikyti, doktorantų stipendijoms, kitoms reikmėms.

ES struktūrinės paramos lėšos,
gautos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros projektų
vykdymo

45

Bendrojo finansavimo lėšos
1

ES paramos lėšos

Kitos veiklos pajamos

1

1

8
Projektų finansavimo pajamos
LMT, VLKK, ŠMM, KM , LRVK

44

Valstybės biudžeto asignavimai

4 pav. Lietuvių kalbos instituto pajamos pagal finansavimo šaltinius, proc.
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8. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
8.1. Ilgalaikės mokslinių tyrimų programos
2017–2021 m. Lietuvių kalbos institutas vykdo 4 ilgalaikes mokslinių tyrimų programas.
Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei etimologijos tyrimai
vadovas dr. Laimutis Bilkis
Programos tikslai:
 publikuoti dalį lingvistiškai sutvarkytų iš gyvosios lietuvių kalbos surinktų vietovardžių kaip
lingvistinio ir kultūrinio paveldo dalį, įtraukti į lituanistikos ir baltistikos tyrimų kontekstą dar
nepublikuotą autentišką iš gyvosios kalbos surinktą toponimiją; remiantis tradicinių ir modernių
lingvistinių krypčių (kognityvistikos, lingvistinės kultūrologijos) metodais tirti jų darybą, kilmę,
semantiką (motyvaciją), atskleisti būdinguosius bruožus, sistemos ypatumus, tarpusavio ryšius,
atskirų klasių bei grupių panašumus ir skirtumus; tęsti pietvakarinio Lietuvos ploto ir pradėti kito –
rytų Lietuvos – ploto „Žemės vardų“ anketose užrašytų vietovardžiųdarybos ir motyvacijos analizę,
atskleisti tikrovės fragmento kategorizacijos kalboje savitumą, nustatyti įvardijimo (nominacijos)
polinkius; išanalizuoti šiaurės panevėžiškių ploto vardyno kalbinius ypatumus; tyrimų rezultatus
skleisti visuomenei prieinamomis formomis.
 Ištirti dalies prūsų asmenvardžių ir vietovardžių raidą, darybą, kilmę, analizės rezultatus paskleisti
visuomenei.
 Ištirti Kėdainių miesto gyventojų asmenvardžių raidą, darybą bei kilmę, tirti kitųistoriškai svarbių
Lietuvos gyvenviečių istorinę antroponimiką, gautus tyrimų duomenimis skleisti mokslo ir
populiarioje erdvėje.
 Remiantis nustatytais metodologiniais nuostatais pateikti dalies baltų kalbų žodžių (taip pat ir
onimų) etimologijas

XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioninio variantiškumo tyrimai
vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė
Programos tikslai:
 kurti ir tobulinti integralų, daugiadimencį tarmėtyros modelį, apimantį tradicines ir inovatyviąsias
regioninio variantiškumo paradigmas (plg. dinamiškoji dialektologija, kognityvioji dialektologija,
perceptyvioji dialektologija ir kt.) regioninių lietuvių kalbos variantųinventorizacijai, deskripcijai ir
interpretacijai;
 tęsti tradicinės dialektologijos tyrimus toliau plėtojant regioninio variantiškumo tyrimus (plg.
statiškoji dialektologija, kontaktų dialektologija ir kt.).
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Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų
tyrimai ir sklaida
vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė
 Apibrėžti pagrindinio šios programos tyrimų objekto – dabartinės bendrinės lietuviųkalbos – sampratą,
paskirtį ir santykį su standartine kalba bei kitomis XXI a. pr. kalbos atmainomis ir sukurti teorinį bei
metodologinį pagrindą relevantinių kintamų, įvairuojančių ir inovatyvių bendrinės lietuvių kalbos
reiškinių tyrimams ir tyrimų sklaidai daugiakalbėje, daugiakultūrėje aplinkoje ir skaitmeninėje
daugialypėje terpėje sparčiai kintančių technologijų laikotarpiu.
 Išryškinti sistemines moderniosios (šiuolaikinės, XX a.) ir postmoderniosios (dabartinės, XXI a. pr.)
bendrinės lietuvių kalbos transformacijas, variantiškumo įvairovę ir raidą įvairiais aspektais: tirti bendrinės
lietuvių kalbos lygmenų – fonetikos, leksikos, semantikos, gramatikos – reiškinius ir normų
funkcionavimą bei kitimą, nustatyti ir aprašyti svarbiausius dabartinės bendrinės kalbos tiriamųjų reiškinių
ir vartosenos pokyčius ir inovacijas; kompleksiškai tirti įvairių mokslo sričių terminijos sistemą ir atskleisti
terminijos normų raidą; kurti ir stiprinti lietuvių kalbos terminijos mokslinių tyrimų infrastruktūrą, taikant
naujausias kalbos technologijas; atlikti kalbinio diskurso tyrimus ir moderniosios tapatybės ideologinio
naratyvo analizę atsižvelgiant į leksines, semantines ir struktūrines slinktis.
 Sudaryti faktinį pagrindą – reprezentatyvią skaitmeninių išteklių sistemą – bendrinės lietuvių kalbos
reiškinių tyrimams.

Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida
vadovė prof. dr. Loreta Vaicekauskienė
 Kaupti ir viešinti sociolingvistiniams tyrimams skirtus kalbos duomenis;
 Tirti sociolingvistinius lietuvių kalbos aspektus ir skelbti tyrimus Lietuvos ir užsienio mokslininkų
auditorijoms;
 Populiarinti kalbos tyrimų rezultatus ir mokslinį požiūrį į kalbą Lietuvos visuomenėje.

>www.lki.lt
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8.2. Mokslo publikacijos
2020 m. Lietuvių kalbos institutas paskelbė 176 publikacijas, 44 išspausdintos tarptautiniuose mokslo leidiniuose:
parašyta 1 tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos išleista monografija, taip pat 1 monografijos dalis, publikuoti 42
mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose. 2020 m. Lietuvių kalbos instituto mokslininkai, publikuodami savo
mokslinių tyrimų rezultatus, daug dėmesio skyrė ne tik publikacijų kiekiui, tačiau ir žurnalų, kuriuose pristatomi
moksliniai tyrimai, kokybei, tai rodo mokslininkų aktyvumą, bet ir aukštą mokslinių tyrimų lygį bei jų rezultatų
skelbimą tarptautiniu mastu. Publikuotos 4 mokslo monografijos ir studijos, 76 mokslo straipsniai recenzuojamuose
mokslo leidiniuose, 16 žodynų, šaltinių, žinynų publikacijų, daugiau kaip 38 mokslo sklaidos publikacijos, 23
straipsniai profesinėje, kultūrinėje spaudoje.

2 lentelė. Mokslo publikacijų suvestinė
Publikacijos rūšis
Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleisti stambūs mokslo darbai
Kitų leidyklų išleisti stambūs mokslo darbai
Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose
Moksliniai žodynai, šaltinių publikacijos
Kiti paskelbti darbai

1

4

42

Skaičius, vnt.
1
4
42
77
16
38+

77

7

16

77
16

24
3

15

3

17

99

38

28
22

5
1

42

25

0
Tarptautiniu
mastu Kitų leidyklų išleisti Mokslo straipsniai Mokslo straipsniai Moksliniai žodynai, Kiti paskelbti darbai
pripažintų mokslo stambūs mokslo
tarptautiniuose
recenzuojamuose šaltinių publikacijos
leidyklų išleisti
darbai
žurnaluose
mokslo leidiniuose
stambūs mokslo
darbai
2017

2018

2019

2020

5 pav. 2017–2020 m. publikacijos
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BKVTC

BKTC

GC

RPTC

SC

TC

4

20

5

7,4

0

3

0,5

5

6

6,5

0

0

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo
leidiniuose

5

17

24

25

3

3

Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose

9

3

8

15

0

7

0,5

2

1

0,5

0

0

1

0

0

0

0,1

0

Kiti paskelbti darbai
Moksliniai žodynai, šaltinių publikacijos

Kitų leidyklų išleisti stambūs mokslo darbai
Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų
išleisti stambūs mokslo darbai

6 pav. Mokslo publikacijų pasiskirtymas pagal mokslo padalinius

3,6

3,9

3

2,6

0,7
0,7

3,3
5

3,8

4,4

BKVTC

BKTC

GC

1,7

RPTC

7 pav. Visų mokslo publikacijų skaičius
padaliniuose vienam etatui

SC

TC

BKVTC

BKTC

3,3

GC

RPTC

SC

TC

8 pav. Stambių mokslo darbų (monografijų, studijų),
tarptautinių, recenzuojamų mokslo straipsnių
skaičius padaliniuose vienam etatui*

*Prie stambių darbų įtrauktas „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“
(2 paskelbtos dalys).
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9. Mokslinės konferencijos, seminarai, kiti renginiai
Visas 2020 m. Lietuvių kalbos instituto mokslininkų skaitytų mokslinių pranešimų sąrašas pateiktas 2 priede.
Sausio 22 d. Lietuvių kalbos institute organizuotas diskusijų
seminaras „Kiek svarbu bendrinės tarties ir kirčiavimo
ugdymas
mokykloje?“
Diskusiją
pradėjo
Elona
Bagdanavičienė ir dr. Rita Miliūnaitė. Pranešimą tema
„Bendrinė tartis – iš praeities į dabartį“ skaitė ir bendrinės
tarties kaitą aptarė dr. Aldonas Pupkis. Žymūs Lietuvos
kalbininkai, kalbos mokymo metodikos specialistai ir
mokytojai praktikai aptarė bendrinės lietuvių kalbos tarties
ir kirčiavimo problemas bei jų sprendimo būdus mokykloje.
Diskusijose dalyvavo doc. dr. Zita Nauckūnaitė, Dangira
Nefienė, prof. dr. Vidas Kavaliauskas, prof. dr. Vanda
Kazanskienė, prof. dr. Regina Rinkauskienė, Irena
Baltakienė ir kiti. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Valstybine
lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutu.

Sausio 27 d. vyko 2020 metų Lietuvių kalbos instituto
ataskaitinė konferencija. Renginys sulaukė beveik 100
dalyvių. Lietuvių kalbos instituto padalinių vadovai ir
mokslininkai pristatė naujausius tyrimų rezultatus ir kitų
metų siekius.

Vasario 25 d. vyko Gramatikos diena Lietuvių kalbos
institute. Renginio metu svečiams pristatytas tęstinis
daugiakalbis internetinis mokslinis žinynas – Lietuvių
kalbos
gramatikos
informacinė
sistema
(LIGIS, http://ligis.lki.lt/). Su žinyno teikiamomis
galimybėmis ir nauda mokytojams, moksleiviams,
mokslininkams ir visiems, besidomintiems lietuvių kalbos
gramatikos dalykais, supažindino dr. Daiva Šveikauskienė.
Gramatikos diena – viena iš Lietuvių kalbos dienoms skirtų
renginių.

2 0 2 0 me tų L ie t u v ių ka l b os in s t i tu t o ve i k l os a ta ska i ta
|31

Vasario 20 d. vyko pokalbis „Kokių žodynų reikia
visuomenei?“ (organizavo dr. Vilija Sakalauskienė)
Vasario 21 d. vyko naujausių LKI leidinių pristatymas
„Šiuolaikiniai baltų kalbotyros metodai“ (organizavo
dr. Jurgita Jaroslavienė ir prof. habil dr. Danguolė
Mikulėnienė)
Vasario 22 d. vyko knygos „Lithuanica aliter“ pristatymas
(organizavo habil dr. Ilja Lemeškin)
Vasario 22 d. vyko pokalbis „Apie kalbos laisvę ir laisvę
kalboje“ (organizavo dr. Aurelija Tamulionienė, Nida
Poderienė)
Vasario 22 d. vyko knygos „Litauische Orts-, Flur- und
Gewässernamen im europäischen Kontext“ („Lietuvių
gyvenamųjų vietų vardai, žemėvardžiai ir vandenvardžiai
Europos kontekste“) pristatymas (organizavo akad. prof.
habil. dr. Grasilda Blažienė)
Kovo 6 d. Lietuvių kalbos instituto muziejuje „Lituanistikos
židinys“ vyko Žodynų diena. Tai – vienas iš Lietuvių kalbos
dienų renginių. Jo metu svečiai galėjo apsilankyti Lietuvių
kalbos instituto saugyklose, susipažinti su XX a. pirmosios
pusės žodynininkų darbo aplinka, sužinoti, kaip vyksta
žodžių rinkimo ekspedicijos, taip pat pamatyti seniausią ir
didžiausią Lietuvių kalbos žodyno kartoteką, kuri kaupiama
nuo 1902 m. ir kurioje saugoma daugiau kaip 5 mln. lietuvių
kalbos leksikos kortelių. Lankytojams buvo pristatyti
naujausi elektroniniai Instituto ištekliai – Bendrinės lietuvių
kalbos žodynas, Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas,
Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema (organizavo
BKTC žodynininkės).
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Rugsėjo 21 d. vyko tarptautinis Baltijos šalių seminaras
„Europos kalbų tinklo (2019–2021)“ European Language
Grid (ELG) Workshop of Baltic Countries.

Spalio 14 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko Lietuvių
kalbos instituto parengto straipsnių rinkinio „Moderniųjų
iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas
Prūsijos Lietuvoje“ pristatymas.
Pristatyme dalyvavo straipsnių autoriai habil. dr. Darius
Petkūnas (Klaipėdos universitetas), dr. Mindaugas Šinkūnas
(Lietuvių kalbos institutas), dr. Inga Strungytė-Liugienė
(Lietuvių kalbos institutas) ir rinkinio recenzentė doc. dr.
Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas). Renginį vedė
prof. habil. dr. Dainora Pociūtė (Vilniaus universitetas).
Spalio 16 d. Lietuvių kalbos institute nuotoliniu būdu vyko
mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos
klausimai“, kuriame Instituto terminologai, pasikvietę
kolegas iš kitų institucijų, svarstys nuolat aktualius
terminijos vartojimo, jos ištakų formavimosi ir raidos
klausimus.

Spalio 22 d. Lietuvių kalbos institute vyko diskusija
„Lietuviško identiteto paieškos mene“. Jos metu kartu su
meno pasaulio atstovais analizuota lietuviškumo temą
kūryboje, tautinio identiteto supratimas ir jo įtaką
kūrybiškumui, idėjų sklaidai. Atsakymų į šiuos klausimus
ieškojo diskusijos dalyviai: saksofonininkas, džiazo ir
klasikinės muzikos kūrėjas, Nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas Petras Vyšniauskas; tapytoja, Vyriausybės
kultūros ir meno premijos laureatė Eglė Ridikaitė; jaunosios
kartos kompozitorius, muzikos festivalio „Muzika erdvėje“
vadovas Matas Drukteinis. Diskusiją vedė Lietuvių kalbos
instituto viešųjų ryšių koordinatorė, kultūros žurnalistė Rūta
Šetikaitė.
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Lapkričio 4 d. Lietuvių kalbos institute vyko nuotolinė
diskusija „Kiek dabartinei tapatybei svarbi seniausioji
istorija?“. Jos metu kartu su Lietuvos kultūrą, kalbą ir istoriją
tyrinėjančiomis asmenybėmis analizuota archeologijos ir
senosios istorijos įtaką šiandieniniam visuomenės
formavimuisi. Diskusijos dalyviai: Lietuvių kalbos instituto
Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė akad. prof.
habil. dr. Grasilda Blažienė ir archeologas, istorikas,
Lietuvos Respublikos Seimo narys akad. prof. dr. Eugenijus
Jovaiša. Diskusiją vedė istorikas, politologas, viešųjų ryšių
ekspertas Linas Kontrimas.
Lapkričio 19 d. nuotoliniu būdu vyko mokslinis seminaras
„Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos
galimybės“. Jo metu dalyviai buvo supažindinami su ArcGIS
įrankiais kuriamu Tarmynu kaip Lietuvos vietinių kalbos
variantų duomenų baze, idėja, pirminiu Tarmyno modeliu,
duomenų rinkiniais, garso įrašų tarminių ypatybių
eksplikacija, duomenų archyvavimo principais ir naujais
tarmėtyrininkų darbo įrankiais. Lietuvių kalbos tarmyną
finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Lapkričio 26 d. Lietuvių kalbos institute vyko nuotolinė
diskusija „Kaip Lietuvos tautinės mažumos suvokia
lietuvišką identitetą?“. Jos metu kartu su visuomenės
veikėjais, žurnalistais analizuota tautinė savivoka,
multikultūriškumo
samprata,
lietuviško
identiteto
supratimas ir kultūrų bei kalbų ryšys. Šie klausimai
analizuoti kartu su dviem talentingais žurnalistais: lenkų
kilmės žurnaliste, naujienų portalo Lrt.lt vyriausiojo
redaktoriaus pavaduotoja Aleksandra Ketleriene ir rusų
kilmės žurnalistu, naujienų portalo ru.delfi.lt vyriausiuoju
redaktoriumi Olegu Jerofejevu. Diskusiją vedė žurnalistas,
rašytojas Marijus Gailius.
Gruodžio 3 d. vyko mokslinis seminaras „Sekant dvasią
kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų.
Pagerbdami kalbininką, lietuvių bendrinės kalbos
puoselėtoją Joną Jablonskį (1860–1930), Lietuvių kalbos
instituto mokslininkai pristatė naujausius savo tyrimus,
skirtus jo gyvenimui, lituanistinei veiklai ir kalbiniam
palikimui.
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Gruodžio 9 d. nuotoliniu būdu vyko diskusija „Lietuvos
institutų veikla, reikšmė ir svarba šalies kultūrai“. Jos metu
kartu su keturių Lietuvos institutų vadovais analizuota
institutų veikla, jų įtaka kultūros formavimuisi ir
visuomenės švietimui. Diskusijoje dalyvavo Lietuvių kalbos
instituto vadovė dr. Albina Auksoriūtė, Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto vadovė prof. dr. Aušra MartišiūtėLinartienė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vadovas dr.
Rasius Makselis, Lietuvos istorijos instituto vadovas dr.
Alvydas Nikžentaitis. Diskusiją vedė kultūros žurnalistė
Jolanta Kryževičienė.

>http://lki.lt/moksline-veikla/konferencijos/
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10. Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijoje, darbas užsienio archyvuose
ar bibliotekose
Lietuvių kalbos instituto mokslininkai 2020 m. dalyvavo 9 mokslinėse ekspedicijose, taip pat rinko
medžiagą užsienio archyvuose ar bibliotekose.
2020-01-28–31 Čistiakova Marina. Tiriamasis darbas su
pirminiais šaltiniais Bulgarijos nacionalinėje šventųjų
Kirilo ir Metodijaus bibliotekoje, Sofija.
2020-02-24–03-01 Morozova Nadiežda. Mokslinis darbas
Rygos Grebenščikovo sentikių bendruomenės bibliotekoje
bei Latvijos istorijos archyve, Ryga.
2020-06-17 Brazaitienė Laura, Šidlauskas Žydrūnas.
Ekspedicija į Babtus, Kauno rajonas.
2020-06-18 Brazaitienė Laura, Šidlauskas Žydrūnas.
Ekspedicija į Muniškius, Kauno rajonas.
2020-07-16 Bakšienė Rima. Duomenų rinkimas monografijai
Vakarų aukštaičių kauniškių arealo diferenciacija ir
tarminiai požymiai. Igliauka, Marijampolės r.
2020-07-27–2020-07-29 Leskauskaitė Asta. Ekspedicija
Druskininkų rajone, vadovė ir ekspedicijos dalyvė.
2020-08-21 Bakšienė Rima. Duomenų rinkimas monografijai
Vakarų aukštaičių kauniškių arealo diferenciacija ir
tarminiai požymiai. Girdžiai, Jurbarko r.
2020-10-23 Brazaitienė Laura. Rankraštinės ir spausdintos
medžiagos, saugomos Kauno rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje, rinkimas, 2020-10-13.
2020-09-17 Mikulėnienė Danguolė, Bakšienė Rima,
Brazaitienė Laura, Šidlauskas Žydrūnas. Ekspedicija
Kauno rajono Užliedžių ir Batniavos seniūnijose.
2020-09-24 Mikulėnienė Danguolė, Bakšienė Rima,
Brazaitienė Laura, Šidlauskas Žydrūnas. Ekspedicija
Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje.
2020-10-07–2020-10-09 Leskauskaitė Asta. Ekspedicija
Varėnos rajone, vadovė ir ekspedicijos dalyvė.
Meiliūnaitė Violeta. Ekspedicija Šalčininkuose, individuali
ekspedicija.
Nuotrauka iš ekspedicijos
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11. Lietuvių kalbos instituto projektai
Projektinė veikla 2020 m. Lietuvių kalbos institutas vykdė 25 tarptautinius ir nacionalinius projektus,
finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos Komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų.
Visas 2020 m. vykdytų nacionalinių ir tarptautinių mokslinių projektų sąrašas pateiktas 3 priede.

 3 projektai

 2 projektai

 10 projektų

 4 projektai

 2 projektai

 1 projektas

 1 projektas
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Lietuvių kalbos išteklių informacinė sitema
>https://ekalba.lt/public#/pagrindinis/
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Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno (Tarmyno) modelis
Tarmyną sudarysianti kalbinė medžiaga:

Papildomi socioekonominių duomenų šaltiniai

Kalbinės medžiagos rinkimo įrankiai
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Pirmieji rezultatai

Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio lietuvių
tarmių klasifikacija

Antano Salio lietuvių tarmių klasifikacija

„Lietuvių kalbos atlaso“ punktų tinklas pagal Zigmo
Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio tarmių klasifikaciją
tarpukario valsčių žemėlapyje

Lietuvių kalbos instituto mokomieji žaidimai, duomenų bazės, kiti ištekliai
internete
>http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
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12. Veiklos įvertinimas
9..
Džiaugiamės, kad kalbininko Petro Būtėno ir jo
mokinės Aleksandros Kazickienės atminimą
įamžinanti premija skirta Bendrinės kalbos tyrimų
centro vyriausiajai moslo darbuotojai
dr. (HP) Ritai Miliūnaitei!
Premiją bendru sutarimu atkūrė Kazickų šeimos
fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Šis
apdovanojimas skiriamas už reikšmingus mokslo ir
mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius
darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno
mokslinės ir pedagoginės veiklos sritis
(akcentologiją, dialektologiją, norminamąją
kalbotyrą, onomastiką, leksikologiją ir
leksikografiją, tautosaką, kraštotyrą, mokyklinę
lituanistiką), ir lituanistinės veiklos organizavimą.

Nominacija „Žmogus yra didis“ įteikta
Geolingvistikos centro vyriausiajai mokslo
darbuotojai doc. dr. Rimai Bakšienei!
Šakių rajono Lukšių kultūros centre vyko
iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas, kurio
metu krašto šviesuoliams įteiktos nominacijos
„Žmogus yra didis“. Nominacija įteikta už
mokslinį ir kūrybinį darbą garsinant gimtąjį Lukšių
kraštą.

Doc. dr. Rima Bakšienė
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13. Bendradarbiavimas

2020 m.

Lietuvių kalbos Institutas pasirašė

bendradarbiavimo sutartis su:
 Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos
institutu Varšuvoje,
 Berno universiteto Slavų kalbų ir literatūros
institutu,
 Lenkų kalbos institutu Krokuvoje,
 Nacionaline švietimo agentūra,
 Vengrijos Debreceno universitetu,
 Vilniaus universitetu.

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 ir kt.
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14. Dalyvavimas komisijose, mokslininkų narystės ir kt.
Lietuvių kalbos institutas dalyvauja valstybės
valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių
įstaigų, verslo subjektų ir kt. komisijose
(žr. 4 priedą), mokslininkai yra mokslinių
žurnalų kolegijų nariai (žr. 5 priedą),
tarptautinių organizacijų, asociacijų nariai
(žr. 6 priedą).

15. Suteiktos konsultacijos
Lietuvių kalbos instituto mokslininkai atlika ekspertizes, teikia mokslines konsultacijas ir kitas savo
mokslinių interesų srities paslaugas. 2020 m. mokslininkai teikė 10 mokamų lietuvių kalbos specialisto
išvadas Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, rašytines išvadas Lietuvos Respublikos
Seimo etikos ir procedūrų komisijai (teikė Bendrinės kalbos tyrimų centras, Terminologijos centras).
Mokslininkai konsultuoja telefonu, elektroniniu paštu ir žodžiu.

APIBENDRINIMAS
2020 m. pradėti sėkmingai, tačiau netrukus prasidėjusi COVID-19 pandemija ir karantinas privertė greitai
susiorientuoti ir pergalvoti, kartais ir perplanuoti pradėtas veiklas. Ypač karantinas sutrukdė organizuoti
tarptautinius renginius, teko greitai mokytis nuotolinio darbo, nuotolinių renginių rengimo galimybių.
Praėjus šiems metams matyti, kad Lietuvių kalbos instituto mokslininkai drąsiai priėmė kilusius iššūkius, net
sugebėjo pagerinti veiklos rezultatus – šiemet publikuota daugiau straipsnių, kitų darbų, išaugo mokslo
straipsnių tarptautiniuose žurnaluose skaičius.
Strateginiai veiksniai. Lietuvių kalbos išsaugojimas ir stiprinimas yra strateginis Lietuvos valstybės
uždavinys, kuris didžiąja dalimi priklauso ir nuo Lietuvių kalbos institute atliekamų fundamentinių ir
taikomųjų kalbos tyrimų, jų tarptautiškumo ir tarpdalykiškumo, socialinės ir kultūrinės plėtros efektyvumo.
Lietuvių kalbos institutui tenka ypatinga nacionalinė atsakomybė kurti naujas žinias apie lietuvių kalbą, kurių
pagrindu formuojama aplinka efektyviai socialinei ir kultūrinei plėtrai, kalbinėms inovacijoms ir
kūrybingumui, per trečiosios pakopos studijas ugdomi kalbininkai – Lietuvos mokslo ateities potencialas.
Lietuvių kalbos institutas siekia didinti aukščiausios kokybės mokslo tyrimus ir jų rezultatus, plėtoja mokslo
taikomąją veiklą, nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.
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Aukšta mokslinių tyrimų kokybė ir tarptautiškumas yra vieni iš pagrindinių veiksnių, vedančių į priekį,
tačiau konkurencija yra didelė ir reikia dar nemažai nuveikti siekiant sutelkti visus mokslo padalinius.
2020 m. Lietuvių kalbos institute sukurta Mokslo veiklos strategijos darbo grupė, sudaryta iš
administracijos, padalinių vadovų, Mokslo tarybos narių. Ši grupė stebi ir vertina mokslo veiklą, teikia
rekomendacijas dėl strateginių mokslo veiklos planavimo dalykų.
Mokslo rezultatai. 2020 m. pereita prie mokslo rezultatų stebėsenos, iš esmės paremtos publikacijų
statistika. Ši informacija daugiausia naudojama kaip mokslo veiklos valdymo priemonė, siekiant strategiškai
nukreipti mokslinį produktyvumą. Per pastaruosius metus publikacijų skaičius išaugo (plg.
2017 m. 50 mokslo darbuotojų, 97 publikacijos; 2018 m. 59 mokslo darbuotojai, 144 publikacijos; 2019 m.
57 mokslo darbuotojai, 155 publikacijos; 2020 m. 59 mokslo darbuotojai, 176 publikacijos), stebimas staigus
mokslo straipsnių tarptautinio lygio leidiniuose šuolis. 2020 m. pradėta vykdyti išsamesnė atskirų mokslo
padalinių mokslo rezultatų analizė parodė, kad ne visų padalinių mokslo rezultatų kiekybinis ir kokybinis
lygis atitinka tiek pareigybėms, tiek mokslo padaliniams keliamus reikalavimus. Mokslo padalinių mokslo
rezultatų analizę ir aktyvią stebėseną planuojama tęsti ir 2021 m.
Savianalizė . Lietuvių kalbos institute kiekvienai metais darbuotojai pildo savianalizės ataskaitas.
2020 m. savianalizės atsakaitos apibendrinti rezultatai: mokslo darbuotojai metų plano įgyvendinimą vertina
4 balais (5 labai gerai, 1 labai blogai), dalyvavimą Instituto renginiuose 4,24 balo, dalyvavimą
kolektyviniuose padalinio darbuose 4,5 balo, adiministracijos bendradarbiavimą 4,48 balo, parengtų mokslo
publikacijų reikšmingumą Lietuvoje 4,5, užsienyje 3,8 balo, motyvaciją tęsti mokslinius tyrimus Institute
4,37 balo, pradėtų mokslinių tyrimų tęstinumą 4,67 balo. 2020 m. pateiktos 58 savianalizės ataskaitos
(1 mokslo darbuotojas atsisakė pildyti). Didžiosios dalies savianalizės ataskaitos klausimai buvo įvertinti 4 ir
daugiau balų, pavieniais atvejais savianalizės atsakaitų vertinimas žemesnis.
Stiprybės–silpnybės–grėsmės–galimybės (SSGG):
Stiprybės:
 didėjantis mokslinės veiklos matomumas;
 gerėjantis visuomenės vertinimas;
 kylanti mokslo darbuotojų kompetencija;
 nacionaliniai ir tarptautiniai ryšiai;
 tam tikrų ataskaitoje nurodytų tyrimo krypčių geri mokslo pasiekimai.
Silpnybės:
 mažas finansavimas;
 ne visai atnaujinta mokslinių tyrimų infrastruktūra;
 neturėjimas prieigos prie aktualių mokslinių duomenų bazių;
 mokslo darbuotojų amžiaus santykis (pavyzdžiui, per didelis atotrūkis tarp vyriausiųjų ir
jauniausiųjų mokslo darbuotojų);
 publikacijų kokybė.
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Grėsmės:
 bendras į doktorantūrą stojančiųjų skaičiaus mažėjimas (rengdamos specialistus aukštosios
mokyklos ne visai atliepia humanitarinių institutų poreikius);
 didėjanti konkurencija tarp šalies ir užsienio institucijų;
 mokslo rezultatų komercializavimo gebėjimų ir patirties stoka.
Galimybės:
 būti konkurencingu Institutu, didinant prieigas prie mokslo išteklių ir kuriant naujus
skaitmeninius tyrimų įrankius;
 užtikrinti mokslo kokybę;
 kurti naujas žinias ir inovacijas;
 tobulinti struktūrą;
 pasiekti efektyvų mokslo valdymą.
***
2020 m. rezultatai įkvepia ir toliau išlaikyti kokybiškus ir kvalifikuotus fundamentinius ir taikomuosius
mokslinius tyrimus baltų kalbų ir vardyno, bendrinės kalbos, geolingvistikos, raštijos paveldo, terminologijos
ir sociolingvistikos srityse, vykdyti tyrimus, kurie ir toliau turėtų savo nišą, atliktų funkcijas, kurių neatlieka
universitetai ar kiti tyrimų centrai. Mokslininkų kompetencija, žinios, ištekliai padės ir toliau siekti
ambicingų planų.
Ši metinė ataskaita yra tik svarbiausių įvykių suvestinė, visą aktualią informaciją galima nuolat sekti
Lietuvių kalbos instituto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
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1 PRIEDAS. Mokslo publikacijos
1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleisti stambūs mokslo darbai
1.1. Mokslo monografija (ne mažesnė kaip 8 aut. l.) ar jos dalis (ne mažesnė kaip 4 aut. l.)
1. Илья Лемешкин – Ilja Lemeškinas – Il’ja Lemeškin. Портрет Франциска Скорины. К 550-летию со дня рождения
книгоиздателя (1470–2020) / Pranciškaus Skorinos Portretas. 550-ąsias gimimo metines minint (1470–2020) / Portrait
de Francisk Skorina. Еn commémorant le 550e anniversaire de sa naissance (1470–2020). Vilnius-Prague: Institut
national de langue lituanienne; Cercle linguistique de Prague, 2020, p. 300 (Travaux du Cercle linguistique de Prague
nouvelle série, vol. 10). (12.2 aut. l. (489 117 sp. ž.)) ISBN 978-609-411-266-9, ISBN 978-80-87269-58-9
2. [kartu su bendraautoriais] Vaicekauskienė, Loreta. „Maintaining power through language correction: a case of L1
education in post-Soviet Lithuania“. In Don Chapman & Jacob D. Rawlins (eds.) Language Prescription: Values,
Ideologies and Identity. Multilingual Matters, 2020, 145–170. (1,9 aut. l. (74 500 sp. ž.). ISBN 9781788928380

2. Kitų leidyklų išleisti stambūs mokslo darbai
2.1. Mokslo monografija (ne mažesnė kaip 8 aut. l.) ar jos dalis (ne mažesnė kaip 4 aut. l.)
1. Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė. Povilas Frydrichas Ruigys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. 2020,
414 p., (26 aut. l. (814100 sp. ž. + 16250 cm iliustr.) (Aleknavičienė – 16,2 aut. l. Blažienė – 9,8 aut. l.) ISBN 978609-411-265-2

2.2. Mokslo studija ar jos dalis (abi ne mažesnės kaip 4 aut. l.)
1. Kiseliūnaitė Dalia. Įvadas. – Kiseliūnaitė D. Klaipėdos krašto toponimai. istorinis ir etimologinis registras. Lietuvių
kalbos institutas 2020 (elektroninis leidinys). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 34 p. (4,2 a.l. 136.500 sp.ž. +
literatūros sąrašas). ISBN 978-609-411-262-1; doi.org/10.35321/e-pub.6.klaipedos-krasto-toponimai
2. Mikulskas Rolandas. Galimos jungties darytis / pasidaryti konstrukcijų ištakos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
2020, 90 p. (5,6 aut. l., 225131 sp. ž.; iš jų 4 aut. l. parašyti 2019 m.). ISBN 978-609-411-260-7. DOI:
https://doi.org/10.35321/e-pub.5.galimos-konstrukciju-istakos. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos/.
3. Poderienė, Nida, Tamulionienė, Aurelija. Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija, Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2020, 113 p. (iš viso 5,8 aut. l. (232 805 sp. ž.). ISBN 978-609-411-277-5. DOI:
doi.org/10.35321/e-pub.7.grizusiuju-kalbine-integracija. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos/.

3. Mokslo straipsniai
3.1. Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose (ne mažesnis kaip 0,25 aut. l.)
1. Auksoriūtė, Albina. Lauryno Ivinskio augalų ir grybų genčių vardai Povilo Matulionio Žolyne: Lauryno Roko
Ivinskio 210-osioms gimimo metinėms metinėms. – Terminologija 27, 2020. Prieiga internete:
http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2025/2123. ISSN 1392-267X (spausdintas), ISSN 2669-2198
(elektroninis) (1,97 aut. l. (78781 sp. ž.).
2. Bakšienė, Rima, Čepaitienė, Agnė. A Quantitative Analysis of the Eastern Aukštaitian Subdialects of the Lithuanian
Language. – Scando-Slavica 66 (1), 2020, 144-180 . https://doi.org/10.1080/00806765.2020.1740108. ISSN: 00806765 (Print), 1600-082X (Online). (2,2 aut. l.: teksto 2,03 aut. l. (81123 sp. ž.), 5 iliustracijos 0,17 aut. l. (500 cm 2).
3. Bilkis, Laimutis. Dėl kaimo vardo Ývoliai kilmės. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 2020, 178–192. Prieiga
internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica. ISSN 1648-4444, DOI: http://doi.org/10.35321/all83-08
(0,9 aut. l. (37293 sp. ž.)).
4. Blažienė, Grasilda. Baltische Spuren in Ortsnamen Europas? – Индоевропейское языкознание и классическая
филология–XXIV, Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского 22–24
июня 2020 г. Первый полутом 2020, Санкт–Петербург: Институт лингвистических исследований, 443–465.
DOI: 10.30842/ielcp 230690 152405, leidinio DOI: 10.30842/ielcp23069015;
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https://drive.google.com/file/d/1P7HPHWE5OK3D4xd63FgyZpsJyravJdHM/view
https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2020_01.pdf Bazės РИНЦ (e-library), AWOL – The Ancient World
Online, Erih Plus. Nuo 2020 04 05 RSCI WoS (Russian Science Citation Index on Web of Science).
http://elibraryworld.com/projects.html ir https://www.hse.ru/news/science/355002143.html (1,3 aut.l. (503013
sp. ž.)).
5. Čistiakova, Marina. Чистякова, Марина. Новонайденные отрывки из Кормчей в прологе Национального музея
им. А. Шептицкого. – Slavistica Vilnensis 65(1), 2020, p. 20–29. Prieiga internete:
https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/18380/18912. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115 (0,7
aut. l. (27 747 sp. ž.).
6. Čistiakova, Marina. Чистякова, Марина. Чтения московской редакции Стишного пролога в рукописных
прологах Речи Посполитой. – Slavistica Vilnensis 64(2), 2019, p. 31–41. Prieiga internete:
https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16825/15948. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115 (0,8
aut. l. (30 465 sp. ž.).
7. Dambrauskienė, Diana. Pietų žemaičių raseiniškių tarmių nominacijos ir įverčiai. – Acta Linguistica Lithuanica 83,
2020, p. 227–247. Prieiga
internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2050/2149 DOI: doi.org/10.35321/all8311 ISSN 1648-4444. 1 aut. l. + 5 pav. (+ 39 179 sp. ž.).
8. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa). – Acta
Linguistica Lithuanica 82, 2020, p. 93–116. ISSN 2669-218X. Prieiga internete:
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1026. (1,46 aut. l. (58 219 sp. ž.).
9. Ivoška, Darius. Trends of Naming Individuals of Different Origin in the Medieval Prussia. – Onoma 55, 2020.
Prieiga internete: https://onomajournal.org/. ISSN: 0078-463X; e-ISSN: 1783-1644. (1 aut. l. (40.425 sp. ž.).
10. Ivoška, Darius. Zur Frage der baltischen Eigennamen des Gebietes Ragnit und Tilsit in den Ordensdokumenten des
14.-15. Jahrhunderts (Dėl baltiškų Ragainės ir Tilžės srities tikrinių vardų XIV-XV a. ordino dokumentuose). –
Acta Linguistica Lithuanica 83, 2020. Prieiga internete:
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2045. ISSN 1648-4444 (1 aut. l. (43.368 sp. ž.)).
11. Kardelytė-Grinevičienė, Daiva. Die litauischen Wenker-Materialien. – Minderheitensprachen und
Sprachminderheiten: Deutsch und seine Kontaktsprachen in der Dokumentation der Wenker-Materialien, J. Fleischer, A.
Lameli, Ch. Schiller, L. Szucsich (Hrsg.), Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag, 2020, 303–
327. ISBN 978-3-487-15934-8.
12. Kiseliūnaitė Dalia. Klaipėdos krašto šiaurinės dalies nausėdijos XVI–XVIII a. vietovardžiuose ir asmenvardžiuose. –
Acta Historica Universitatis Klaipedensis XLI (41). Sud. M. Ščavinskas, J. Skurdauskienė. Klaipėda, 2020, (dvi
prieskyros LKI ir KU; po 0,7 a.l. (po 28 000 sp.ž.)
13. Kiseliūnaitė, Dalia. The future of an Endangered geolect in a UNESCO World Heritage Site – Logos, 2020/105, p.
171‒180. ISSN 0868 (0,675 aut. l.; 27 000 sp. ž.). https://doi.org/10.24101/logos.2020.85.
14. Lemeškin, Ilja: Лемешкин, Илья. (Ре)конструкции vs чтение древнейшего прусского текста. –
Индоевропейское языкознание и классическая филология XXIV, 2020, 465–479. Prieiga internete:
http://tronsky.iling.spb.ru/ru/xxiv.html. ISSN 2306-9015, DOI: 10.30842/ielcp230690152432 (0,6 aut. l. (25 854
sp. ž.)).
15. Lemeškin, Ilja: Лемешкин, Илья. Здесь сидела (1517), да улетела (1518): Musca depicta на портретах
Франциска Скóрина. – Древняя Русь. Вопросы медиевистики 79(1), 2020, 122–142. Prieiga internete:
http://www.drevnyaya.ru/vyp/v2020.php#n1. ISSN 2071-9574, DOI 10.25986/IRI.2020.79.1.009 (1,3 aut. l.
(53276 sp. ž.)).
16. Lemeškin, Ilja: Лемешкин, Илья. Скорининские ономастические этюды. – Slověne = Словѣне. International
Journal of Slavic Studies 10, 2020. Prieiga internete bus čia: http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/issue/archive.
ISSN 2304-0785 (1 aut. l. (41 478 sp. ž.)).
17. Mikulėnienė, Danguolė. New Trends in Lithuanian Dialectology: Multifunctional Research Model. – Acta
Linguistica Lithuanica 82, 2020, p. 11–33. Prieiga internete:
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http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1022/1397. DOI: doi.org/10.35321/all82-01. ISSN
1648-4444 (1,2 aut. l. = 0,86 aut. l. + 14 pav. (+ 34 415 sp. ž.).
18. Miliūnaitė, Rita. Neologijos terminija ir Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno praktika. – Terminologija 27,
2020, 81–107. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2023/2118. ISSN 1392-267X
(spausdintas), ISSN 2669-2198 (internetinis). Straipsnio DOI: doi.org/10.35321/term27-04 (1,6 aut. l. (64839 sp.
ž.).
19. Miškinienė, Galina. Арабографичные рукописи литовских татар из одного частного собрания: новые находки. –
Slavistica Vilnensis 65(2), 2020, pp. 136–148. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115 (0,65 aut. l. (25888 sp. ž.).
20. Mitkevičienė, Asta. Terminai internetinėje žiniasklaidoje (žvalgomasis tyrimas). – Terminologija 27, 2020. Prieiga
internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/1727/2119. ISSN 1392-267X (spausdintas), ISSN
2669-2198 (elektroninis) (1,2 aut. l. (48 000 sp. ž.).
21. Morozova, Nadiežda. «Родословие иноческого пострижения» Стефана Фролова и «Алфавит духовный» Василия
Золотова. – Rocznik teologiczny LXII/2, 2020, pp. 613–646. ISSN 0239-2550. Prieiga internete:
http://rocznikteologiczny.eu/app/uploads/2020/11/rt_2020_23.pdf (1,4 aut. l. (56 000 sp. ž.).
22. Morozova, Nadiežda. Староверы глазами представителей других христианских конфессий Речи Посполитой:
иезуит Ян Алоизий Кулеша. – Slavistica Vilnensis 65(2), 2020, pp. 54–64. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115.
DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(2).47 (0,8 aut. l. (32 000 sp. ž.).
23. Morozova, Nadiežda. Филипповское родословие из рукописного собрания Библиотеки им. Врублевских
Академии наук Литвы: источниковедческий анализ. – Известия Уральского федерального университета.
Серия 2. Гуманитарные науки 22, № 3(200), 2020, pp. 72–88. ISSN 2227-2283 (print), ISSN 2587-6929 (online).
DOI: https://doi.org/10.15826/izv2.2020.22.3.045 (1,3 aut. l. (53 000 sp. ž).
24. Murmulaitytė, Daiva. Naujųjų dūrinių analizės ir klasifikacijos galvosūkiai. – Acta Linguistica Lithuanica 82. P. 34–
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https://doi.org/10.33918/26692449-22002. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-irtestiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677#content-87. ISSN 1392-737X, e-ISSN 2669-2449 (3,45 aut. l. (118 028
sp. ž. + 1467,5 cm2 iliustr.).
64. Triškaitė, Birutė. Jonas Jokūbas Kvantas – lietuvių raštijos istoriografas: Prūsijos presbiterologija (prieš 1772). – Res
Humanitariae 28, 2020. ISSN 1822-7708 (1,1 aut. l. (44 033).
65. Tuomienė, Nijolė. The borrowing domain in the south-eastern border regions of the lithuanian language
[Skolinimosi erdvė pietrytiniame lietuvių kalbos paribyje]. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings.
Sud. Violeta Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020, 192–207, 303–305 (1, 2 aut. l.; 51 312 sp. ž.).
ISBN 978-609-411-279-9. doi.org/10.35321/e-pub.8.problems-and-findings. Prieiga internete: http://lki.lt/wpcontent/uploads/2021/01/KIDP6.pdf .
66. Tuomienė, Nijolė. Функционирование официальных и местных форм названий на территории периферийного
литовского диалекта. – Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a
současnosti. Editoři Mirosław Jankowiak, Michal Vašiček, Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., 2020,
65–78. ISBN 978-80-86420-80-6.
67. Urbanavičienė Jolita. Spectral characteristics of the Lithuanian obstruents according to gender: preliminary results of
experimental research. – Сучасні тенденції фонетичних досліджень. Зб. матеріалів IV Круглого столу з міжнар.
участю, Київ, КПI iм Iгоря Сiкорьского, вид-во «Полiтехнiка», 2020, 106–111. Prieiga internete: terraludens.com.
ISBN 978-966-622-988-8. (0,33 aut. l. (13270 sp. ž.).
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68. Urbanavičienė, Jolita. Палатализация в современных балтийских языках: акустический анализ шумных
согласных. – Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу: матерiали
VI Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï. Луцьк: Луцький iинститут розвитку людини унiверситету
«Украïна», 2020, 287–297. Prieiga internete: https://lutsk.uu.edu.ua. УДК 81ʼ342.42:811.17. (0,36 aut. l. (14467 sp.
ž.).
69. Vaicekauskienė, Loreta. Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių
tyrimai? Taikomoji kalbotyra 14, 2020. (2,5 aut. l. (99,960 sp. ž.) eISSN 2029-8935
70. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Daiktavardžiai atitiktis, atitikimas administracinėje kalboje. – Bendrinė kalba 93, 2020.
Žurnalo prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2059, DOI:
doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.08. ISSN 2351-7204. (1,7 aut. l. (66 852 sp. ž.).
71. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Draugo konceptas publicistikoje. – Kristina Rutkovska, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska (red.), Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje 1. Teorinės prielaidos ir interpretacijos, Vilnius / Liublinas:
VU leidykla, 2020, 337–365. Tęstinio leidinio prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/openseries/issue/view/1706, straipsnio DOI: https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.17. ISBN 978-609-07-0458-5. (2,1
aut. l. (83 521 sp. ž.).
72. Vaskelaitė Ramunė. Santrumpų vertimas ES teisės aktuose: kriterijaus klausimas. – Bendrinė kalba 93, 2020. Prieiga
internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14. ISSN 2351-7204. (2,31
aut. l. (92 498 sp. ž.).
73. Venckienė, Jurgita. Knygų ir jų autorių asmeninė ortografija XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. – Lietuvių kalba 15,
2020. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/315. ISSN 1822–525X
(0,99 aut. l. (39 793 sp. ž.).
74. Vyniautaitė Simona, Plungės geolektas regresyvinės balsių i, u asimiliacijos požiūriu, Lietuvių kalba 14, 2020, 1–19.
Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/298. ISSN 1822-525X (1 aut. l.
(39431 sp. ž).
75. Vladarskienė, Rasuolė. Metaforinis raiškos būdas administracinėje lietuvių kalboje. – Bendrinė kalba 93, 2020. Prieiga
internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba. ISSN 2351-7204. (0,8 aut. l. (32 104 sp. ž.).
76. Zemlevičiūtė, Palmira. Medicinos asmenų pavadinimai 1920 metų nepriklausomos Lietuvos pirmajame Medicinos
žurnale. – Lituanistica 66(4), 2020. Prieiga internete:
https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/4364/3438. ISSN 0235-716X (1,7 aut. l. (68,465
sp. ž.).

4. Taikomieji mokslo leidiniai
4.1. Moksliniai žodynai (bendrinės kalbos, vietovardžių, terminų, tarmių ir pan.) (ne mažesnis kaip
8 aut. l.)
1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė.
Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/: 9 dalis: K (k-karžygiškumas). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN
978-609-411-261-4 (9 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wpcontent/uploads/2020/06/B%C5%BD-9-dalis-K-k-kar%C5%BEygi%C5%A1kumas-2020.pdf. (8,4 aut. l.).
2. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė.
Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/: 10 dalis: A (a-anapestinis). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978609-411-263-8 (10 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wpcontent/uploads/2020/08/BZ-10-dalis-A-a-anapestinis-2020.pdf. (8,3 aut. l.).
3. Kiseliūnaitė Dalia. Klaipėdos krašto toponimai. Istorinis ir etimologinis registras. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020
(elektroninis leidinys), 35‒224 (17,5 a.l. 743 770 sp.ž.) ISBN 978-609-411-262-1; doi.org/10.35321/epub.6.klaipedos-krasto-toponimai
4. Melnikienė, Danguolė. Dictionnaire lituanien–français. Lietuvių–prancūzų kalbų žodynas. Hermann éditeurs, Paris,
2020. ISBN : 9791037003232, 1200 puslapių (80 aut. l. – Lietuvių kalbos instituto dalis iš 116 aut. l.).
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4.2. Moksliniai šaltinių (ar transkribuoto tarminio teksto) leidimai
1. Aleknavičienė, Ona [Par.]. Baltramiejus Vilentas, Enchiridionas, 1579, internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2020 (1,75 aut. l., 70 300 sp. ž.). ISBN 978-609-411-268-3. Prieiga internete:
http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=87
2. Aleknavičienė, Ona [Par.]. Baltramiejus Vilentas, Evangelijos bei Epistolos, 1579, internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2020 (6,67 aut. l., 266 600 sp. ž.). ISBN 978-609-411-267-6. Prieiga internete:
http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=88
3. Aleknavičienė, Ona; Šinkūnas, Mindaugas [Par.]. Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Giesmės krikščioniškos,
1566, internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020 (1,09 aut. l., 43 480 sp. ž.). ISBN 978-609-411270-Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=85 5.
4.Aleknavičienė, Ona; Šinkūnas, Mindaugas [Par.]. Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Giesmės krikščioniškos,
1570, internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020 (4,53 aut. l., 181 200 sp. ž.). ISBN 978-609-411269-0. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=86
5. Anykščių apylinkių tekstai. Sud. Regina Rinkauskienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 147 p. ISSN 1822-6752,
ISBN 978-609-411-271-3. (5,8 aut. l. (229953 sp. ž.)).
6. Aleknavičienė, Ona; Blažienė, Grasilda [Par.]. Povilo Ruigio gramatika Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick
(1747): faksimilė, kritinis leidimas, vertimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020, 564 p. (28,7 aut. l. (728860 sp. ž.
+ 31468 cm2 faksimilių) (Aleknavičienė – 20,4 aut. l., Blažienė – 8,3 aut. l. ISBN 978-609-411-264-5.
7. Pietų žemaičiai raseiniškiai. Sud. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vida Marcišauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 203 p. ISBN 978-609-411-272-0. (8,3 aut. l. (332984 sp. ž.)).
8. Šepetytė, Rita [Par.]. Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambroziejaus Pabrėžos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
2020, 816 p. (41,6 aut. l. (1 664 332 sp. ž.) + DVD).
9. Šiaurės žemaičiai kretingiškiai. Sud. Jūratė Lubienė, Asta Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 283 p. ISBN
978-609-411-273-7. (11,3 aut. l. (450127 sp. ž.)).
10. Švendubrės apylinkių tekstai. Sud. Asta Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 183 p. ISSN 1822-6752
11. Triškaitė, Birutė [Par.]. Jonas Bretkūnas, Biblija. Esteros knyga, 1590, internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2020 (1,16 aut. l. (46 506 sp. ž.). ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete:
http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=89

4.4. Moksliniai žinynai, enciklopedijos, (bio)bibliografijos
1. Miliūnaitė, Rita; Aleksaitė, Agnė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas [Tęstinis internetinis žinynas nuo 2011 m.].
Sudarytoja Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. Prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt. (5
aut. l. (apie 600 naujažodžių aprašomųjų straipsnių; Iš viso 2020 m. ND pateikta 6000 naujažodžių). ISBN 978-609411-147-1. DOI: https://doi.org/10.35321/neol.
2. Šveikauskienė, Daiva. Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema [Tęstinis internetinis mokslinis žinynas].
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. Prieiga internete: http://ligis.lki.lt/. (2020 m. papildyta 4,12 aut. l.
(165 022 sp. ž. arba 9 470 įrašų); bendra LIGIS apimtis 19,4 aut. l. (774 754 sp. ž., arba 49 818 įrašų). DOI:
doi.org/10.35321/ligis2017.

5. Kiti paskelbti darbai
5.1. Moksliškai susisteminti duomenų rinkiniai (turintys DOI)
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1. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas [Tęstinis internetinis moksliškai susistemintas duomenų rinkinys
nuo 2019 m.]. Sud. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Veslava Čižik-Prokaševa.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. Prieiga internete: http://publicistikos-tekstynas.lki.lt, ISBN 978-609-411256-0, DOI: doi.org/10.35321/publicistikos-tekstynas. (Iš viso apimtis 112,84 aut. l., iš jų 2020 m. – 42,07 aut. l.
vietoj planuotų 12 aut. l.: L. Vaičiulytės-Semėnienės 2020 m. dalis – 11,54 aut. l.; V. Čižik-Prokaševos dalis – 4,65
aut. l.; A. Gritėnienės dalis – 5,1 aut. l.; A. Gaidienės dalis – 2 aut. l.).
2. Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartoteka [elektroninė kartoteka nuo 2014 m.]. Prieiga internete:
http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka. DOI: https://doi.org/10.35321/lkztk.

5.2. Mokslo darbo recenzijos (ne mažesnė kaip 0,25 aut. l.)
1. Aleknavičienė, Ona [Rec.]. Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje.
Straipsnių rinkinys, sudarė ir parengė Inga Strungytė-Liugienė. – Archivum Lithuanicum 22, 2020, p. 363–376. DOI:
https://doi.org/10.33918/26692449-22010 Prieiga internete: https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-irtestiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677 ISSN 1392-737X (1 aut. l. (39 955 sp. ž.).
2. Blažienė, Grasilda. Analitinė recenzija Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Erste Abteilung, Bd. 13. 1472–
1479. Bearb.v. Madlena Mahling/Klaus Neitmann/Matthias Thumser unter Mitarb. v. Alexander Baranov /Christian
Gahlbeck/Johannes Götz /Cornelia von Hessberg/Ralf Lützelschwab /Sonja Neitmann und Renate Schelling,
Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2018, 880 S. ISBN 978-3-412-50766-4; € 160,00 [D], € 165,00 [A]. – Jahrbuch
Preußenland 11, Jahrbuch der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung und der
Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens
Mitteilungen aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Hrsgg. von Reinhard Hanke, Dieter
Heckmann, Astrid Kaim-Bartels, Andreas Kühne und Sven Tode, Osnabrück: libre Verlag 2020, ISBN 978-3944870-73-1, ISBN 0032-7972, 216–221 (0,47 aut. l. (19 152 sp. ž.).
https://www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben-12707. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045 (0,26 aut. l.
(10 456 sp. ž.).
3. Ivoška, Darius. Eugenijus Jovaiša KAPAI IR ŽMONĖS. Aisčiai, romėnai, gotai ir kitos istorijos. – Acta Linguistica
Lithuanica 83 2020, 373–381. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2057.
ISSN 1648-4444 (0,6 aut. l. (24.128 sp. ž.)).
4. Ragaišienė, Vilija. Asta Leskauskaitė (sudarytoja). Leipalingio apylinkių tekstai. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 2019,
269–278. Prieiga internete: doi.org/10.35321/all81-14. ISSN 1648-4444 (0,65 a. l, 26213 sp. ž.).
5. Ragaišienė, Vilija. Laima Kalėdienė (sudarytoja). Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir socioliolingvistika. – Acta
Linguistica Lithuanica 81, 2019, 261–268. Prieiga internete: doi.org/10.35321/all81-13. ISSN 1648-4444 (0,51 a. l,
20422 sp. ž.).
6. Temčinas, Sergejus. [Rec.] Jos Schaeken, Voices on Birchbark: Everyday Communication in Medieval Russia (=
Studies in Slavic and General Linguistics 43), Leiden, Boston: Brill, 2019, 212 p. – Baltistica 55(1), 2020, p. 190‒194.
Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2416/2351

5.3. Spausdinti pranešimai (ne mažesnis kaip 0,25 aut. l.)
1. Garšva, Kazimieras. Vilniaus apskrities kalbų interpretacijos. – Voruta, 2020, Nr. 2 (868), 60–64. www.voruta.lt. ISSN
1392-0677. (0,27 aut. l. (10 800 sp. ž.)). ISSN 2686-8792, ISBN 978-5-94067-508-2 (0,25 aut. l. (10 000 sp. ž.).
2. Jaroslavienė, Jurgita; Auksoriūtė, Albina. Innovations and Challenges in the Digital Transformation of the Lithuanian
Language Industry. – Language and Economy: Language Industries in a Multilingual Europe. Tõnu Tender, Ludwig M.
Eichinger (eds.), Contributions to the EFNIL Conference 2019 in Tallinn, European Federation of National
Institutions for Language (EFNIL), 2020, 155–167. Straipsnio prieiga internete:
http://www.efnil.org/documents/conference-publications/tallinn-2019/EFNIL-2019-24-Jaroslaviene-Auksoriute.pdf.
ISBN 978-963-9074-84-2 (print), ISBN 978-963-9074-85-9 (PDF).
3. Miškinienė, Galina. Сохранение и изучение исламского письменного наследия – важная гуманитарная
задача современного мира. – I Международный форум «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН
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РОССИИ», Том I. Сост. Д. М. Абдрахманов, А. А. Тимерханов, С. Т. Рахимов, А. К. Хурматуллин. Казань: ИД
«МеДДоК», 2020, с. 111–123. Prieiga internete: https://bolgar.academy/news/izdan-sbornik-materialov-imezhdunarodnogo-foruma-bogoslovskoe-nasledie-musulman-rossii.html ISBN 978-5-6044288-5-6 (0,86 aut. l. (34
212 sp. ž.).
4. Šveikauskienė, Daiva; Ribikauskas, Arūnas; Šveikauskas, Vytautas. Lietuvių kalbos žodžių kompiuterinis kodavimas. –
The Word: Aspects of Research – Conference Proceedings 23(1/2), 2019, p. 440–449. Liepaja: LiePA. Prieiga internete:
https://dom.lndb.lv/data/obj/836813.html. ISSN 1407-4719. (0,65 aut. l. (25 950 sp. ž.).
5. Temčinas, Sergejus. Фольклорные истоки «предсмертной» фразы киевского князя Владимира Святославича в
«Повести временных лет». – Мельникова Е.А. (ред.), Восточная Европа в древности и средневековье: Чтения
памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто, вып. 32: Сравнительные
исследования социокультурных практик, Москва, 2020, с. 217‒222. Prieiga internete:
www.academia.edu/42268719/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%
BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0
%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%
D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%
D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%
D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82.

5.4. Mokslo sklaidos publikacijos (ne mažesnė kaip 0,35 aut. l.)
1. Auksoriūtė, Albina. Labai svarbu, kad lietuvių kalba būtų vartojama ir viešajame valstybės gyvenime, ir mokslo
pasaulyje. – Mano kraštas, 2020 rugpjūčio 7 d. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/albinaauksoriute-labai-svarbu-kad-lietuviu-kalba-butu-vartojama-ir-viesajame-valstybes-gyvenime-ir-mokslo-pasaulyje (0,4
aut. l. (18719 sp. ž.).
2. Bakšienė, Rima. Lituanisto vaidmuo visuomenėje anksčiau ir dabar. – Gimtoji kalba Nr. 9, 2020, 3–8. ISSN 25388851 (0,6 aut. l. (21884 sp. ž.)). Prieiga internete: www.melc.lt.
3. Čepaitienė, Agnė, Brazaitienė, Laura. Kaip keičiasi tarmėtyrininko veikla. – Gimtoji kalba 12 (642), 2020, 8–14 (0,53
aut. l.: teksto 0,38 aut. l. (15204 sp. ž.), 11 iliustracijų 0,15 aut. l. (445,72 kvadratinių centimetrų), autorių indėlis –
0,265 aut. l. ISSN 0868-5134. Prieiga internete: www.melc.lt.
4. Garšva, Kazimieras. Lietuvių kalba ir vardynas tarp Kernavės, Trakų ir Vilniaus. – Voruta, 2020, Nr. 3 (869), 77–83.
www.voruta.lt . ISSN 1392-0677. (0, 42 aut .l. (16 800 sp. ž.)).
5. Gritėnienė, Aurelija. Carinė Rusija „Lietuvių kalbos žodyne“. – Gimtoji kalba 6, 2020, p. 10–15. ISSN 0868-5134
(0,41 aut. l. (16 522 sp. ž.).
6. Gritėnienė, Aurelija. Eugenijos Šimkūnaitės žodžiai „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose. – Gimtoji kalba 9, p.
9–17. ISSN 0868-5134 (0,59 aut. l. (23 653 sp.ž.).
7. Gritėnienė, Aurelija. Koks žmogus yra gražus „Lietuvių kalbos žodyne“. – Mano kraštas, 2020 m. liepos 11 d. Prieiga
internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/aurelija-griteniene-koks-zmogus-yra-grazus-%E2%80%9Elietuviukalbos-zodyne%E2%80%9C- (0,40 aut. l., 16200 sp. ž.)
8. Jaroslavienė, Jurgita, Miliūnaitė, Rita. Beribis lietuvių kalbos pasaulis skaitmeninių išteklių sistemoje „E. kalba“. –
pasauliolietuvis.lt. 2020-11-21. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/beribis-lietuviu-kalbos-pasaulisskaitmeniniu-istekliu-sistemoje-e-kalba/ (0,41 aut. l., 16723 sp. ž.).
9. Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva. Žodynų konkursas „Mano žodynas“ – visas kartas telkianti kūryba. –
Gimtoji kalba 12 (642), 2020, p. 15–22. (0,56 aut. l. (22473 sp. ž.)
10. Liutkevičienė, Danutė, Palovienė, Birutė (VU). Pratarmė antrajam A. Sabaliausko knygos „Iš kur jie“ leidimui, 2020,
p. 5–12 (0,35 aut. l. (14057 sp. ž.)).
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11. Petkūnas, Darius; Žavinta Sidabraitė; Inga Strungytė-Liugienė. Wiedergeboren durch das Buch und den lebendigen
Glauben. Forschungen zur Kultur der preußisch-litauischen Gemeinschaftsbewegung. – Annaberger Annalen 28,
2020, p. 26–38. Prieiga internete: https://annabergerannalen.de/jahrbuch/2020/5_Gemeinschaftsbewegung_AA28.pdf [interviu pirmą kartą publikuotas Lietuvoje:
Atgimę per knygą ir tikėjimą [pokalbis su Žavinta Sidabraite, Inga Strungyte-Liugiene, Dariumi Petkūnu]. – Būdas 6,
2019, p. 55–60] (0,72 aut. l. (29 006 sp. ž.), iš jų I. Strungytės-Liugienės dalis – 0,3 aut. l. (12 059 sp. ž.).
12. Poderienė, Nida. Kaip mokiniai vertina gimtąją kalbą ir jos kūrybines galias? – Gimtoji kalba 8 (386), p. 15–20. (0,36
aut. l., (14554 sp. ž.).
13. Rimkutė-Ganusauskienė, Aušra. Mokinių keiksmažodžiai. – Gimtoji kalba 11, 2020. ISSN 0868-5134 (0,43 aut. l. (17
254 sp. ž.).
14. Rita Miliūnaitė: Kalba gyva, kiek ji turi vidinės jėgos atsinaujinti [Karolinos Baltmiškės interviu]. – Mano kraštas.
Kategorija Mano kalba. manokrastas.lt, 2020-04-20. Prieiga interntete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ritamiliunaite-kalba-gyva-kiek-ji-turi-vidines-jegos-atsinaujinti (0,348 aut. l.,13946 sp. ž.).
15. Sakalauskienė, Vilija. Etnolingvistinė informacija apie rugį lietuvių tarminiuose žodynuose. – Vertybės lietuvių ir lenkų
pasaulėvaizdyje: liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas. Tarptautinio kultūrinės lingvistikos
seminaro tezės. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2020 metų rugsėjo 24–25 d., p. 30–31. ISBN 978-609-07-0446-2
16. Sakalauskienė, Vilija. Jono Jablonskio kartoteką „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ pavarčius. – Gimtoji kalba 12,
2020, p. 3–7. ISSN 0868-5134. (0,38 aut. l. (15 351 sp. ž.).
17. Sakalauskienė, Vilija. Neįvertintas Jono Jablonskio palikimas. – Pasaulio lietuvis. Rubrika Kultūra ir švietimas. 202008-05. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/neivertintas-jono-jablonskio-kalbinis-palikimas/ (0,62 aut. l. (24
801 sp. ž.).
18. Skerytė-Kazlauskienė, Monika. Kalbos raida. – Ikimokyklinis.lt, 2020-06-02. http://www.svietimonaujienos.lt/kalbosraida/ (0,35 aut. l.).
19. Smetonienė, Anželika. Neįprastos žodžių reikšmės Konstantino Sirvydo žodyne „Promptuarium dictionum
Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“. – Gimtoji kalba 10, 2020, p. 8–13. ISSN 2538-8851 (0,46 aut. l. (18 765
sp. ž.).
20. Smetonienė, Anželika. Unikali žodyno „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ leksika.
– Gimtoji kalba 9, 2020, p. 18–23. ISSN 2538-8851 (0,37 aut. l. (14 978 sp. ž.).
21. Švambarytė-Valužienė Janina. [Apžvalga. Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė. Pietinių pietų aukštaičių šnektų
žodynas. Lietuvių kalbos institutas, t. 1 A-M, t. 2 N-Ž, 2019 – Gimtoji kalba Nr. 7 (637), 2020, 28–31. (12.035 sp. ž.,
0, 38 a. l.) ISSN 0868-5134. Prieiga internete: www.melc.lt.
22. Tamulionienė, Aurelija. Mokinių kalbinė aplinka: kalbų vartojimas kasdieniame gyvenime. – Gimtoji kalba 6 (636), p.
24–28. (0,36 aut. l. (14 369 sp. ž.).
23. Vaičiakauskienė, Sonata. Prioritetas lietuvių kalbai – misija (ne)įmanoma. – Gimtoji kalba 7 (637), p. 19–22. (0,35
aut. l.)
24. Vaskelaitė, Ramunė. Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“. – Terminologija 27, 2020.
Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2030/2126. ISSN 1392-267X (0,35 aut. l. (14 196
sp. ž.).
25. Vaskelaitė, Ramunė. Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos. – Gimtoji kalba 5, p. 5–12. Prieiga internete:
https://www.melc.lt/lt/2020-metu-gimtoji-kalba. ISSN 2538-8851 (0,55 aut. l. (22 017 sp. ž.).
26. Venckienė, Jurgita. Mokslinis seminaras „Sekant dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų. – Archivum
Lithuanicum 22, 2020, p. 415–420. DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-22015. Prieiga internete:
https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677#content-87. ISSN
1392–737X, e-ISSN 2669-2449 (0,37 aut. l. (14 848 sp. ž.).
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5.5. Mokslo sklaidos publikacijos (mažesnės kaip 0,35 aut. l.) mokslo, profesiniuose ir kultūros
leidiniuose
1. Aleksaitė, Agnė; Urnėžiūtė, Rita. Pandemijos kalba ir mes. – Gimtoji kalba 11, 3–7, 2020. ISSN 0868-5134 (0,32 aut.
l. (12 933 sp. ž.).
2. Aleksaitė, Agnė; Urnėžiūtė, Rita. Pandemžodžiai Lietuvoje ir svetur. – Gimtoji kalba 4, 17–22, 2020. ISSN 0868-5134
(0,34 aut. l. (13 825 sp. ž.).
3. Garšva Kazimieras. Straipsnių, pokalbių ciklas apie valstybinės kalbos funkcionavimą Lietuvoje ir kalbos tyrimus:
2020-07-30. www.alkas.lt; 2020-11-07. „Auksinė varpa“, Nr. 861 (8855); 2020-05-04. „Lietuvių kalbos instituto
mokslininkai iš arčiau“ www.lki.lt facebook; 2020-09-5-11 .„Respublika“; www.voruta.lt 2020, Nr. 2 85. (0,2 aut. l.
(8000 sp. ž.)).
4. Garšva, Kazimieras. 2020-04-20. pokalbis internetinėje svetainėje Mano kraštas www.manokrastas.lt (0,3 aut. l.
(12 000 sp. ž.)).
5. Garšva, Kazimieras. Valstybinės kalbos saugumas yra valstybės saugumas. – Voruta 2020 Nr. 1 (867) 88–90.
www.voruta.lt ISSN 1392-0677 (0,3 aut. l. (12 000 sp. ž.)).
6. Gritėnienė, Aurelija, Naktinienė, Gertrūda. Minint žodynininkės Zitos Virginijos Šimėnaitės (1950–2016) 70-ąsias
gimimo metines. – Bendrinė kalba 93, 2020, p. 1–7. Prieiga internete:
http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2024/2114 ISSN 2351-7204 (0,29 aut. l. (11 792 sp. ž.).
7. Gritėnienė, Aurelija, Urnėžiūtė, Rita. „Tėvynės jausmas išaugina kalbos jausmą“. Kalbininko Petro Būtėno ir jo
mokinės Aleksandros Kazickienės atminimą įamžinanti premija – mecenatės šimtmečio dieną. – Gimtoji kalba 7,
2020, p. 12–16. ISSN 0868-513 (0,29 aut. (11 662 sp. ž.).
8. Jurgita Jaroslavienė: Lietuvių kalbos institutas yra toji ypatingos nacionalinės svarbos institucija, reikšmingai
prisidedanti prie kalbos puoselėjimo. – Mano kraštas. Kategorija Mano kalba. 2020-06-01. Prieiga internete:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-lietuviu-kalbos-institutas-yra-toji-ypatingos-nacionalinessvarbos-institucija-reiksmingai-prisidedanti-prie-kalbos-puoselejimo (0,3 aut. l. (11 895 sp. ž.) (kalbino Karolina
Baltmiškė)
9. Jurgita Jaroslavienė: tarptautinis bendradarbiavimas primena, kad kiekviena tauta unikali savo kalba. – Mano kraštas.
Kategorija Mano kalba. 2020-05-03. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslavienetarptautinis-bendradarbiavimas-primena-kad-kiekviena-tauta-unikali-savo-kalba- (0,31 aut. l. (12 579 sp. ž.) (kalbino
Karolina Baltmiškė).
10. Kiseliūnaitė, Dalia. Interviu „Su kuršių kalbos specialiste prof. Dalia KISELIŪNAITE kalbasi Mindaugas PELECKIS:.
– Kultūros barai 9, 2020, p. 12‒ 15. ISSN 0134-3106.
11. Meiliūnaitė, Violeta. Kolektyvinės monografijos Balčiūnienė, Asta, Meiliūnaitė, Violeta, Rinkauskienė, Regina.
„Kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XXI amžiuje“. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2019 pristatymas. –
Gimtoji kalba 2, 2020. Prieiga internete https://www.melc.lt/lt/2020-metu-gimtoji-kalba/657-gimtoji-kalba-nr-2pdf-formatu. ISSN 0868-5134 (0,21 aut. l. (8321 sp. ž.).
12. Miškinienė, Galina. Lina Lieparskienė, Arūnas Baltėnas. Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą. Vilnius, 2019.
263 p. – Slavistica Vilnensis 64(2), 2019, p. 148–151. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/slavisticavilnensis/issue/view/1454. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115 (0,24 aut. l. (9 583 sp. ž.).
13. Morozova, Nadiežda. Памяти Леонида Леонидовича Касаткина (30.12.1926–13.09.2020). – Slavistica Vilnensis
65(2), 2020, pp. 159–163. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115. DOI:
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(2).55. (0,25 aut. l. (9 700 sp. ž. + nuotrauka).
14. Ramonaitė, Jogilė Teresa. Pokalbis su Jurgita Jačėnaite portalui bernardinai.lt, 2020-07-21 [Prieiga internete:
https://www.bernardinai.lt/psicholingviste-kaip-zmogus-uzaugs-mastantis-jeigu-vos-prasiziojes-kritikuojamas-uzkalba/?fbclid=IwAR2eGmYfd6kPEGyOlQzvzal_taWqA8i1eQU34F0OaWACj53LZrh6tCmXlf4]
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15. Rasuolė Vladarskienė: viešosios kalbos normas prilyginčiau teisės normoms,.– Mano kraštas. Kategorija Mano kalba.
2020 m. lapkričio 19 d. Prieiga per internetą https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rasuole-vladarskiene-viesosioskalbos-normas-as-prilyginciau-teises-normoms, (0,3 a. l.) (kalbino Karolina Baltmiškė)
16. Rita Miliūnaitė: „Žmonės kalbininkų darbą įsivaizduoja per menkai“. [Giedrės Milkevičiūtės interviu]. Savaitė, 202008-13, Nr. 33, p. 30–31 (0,27 aut. l. (sp. ž. 10 983).
17. Smetonienė, Anželika. M. Daukšos raštų atsiradimo aplinkybės. – Pasaulio lietuvis, 2020. Prieiga internete:
https://pasauliolietuvis.lt/m-dauksos-rastu-atsiradimo-aplinkybes (0,28 aut. l. (11 562 sp. ž.).
18. Šveikauskienė, Daiva. Pradėta kurti lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema. – Gimtoji kalba Nr.4 (634), 2020.
Prieiga internete: www.melc.lt/lt/leidiniai/23-gimtoji-kalba. ISSN 0868-5134 (0,27 aut. l. (10.626 sp. ž.).
19. Urbanavičienė, Jolita: visuomenei žodynų reikia nuolatos ir įvairių: ir vienakalbių, ir keliakalbių. – Mano kraštas. Kategorija
Mano kalba. 2020 m. birželio mėn. 5 d. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jolita-urbanavicienevisuomenei-zodynu-reikia-nuolatos-ir-ivairiu-ir-vienakalbiu-ir-keliakalbiu (0,33 aut. l. (13063 sp. ž.)) (kalbino
Karolina Baltmiškė)
20. Vaskelaitė Ramunė. [Kronika: mokslinio seminaro apžvalga]. – Gimtoji kalba 11, 2020. ISSN 2538-8851 (0,25 aut. l.
(10 120 sp. ž.).
21. Vladarskienė, Rasuolė. Kalbininko Prano Kniūkštos gyvenimas tarp gramatikos ir politikos – visuomenei. – Gimtoji
kalba 5, 2020, 17–21. ISSN 2538-8851. (0,3 a. l.). Apžvelgta amžinybėn iškeliavusio aktyvaus bendrinės kalbos tyrėjo
ir puoselėtojo Prano Kniūkštos įvairiapusė veikla ir jos reikšmė.
22. Vladarskienė, Rasuolė. Kazys Ulvydas – iškilus kalbos kultūros ugdytojas (110-osioms gimimo metinėms paminėti) –
Bendrinė kalba 93, 2020 (0,3 a. l.), prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/index
23. Vukotić, Vuk. Tautos kūno ir kraujo sergėtojai: VLKK heteroviršenybės ideologija. (Portalas „Gyvenimas per
brangus“, 2020-08-23). [Prieiga internete: https://gpb.lt/tautos-kuno-ir-kraujo-sergetojai-vlkk-heterovirsenybesideologija]

5.6. Metodinė priemonė
1. Nauckūnaitė, Zita. Argumentavimas: didaktiniai aspektai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411259-1. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos/. DOI: https://doi.org/10.35321/e-pub.4.argumentavimasdidaktiniai-aspektai (5,05 aut. l. (201 952 sp. ž.).
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2 PRIEDAS. Mokslo pranešimai
1. Pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje
1. Aleksaitė, Agnė; Urnėžiūtė, Rita. Creative Responses to COVID-19 Pandemic in Lithuania: from Neologisms to
Reinterpretation of Folklore. – Folk – folklor – folkloryzm (Lenkija, Liublinas, 2020-12-10-11).
2. Auksoriūtė, Albina. The creation and development of Lithuanian nomenclative names of botany. – II International
Conference „Terminology – Heritage and Modernity“ (Tbilisis, 2020-11-14–15). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga
internete: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2020/11/Conference_Proceedings.pdf].
3. Blažienė, Grasilda. – Naujos prūsistikos resp. baltistikos hipotezės ir jų reikšmė. Tarptautinės dirbtuvės AKTUÁLNÍ
VÝZVY ČESKÉ BALTISTIKY CONTEMPORARY CHALLENGES OF CZECH BALTISTICS. (Brno, 2020-11-23–
25)
4. Blažienė, Grasilda. Baltische Spuren in Ortsnamen Europas? Индоевропейское языкознание и классическая
филология. Чтения памяти профессора И. М. Тронского (Sankt-Peterburgas, 2020-06-22–24).
https://sites.google.com/view/tronskyconference2020
https://drive.google.com/file/d/1sb4h1Ri3xaTyySxO92rLBlfWtqUYa5l6/view?usp=sharing Pranešimai Youtube
5. Čistiakova, Marina. Apie Eiliuotojo sinaksaro serbiškojo vertimo rugsėjo tekstų rekonstrukciją. – Balkan and Baltic
States in United Europe – History, Religion, and Culture IV. Religiosity and Spirituality in the Baltic and Balkan Cultural
Space: History and Nowadays (Ryga, 2020-11-13).
6. Čistiakova, Marina. Pskovo redakcijos Sinaksaro pamokymų šaltinių atribucija. – Senosios slavų literatūros ir raštija:
naujausi tyrimai ir moksliniai projektai (Rusijos mokslų akademijos Pasaulinės literatūros A. M. Gorkio institutas,
Senųjų slavų literatūrų skyrius, Maskva, 2020-09-11).
7. Čistiakova, Marina. Trečiasis „Preliminaraus suvestinio bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų katalogo“ trečiasis tomas
rankraštinės Sinaksaro tradicijos tyrimų kontekste. – XVI knygotyros skaitymai, skirti Žirovičių vienuolyno ir bibliotekos
įsteigimo 500-osioms metinėms paminėti (Baltarusijos nacionalinė biblioteka, Minskas, 2020-05-15).
8. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa). – Tarptautinė
mokslinė konferencija XXX Scientific Readings (Latvija, Daugpilis, 2020-01-30).
9. Gritėnienė, Aurelija. Концепт ЦАРСКОЙ РОССИИ в «Словаре литовского языка». – Актуальні 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, 2020-05-21–22).
10. Jaroslavienė, Jurgita; Auksoriūtė, Albina. Language Technologies (and AI) & Digital Transformation of Learning and
Education. – Pranešimas tarptautiniame renginyje Stakeholder Consultation on Language Technologies in Digital Europe
Briuselyje, Belgijoje (Europos Komisija, 2020-02-10–11). Daugiau informacijos internete:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/language-technologies-digital-europe-programme-stakeholderconsultation
11. Lemeškin, Ilja. (Ре)конструкции vs чтение древнейшего прусского текста (plenarinis). – Индоевропейское
языкознание и классическая филология. Чтения памяти профессора И. М. Тронского (Sankt-Peterburgas, 2020-0622). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://sites.google.com/view/tronskyconference2020/ru]
12. Miškinienė, Galina. Тексты о снах в арабографичных рукописях литовских татар. – II международный форум
Богословское наследие мусульман России (Bolgaras, 2020-10-26–30).
13. Morozova, Nadiežda. Naujausi sentikių istorijos ir kultūros tyrimai Baltijos šalyse. – Sentikių bendruomenės
postsovietinėje erdvėje ir Europos Sąjungoje: „rusų pasaulis“ ir šiuolaikiniai iššūkiai (= Старообрядческие общины
постсоветского пространства и Европейского Союза: «русский мир» перед лицом современных вызовов)
(Maskva, 2020-10-28).
14. Morozova, Nadiežda. Vidinė fedosėjininkų polemika Sebežo ir Nevelio žemėse (RVSA archyvo duomenimis). –
Sentikybė Rusijos istorijoje ir kultūroje: tyrimų problemos (skirta protopopo Avakumo 400 metų jubiliejui) (=
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Старообрядчество в истории и культуре России: проблемы изучения: (к 400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума) (Maskva, 2020-10-26–27).
15. Ragauskaitė, Alma. Dėl kaimų gyventojų antroponimų darybos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio
parapijos krikšto metrikų knygoje. – 25th International Scientific Conference „The Word: Aspects of Research“.
Liepāja: Liepāja University Faculty of Humanities and Arts; Kurzeme Institute of Humanities. 26–27 November,
2020. Paskelbta konferencijos programa [Prieiga internete: http://www.vards.liepu.lv/en/program] (Nuotolinė
konferecija).
16. Ragauskaitė, Alma. Kai kurie XVII amžiaus kėdainiečių asmenvardžių darybos polinkiai. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna
147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valoda Sabiedrība“ / International Scientific
Language in Society to commemorate the 147th anniversary of academician Jānis Endzelīns. Rīga: Latvijas Universitātes
Latviešu valodas institūts / Latvian Language Institute of the University of Latvia. 20–21 February, 2020, 58–59.
Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete:
http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelina_tezes_2020.17.02_end%20version.pdf]
17. Šinkūnas, Mindaugas. XVI–XIX a. Mažosios Lietuvos ortografijos istorija: priebalsių geminacija. – 10.
starptautiskais zinātniskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un
problēmas“ (Ryga, Latvijos universitetas, 2020-01-17).
18. Temčinas, Sergejus. The Old Church Slavonic hymnography between liturgy and literature. – Διαδικτυακό
σεμινάριο σλαβολογίας (Αθήνα, 2020-12-12).
19. Temčinas, Sergejus. The Service for St Angelina of Serbia in its Byzantine and Balkan context. – Unity in Diversity:
Aspects of Centrality and Regionalism in the Byzantine World (Texts, Visual Culture, Ideology, Identity) (Belgrade, 202011-09–10).
20. Temčinas, Sergejus. Древнеруское "Моление" Даниила Заточника: текстология и авторство. – Christian Russia
in the Making (Warsaw, 30 January–1 February 2020).
21. Temčinas, Sergejus. Литовское языковое свидетельство скандинавского присутствия в восточнославянской
среде. – Древняя Русь и германский мир в историко-филологической перспективе (Москва, 2020-06-10–11).
22. Temčinas, Sergejus. О текстовой эволюции службы святым Борису и Глебу киевского митрополита Иоанна. –
XV Загребинские чтения (Санкт-Петербург, 2020-10-14).
23. Temčinas, Sergejus. Переводной акростишный канон прп. Иоанну Рильскому. – Палеославистика: лексикология
и лексикография. К 100-летию Р. М. Цейтлин (Москва, 2020-10-06–07).
24. Urbanavičienė Jolita. Spectral characteristics of the Lithuanian obstruents according to gender: preliminary results of
experimental research. – ІV International Round Table «Current trends in phonetic studies» / Сучасні тенденції
фонетичних досліджень (Кijevas, Kijevo Igorio Sikorskio politechnikos institutas, 2020-04-23). [Prieiga internete:
terraludens.com].
25. Vladarskienė, Rasuolė. Metaforizacija kaip terminų kūrimo būdas. – Tarptautinė konferencija XXX Zinātniskie
lasījumi (Daugpilis, Latvija, 2020-01-30–2020-01-31).

2. Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje
1. Gritėnienė, Aurelija. Vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės šiaurinių šnektų latvybės. – 9-oji tarptautinė tarpdisciplininė
mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ (Šiauliai, Šiaulių universitetas, 2020-10-15–16). Paskelbta
pranešimo
santrauka
[Prieiga
internete:
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1414&Itemid=17337&lang=lt].
2. Jaroslavienė Jurgita. Development of the Online Platform E. KALBA (e-Language): Increasing the Accessibility and
Usability of Lithuanian Language Resources and e-Services. – Pranešimas nuotoliniame tarptautiniame „Europos kalbų
tinklo (2019–2021)“ Baltijos šalių seminare European Language Grid (ELG) Workshop of Baltic Countries (Vilnius,
Lietuvių kalbos institutas, 2020-09-21). Daugiau informacijos internete: http://lki.lt/europos-kalbu-tinklo-baltijossaliu-seminaras/?lang=en, http://lki.lt/europos-kalbu-tinklo-baltijos-saliu-seminaras/ ir https://klc.vdu.lt/hlt/elgseminar.
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3. Jaroslavienė, Jurgita, Urbanavičienė Jolita, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne. Praktinė fundamentinių lyginamųjų
instrumentinių garsų tyrimų nauda, teorijų ir metodų inovacijos ir perspektyvos. – Tarptautinė mokslinė
konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta Lietuvių kalbos katedros 80-ajam jubiliejui (Vilnius, Vilniaus
universitetas, 2020-11-13). Paskelbtos pranešimų tezės: Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje / Lithuanian language in
Lithuania and in the world. Tezės / Abstracts. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 27–28. ISBN/ISMN 978-609-070415-8 (skaitmeninis PDF). [Prieiga internete: http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/tezes/].
4. Mikulėnienė, Danguolė. Pranešimas Dėl tradinių lietuvių tarmių diferentiškumo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje (VU 2020 11 13).
5. Miškinienė, Galina. Образ Девы Марии в рукописях литовско-польских татар. – II-asis tarptautinis kultūrinės
lingvistikos seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris
paveldas (Vilniaus universitetas, 2020-09-24–25). Paskelbtos pranešimo tezės: Miškinienė, Galina. Образ Девы Марии
в рукописях литовско-польских татар. – Tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų
pasaulėvaizdyje II. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2020 m.
rugsėjo
24–25
d.,
p.
21–22.
ISBN
978-609-07-0446-2
[Prieiga
internete:
http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/Tezes_2020%20su%20ISBN.pdf]
6. Mitkevičienė, Asta. Federated eTranslation Termbank Network [poster presentation]. – European Language Grid (ELG)
Workshop
of
Baltic
Countries
(Vilnius,
2020-09-21).
[Prieiga
internete:
http://lki.lt/wpcontent/uploads/2020/09/ELG-Programme-2020.pdf]
7. Mitkevičienė, Asta. Federated eTranslation Termbank Network [poster presentation]. – European Language Grid (ELG)
Workshop
of
Baltic
Countries
(Vilnius,
2020-09-21).
[Prieiga
internete:
http://lki.lt/wpcontent/uploads/2020/09/ELG-Programme-2020.pdf]
8. Pajėdienė, Jūratė. Demoniškosios jėgos įvardijimai žemaičių kasdienybėje / Nazwy sił demonicznych w życiu
codziennym Żmudzinów. – Tarptautinis kultūrinės lingvistikos seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje.
Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas: Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków:
dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe (Vilniaus universitetas, 2020-09-24–25). Paskelbtos
pranešimo tezės: Pajėdienė, Jūratė. Demoniškosios jėgos įvardijimai žemaičių kasdienybėje. – Tarptautinis kultūrinės
lingvistikos seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje II. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris
paveldas. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2020 m. rugsėjo 24–25 d., p. 24–25. ISBN 978-609-07-0446-2 [Prieiga
internete: http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/public/Tezes_2020%20su%20ISBN.pdf]
9. Pakalniškienė, Dalia. Senosios lietuvių raštijos veiksmažodžių daryba: intarpiniai ir sta kamieno antikauzatyvai.
Tarptautinė mokslinė konferencija Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje. Vilniaus universitetas, 2020-11-13. Paskelbtos
pranešimos tezės [Prieiga internete: http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/tezes/
10. Ragaišienė, Vilija. Prietarai ir patarimai „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. – Tarptautinis kultūrinės lingvistikos
seminaras Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje II. Liaudiškasis, tautinis ir daugiatautis ir daugiakultūris paveldas.
(Vilnius, 2020-09-24–2020-09-25).
11. Sakalauskienė, Vilija. Etnolingvistinė informacija apie rugį lietuvių tarminiuose žodynuose. – Vertybės lietuvių ir lenkų
pasaulėvaizdyje: liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas (Vilnius, Vilniaus universitetas, 2020-0924-25). Tezės paskelbtos atskiru leidiniu.
12. Vaicekauskienė, Loreta. Internetinė konferencija Signals 2020, 2020-11-25, Lietuvos aukščiausioji audito institucija,
http://www.signals.lt/programa (baigiamosios sesijos diskusijos dalyvė)
13. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta. Kaip suvokiamas kaimynas DLKT publicistikoje. – Tęstinis tarptautinis kultūrinės
lingvistikos seminaras „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis
paveldas“ (Vilnius, 2020-09-24–25). Paskelbtos pranešimos tezės: ertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje. Liaudiškasis,
tautinis, daugiatautis ir daugiakultūrinis paveldas, sud. K. Rutkovska, Vilnius: VU, 2020, 41–42, ISBN 978-609-070446-2.
14. Venckienė, Jurgita. Autorius ir jo knyga: dvejopas požiūris į ortografiją (XIX a. pabaiga). – Tarptautinė mokslinė
konferencija, skirta VU Lietuvių kalbos katedros 80-osioms metinėms Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje (Vilniaus
universitetas,
2020-11-13).
Paskelbtos
pranešimo
tezės
[Prieiga
internete:
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http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/09/Lietuvi%C5%B3-kalba-Lietuvoje-irpasaulyje.pdf] ISBN/ISMN 978-609-07-0415-8 (skaitmeninis PDF)

3. Pranešimai nacionalinėse konferencijose ir moksliniuose seminaruose Lietuvoje
1.Aleknavičienė, Ona. Gryniausios tarmės paieškos. – Mokslinis seminaras „Sekant dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui
Jablonskiui – 160 metų (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2020-12-03).
2.Auksoriūtė, Albina. Lauryno Ivinskio augalų ir grybų vardai Povilo Matulionio „Žolyne“: Lauryno Roko Ivinskio 210osioms gimimo metinėms. – Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“ (Vilnius, 2020-10-16).
[Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-moksliniame-seminare-terminologija-mokslo-ir-praktikosklausimai]
3.Auksoriūtė, Albina. Stendinis pranešimas „Europos kalbų tinklas“. – Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir
praktikos klausimai” (Vilnius, 2020-10-16). [Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-moksliniameseminare-terminologija-mokslo-ir-praktikos-klausimai]
4.Bakšienė, Rima. Kauno rajono šnektų tarminių ypatybių eksplikacija Tarmyne. – Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys
ir realizacijos galimybės. Mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“
(finansuoja VLKK, sutarties Nr. K-10/2020/SK-5) seminaras. (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020-11-19).
Prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes2/
5.Brazaitienė, Laura. Geolingvistikos centro Tarmių archyvo duomenų archyvavimas Tarmyne. – Lietuvių kalbos
tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės. Mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno
modelio sukūrimas“ (finansuoja VLKK, sutarties Nr. K-10/2020/SK-5) seminaras. (Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2020-11-19). Prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-irrealizacijos-galimybes-2/
6.Čepaitienė, Agnė. Duomenų rinkiniai „Lietuvių kalbos atlaso“ (LKA) punktų lokacijai ir gyvybingumui nustatyti. –
Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės. Mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų
duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras (nuotolinis). (Vilnius, 2020-11-19). Prieiga internete:
http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/
7.Čepaitienė, Agnė. Mokslinis projektas „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“. – Lietuvių
kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės. Mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų
duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras (nuotolinis). (Vilnius, 2020-11-19). Prieiga internete:
http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/. Projekte
nenumatytas pranešimas.
8.Mikulėnienė, Danguolė. Jonas Jablonskis – mokytojas ir mokinys (kelių atvejų rekonstrukcija). – moksliniame
seminare Sekant dvasią kalbos, skirtame 160-osioms jono Jablonskio gimimo metinėms (LKI 2020 12 03).
9.Mikulėnienė, Danguolė. Tarmyno pagrindas – multimodalusis vietinių kalbos variantų tyrimo modelis. – Lietuvių
kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės. Mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų
duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras (nuotolinis). (Vilnius, 2020-11-19). Prieiga internete:
http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/
10. Mitkevičienė, Asta. Federacinis „eTranslation Termbank“ tinklas [stendinis pranešimas]. – Mokslinis seminaras
„Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“ (Vilnius, 2020-10-16). [Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciamedalyvauti-moksliniame-seminare-terminologija-mokslo-ir-praktikos-klausimai]
11. Mitkevičienė, Asta. Terminų sinonimija ir terminų tvarkyba. – Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos
klausimai“ (Vilnius, 2020-10-16). [Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-moksliniame-seminareterminologija-mokslo-ir-praktikos-klausimai]
12. Morozova, Nadiežda. Sentikiai Riapino dvare bei Sebežo apskrityje (nauji duomenys). – Regioninė mokslinė-praktinė
konferencija Protopopas Avakumas ir jo palikimas istorijoje ir dabartyje. 400 metų sukakčiai paminėti (= Протопоп
Аввакум и его наследие в истории и современности. К 400-летию со дня рождения) (Naugardas, Rusija, 202012-15).
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13. Rimkutė-Ganusauskienė, Aušra. Kelios mintys apie aprangos terminus. – Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo
ir praktikos klausimai“ (Vilnius, 2020-10-16). [Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-moksliniameseminare-terminologija-mokslo-ir-praktikos-klausimai]
14. Sakalauskienė, Vilija. Jono Jablonskio kartoteka „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“ ir jos šaltiniai. – Pranešimas
nuotoliniame moksliniame seminare „Sekant dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų (Vilnius,
Lietuvių kalbos institutas, 2020-12-03).
15. Sakalauskienė, Vilija. Leksikografinis Jono Jablonskio palikimas. – Pranešimas nuotolinėje tarpdalykinėje
konferencijoje 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms „Tautos kalba yra visa, kas atskiriems jos žodžiams gyvybės
ir galingumo duoda“ (Panevėžys, 2020-12-11).
16. Umbrasas, Alvydas. Terminologija prieš 30 metų ir dabar. – Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos
klausimai“ (Vilnius, 2020-10-16). [Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciame-dalyvauti-moksliniame-seminareterminologija-mokslo-ir-praktikos-klausimai]
17. Venckienė, Jurgita. Petro Kriaušaičio Lietuviškos kalbos gramatikos (1901) šaltiniai. – Mokslinis seminaras „Sekant
dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2020-12-03).
18. Zemlevičiūtė, Palmira. Apie nevienareikšmius XIX a. pab. – XX a. pr. medicinos terminus. – Mokslinis seminaras
„Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“ (Vilnius, 2020-10-16). [Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciamedalyvauti-moksliniame-seminare-terminologija-mokslo-ir-praktikos-klausimai]

4. Mokslo sklaidos pranešimai (paskaitos) visuomenei
1. Aleknavičienė, Ona. Senų laiškų paraštėse – lituanistinio paveldo lobiai. Paskaitos publikacija. – Kauno diena:
Santaka, 2020-01-10, Nr. 7(21965) / 418 [Prieiga internete: https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-irkultura/kultura/senu-laisku-parastese-lituanistinio-paveldo-lobiai-947561] (0,36 aut. l. (14 420 sp. ž.).
2. Aleksaitė, Agnė. Antiskiepininkas. (2020-01-25). Prieiga internete:
https://www.alfa.lt/straipsnis/50410900/antiskiepininkas.
3. Aleksaitė, Agnė. Knygomatas. (2020-01-29). Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50411134/knygomatas.
4. Aleksaitė, Agnė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas: žvilgsnis iš kalbos vartotojų pozicijos. (Vilnius, Žodynų
diena Lietuvių kalbos institute, 2020-03-06).
5. Aleksaitė, Agnė. Riestanagystė. (2020-02-05). Prieiga internete:
https://www.alfa.lt/straipsnis/50411663/riestanagyste.
6. Aleksaitė, Agnė. Trinkelizacija. (2020-01-22). Prieiga internete:
https://www.alfa.lt/straipsnis/50410612/trinkelizacija.
7. Aleksaitė, Agnė; Urnėžiūtė, Rita. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai: dar registruojami kandidatai (2020-12-03).
Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50433060/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-dar-registruojamikandidatai?fbclid=IwAR3mrhfTsFD8xj3PTqjH0J33ElQISnw256GM2OAcQeqAuGENAJjWJUuZVkQ.
8. Bakšienė, Rima. Per gimtąją tarmę, gautą iš tėvų, mes žvelgiame į pasaulį. Interviu Šakių rajono laikraštyje „Valsčius“,
Nr. 55 (372), 2020.
9. Bakšienė, Rima. Vakarų aukštaičių kauniškių tarmės ypatybės. Pasakojimas TV Europa filme Suvalkija / Sūduva
(kūrybinė grupė: Asta Giraitytė, Algirdas Žvinakevičius, Vytas Jankevičius, Ignas Žvinakis, Tatjana Ponikarčuk).
[Prieiga internete: http://tveuropa.lt/suvalkija-suduva/?fbclid=IwAR07bCK9Q_gOKGMLBPekaJzJA0h1iCDsdDMeZ6b-5SvYrP0e8qMjm9p23U ]
10. Bilkis, Laimutis, interviu naujienų tinklapiui Delfi, Šetikaitė, Rūta. Vietovardžiai atskleidžia mūsų protėvių kultūrą ir
gyvenimo sąlygas. (2020 12 28). [Prieiga internete: https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/vietovardziai-atskleidziamusu-proteviu-kultura-ir-gyvenimo-salygas.d?id=86095605]
11. Bilkis, Laimutis, interviu tinklapiui Mano kraštas, Baltmiškė, Karolina. Laimutis Bilkis: kaip sakė didysis vietovardžių
tyrėjas Kazimieras Būga, vietų vardais kalba pati žemė. (2020 07 15). [Prieiga internete:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laimutis-bilkis-kaip-sake-didysis-vietovardziu-tyrejas-kazimieras-buga-vietuvardais--kalba-pati-zeme]
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12. Blažienė, Grasilda. Dalyvavo ir vedė renginį Iljos Lemeškino monografijos„Lithuanica aliter“ (Vilnius, Knygų mugė,
2020-02-22). [Paskelbta programa internete: https://issuu.com/lithuaniancultureinstitute/docs/vkm_programa-2020;
http://lki.lt/?s=Knyg%C5%B3+mug%C4%97
http://lki.lt/musu-renginiai-vilniaus-knygu-mugeje/
13. Blažienė, Grasilda. Skaitė paskaitą visuomenei ,,Pasaulio-baltistika-mums-mes-pasaulio-baltistikai. O kas baltistika be
prūsų kalbos“ (Nida, Eduardo Jonušo namai, 2020 07 28) http://visitneringa.com/lt/ka-nuveikti/renginiai/pasauliobaltistika-mums-mes-pasaulio-baltistikai;
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"Путь Абая" и А. Алимжанова "Возвращение учителя" (Kazachstano Respublikos ambasados organizuota
tarptautinė konferencija per Zoom, 2020-12-14).
71. Strockis, Mindaugas. Sukurta lietuvių kalbos fonetinės transkripcijos klaviatūra (tvarkyklė) ir naudojimosi instrukcija:
Kopenhagos transkripcija: klaviatūra lietuvių dialektologijos fonetinei transkripcijai, http://lki.lt/fonetine-klaviatura/
72. Strungytė-Liugienė, Inga. „Rašto kalbos atsiradimas: priežastys ir aplinkybės“ (Klaipėda, Klaipėdos apskrities viešoji
Ievos Simonaitytės biblioteka, 2020-09-08).
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73. Strungytė-Liugienė, Inga. „Surinkimininkų istorijos ir rašytinio paveldo tyrimai: tarpdisciplininės prieigos ir
naujausios įžvalgos“ (Vilnius, Bažnytinio paveldo muziejus, 2020-10-14).
74. Sviderskienė, Dalia. Paskaita visuomenei vietovardžių rinkimo istorijos klausimais, vietovardžių, užrašytų iš gyvosios
kalbos, Kartotekos pristatymas, jos pamatu rašomo Lietuvos vietovardžių žodyno pristatymas (su dr. L. Bilkiu). Skirtas
dėmesys Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijoms, parodytos Instituto pagrindinėje Kartotekoje
saugomi ramuviškių užrašyti lapeliai, jų kelias iki žodyno (su habil. dr. K. Garšva). (Vilnius, LKI Baltų kalbų ir
vardyno tyrimų centras, 2020-03-06). [Prieiga internete: http://lki.lt/pirma-karta-lietuvoje-galimybe-isvysti-kaipgimsta-zodynas/;
https://www.facebook.com/search/top/?q=lietuvi%C5%B3%20kalbos%20institutas&epa=SEARCH_BOX [žiūrėta
2020-03-06].
75. Šinkūnas, Mindaugas. Apie lietuvių rašybos istoriją, Europos kalbų diena (Vilnius, Valstybės institucijų kalbų centras,
2020-09-25).
76. Šinkūnas, Mindaugas. Rašybos skirtumai surinkimininkų ir bažnytinėje raštijoje (Vilnius, Bažnytinio paveldo
muziejus, 2020-10-14).
77. Šveikauskienė, Daiva. Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema: dabartis ir perspektyvos. – Gramatikos diena
Lietuvių kalbos dienų proga. (Lietuvių kalbos institutas, 2020-02-25)
78. Tamulionienė, Aurelija. Interviu Lietuvos radijo laidoje „Ryto allegro“ apie projekto rezultatus. Prieiga internete:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000118641/ryto-allegro-koki-vilniaus-stoties-rajona-regesime-ateityjepalestinieciu-rezisieriaus-elia-suleimano-retrospektyva (nuo ~24 min.)
79. Vaicekauskienė, Loreta. Dariaus Ivancovo interviu tinklalaidėje Postmodernas #4 Ar mes tikrai nemokame kalbėti?,
2020-05-28, https://www.youtube.com/watch?v=Ew05GMWBJEc
80. Vaicekauskienė, Loreta. Marijaus Gailiaus interviu „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“, 2020-07-17, nuo 34:35:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/ar-viesajame-paslaugu-sektoriuje-privaloma-svari-lietuviukalba?soundtrack=1
81. Vaicekauskienė, Loreta. Paskaita “The situation here goes too far”. Taste monopoly and other peculiarities of
Lithuanian language standardization” Stokholmo un. Baltų kalbų magistro studijų programos ir VDU ir Mainco un.
bendros magistro studijų programos International Master in Sociolinguistics and Multilingualism studentams (kurso
vadovas prof. Peteris Vanagas)
82. Vaicekauskienė, Loreta. Perskaitytos trys gyvos ir nuotolinės paskaitos moksleiviams „Ar su kalba galima žaisti? Tikrai
taip!“:
83. Valentukevičienė, Danutė, Ragaišienė, Vilija. Esam dzūkai – šnekėkim dzūkiškai. Dzūkų kultūros festivalis Čiulba ulba
(Mardasavas, 2020-09-04–2020-09-06). Prieiga internetu:
https://www.facebook.com/events/dz%C5%ABk%C5%B3-namas-dz%C5%ABk%C5%B3-g-5-mardasavo-kmarcinkoni%C5%B3-sen-var%C4%97nos-raj/dz%C5%ABk%C5%B3-kult%C5%ABros-festivalis-%C4%8Diulbaulba-2020/1548108922027778/.
84. Vaskelaitė Ramunė. Parengtos mokslo studijos „Simboliniai pavadinimai: samprata, grupės sudėtis, rašymas“
pristatymas Vilniaus knygų mugėje, 2020-01-20, http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-renginiai-ir-nauju-leidiniupristatymai-vilniaus-knygu-mugeje-2020
85. Vaskelaitė Ramunė. Pokalbis radijo laidoje apie santrumpas, radijo „LRT klasika“ laida „Ryto allegro“, rubrika
„Kalbos rytas“, 2020-07-15, https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000114991/ryto-alegro-smuiko-virtuozuikompozitoriui-emiliui-mlynarskiui-150?time_start=2570.
86. Zemlevičiūtė, Palmira. Medicinos leksika XVII–XVIII amžiaus Mažojoje Lietuvoje (Laida Ryto allegro, rubrika Kalbos
rytas, Lietuvos radijas, Vilnius, 2020-09-16). [Prieiga internete:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000121734/ryto-allegro-traumines-afganistano-karo-patirtys-markeviciauspremjeroje-mirazas?time_start=1786]

2 0 2 0 me tų L ie t u v ių ka l b os in s t i tu t o ve i k l os a ta ska i ta
|72

3 PRIEDAS. Projektinė veikla

Programos
pavadinimas

Projekto
vykdymo
laikotarpis

Projekto
suma,
Eur

Projekto vadovas

Projekto darbuotojai (vardas,
pavardė, pareigos projekte)

Projekto tikslai, rezultatai

COST

COST (angl. European
Cooperation in Science
and Technology, liet.
Europos mokslo ir
technologijų
bendradarbiavimas)
tarptautinio
bendradarbiavimo
programa
LITHME
(angl. Language in The
Human-Machine Era,
liet. Kalba žmogausmašinos epochoje)

2020–2024

–

dr. Albina Auksoriūtė

Agnė Aleksaitė, dr. Agnė Čepaitienė, dr.
Jurgita Jaroslavienė, dr. Aurelija
Tamulionienė, dokt. Pavel Skorupa

EK
INEA
Projektas
bendrai
finansuojamas
naudojantis ES
Europos
infrastruktūros
tinklų priemone
CEF Telecom
programos
projektas

Federacinis
eTranslation
TermBank tinklas“
(angl. Federated
eTranslation
Termbank Network)
Nr. 2019-EU-IA-0049

2020–2022

67 999,57

Dr. Asta Mitkevičienė
vadovauja lietuviškai
projekto daliai

Asta Mitkevičienė, projekto vadovė,
mokslo darbuotoja
Albina Auksoriūtė, vyriausioji mokslo
darbuotoja
Dalia Apanavičienė, projekto
finansininkė

Projekte siekiama numatyti, su kokiais išsšūkiais lingvistams gali
tekti susidurti ateityje, ir padėti specialistams tuos iššūkius įveikti;
siekiama sudaryti sąlygas lingvistams užmegzti konstruktyvų dialogą
su informacinių technologijų specialistais; skatinamas tarptautinis
bendravimas ir bendradarbiavimas. COST – Europos
tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje
(angl. European Cooperation in Science and Technology). COST
bendradarbiavime dalyvauja 39 valstybės. Lietuvos dalyvavimą
COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. COST tikslas –
remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių
tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus
– COST veiklas.
COST veikla – tai tam tikroje mokslo ar technologijų plėtros
(inovacijų) srityje dirbančių tyrėjų ir novatorių inicijuotas
bendradarbiavimo tinklas.
Tikslas – išplėtoti Federacinį eTranslation TermBank tinklą, kad ES
valstybių narių organizacijos ir institucijos galėtų vietoje įsidiegti
individualius eTranslation TermBank federacinius mazgus.

ES struktūriniai
fondai

Finansuojamas 20142020 metų Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos 2 prioriteto
„Informacinės

2018–2021

2 788 412,48

Audronė Bazienė

Projekte 2020 m., be administracijos,
dirbo 9 LKI BKTC mokslininkai + 1 TC
mokslininkas ir 2 LKI programuotojai:
dr. Jurgita Jaroslavienė, vyresn. m. d.
(turinio kūrimo ekspertų grupės
vadovė); dr. Rita Miliūnaitė, vyriaus. m.

Siektini rezultatai (viso projekto konsorciumo):

Atviras terminijos valdymo priemonių rinkinys

eTranslation TermBank kaip centrinis mazgas ir 8
vietiniai federaciniai mazgai terminijai tvarkyti ir dalintis

Terminijos sinchronizavimas su ELRC-Share

250 kalbos išteklių pateikimas eTranslation

Vaizdo mokymai ir gairės, kaip įsidiegti vietinį mazgą

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).

visuomenės
skatinimas“
įgyvendinimo
priemonės Nr. 02.3.1CPVA-V-527
„Lietuvių
kalba
informacinėse
technologijose“
lėšomis.

ES struktūriniai
fondai

ES struktūriniai
fondai

Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamas
projektas Nr.02.3.1CPVA-V-526-010003.
Projekto vykdytojas –
Lietuvos nacionalinė
Martyno
Mažvydo
biblioteka. Projektas
vykdomas kartu su 24
partneriais, vienas iš jų
– Lietuvių kalbos
institutas.
Lietuvos integralios
muziejų informacinės
sistemos (LIMIS)
plėtros,
modernizavimo ir
naujų el. paslaugų

2018–2021

9 911 532

Eugenijus Stratilatovas

2019–2021

4 231 542

Danutė Mukienė
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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,
jaunesn. m. d. (8-oji turinio kūrimo
ekspertė); Evaldas Robertas Ožeraitis,
vyriaus. programuotojas; Marius Glebus,
programuotojų vadovas.
Nuo 2020 m. prisijungė TC mokslininkė
dr. Palmira Zemlevičiūtė.
Dr.
Anželika
Gaidienė,
mokslo
darbuotoja
(Kazimiero
Būgos
etimologinio
žodyno
kartotekos
perkėlimo
į
elektroninę
erdvę
koordinatorė).
Dr. Mindaugas Šinkūnas (metaduomenų
kūrėjas)

Audronė Bazienė, koordinatorė, dr.
Agnė Čepaitienė,
tekstų rengėja, metaduomenų rengėja.
Dovilė Lazovska, tekstų rengėja,
metaduomenų rengėja, Rita
Maldonienė, skenuotoja.

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.

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.
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LMT

LMT

LMT

LMT

projektas „Virtualus
muziejus“
(Nr. 02.3.1.-CPVA-V526-01-0004)
Projektas „Povilo
Ruigio gramatikos
Anfangsgründe einer
Littauischen
Grammatick (1747)
kritinio leidimo ir
monografijos Povilas
Ruigys leidyba“

2019–2020

32313,00

Habil.
dr.
Aleknavičienė

Pagal
Valstybinės
lituanistinių tyrimų ir
sklaidos 2016–2024 m.
programą
Moderniųjų iniciatyvų
ir tradicijos dialogas:
surinkimininkų
judėjimas
Mažojoje
Lietuvoje

2019–2021

30465,00

Prof. habil. dr. Grasilda
Blažienė

Dalia Sviderskienė,
redaktorė

2017–2019
(str. rinkinio
parengimo ir
leidybos darbai
pratęsti iki
2020-03)

120 000

Dr. Inga StrungytėLiugienė

Dr. Inga Strungytė-Liugienė, mokslo
darbuotoja, doc. dr. Žavinta Sidabraitė
(vyresn. m. d.), habil. dr. Darius
Petkūnas (vyresn. m. d.), dr. Mindaugas
Šinkūnas (vyresn. m. d.), Justyna
Prusinowska (m. d.), mgr. Darius
Barasa (jaunesn. m. d.), Kotryna
Rekašiūtė (laborantė); nepagrindiniai
projekto vykdytojai, dirbę rengiant
straipsnių rinkinį: J. TamošiūnaitėKarašauskienė (dailininkė-maketuotoja),
V. Aglinskas (vertėja), B. Mikalonienė
(vertėja), R. Malikėnienė (redaktorė)

Valstybinė
lituanistinių tyrimų ir
sklaidos 2016–2024

2019–2021 m.

19 947

Dr. Albina Auksoriūtė

Albina Auksoriūtė, projekto vadovė;
Palmira Zemlevičiūtė, redaktorė (2020)
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Ona

Ona Aleknavičienė (vadovė)
Grasilda Blažienė (dalyvė)

Spaudai parengta Povilo Frydricho Ruigio gramatikos Anfangsgründe
einer Littauischen Grammatick (1747) kritinis leidimas (mokslinis
vertimas) ir monografijos Povilas Frydrichas Ruigys dalis Įmintos ir
neįmenamos Povilo Frydricho Ruigio gyvenimo ir kūrybos mįslės.
Sklaidos projekte numatyta monografija 18 aut. l., iš kurių 6 aut.
l. yra indeksas, tai pats monografijos tekstas turėjo būti 12 aut. l.
Parengta 21,68 aut. l. G. Blažienės dalis 9,8 aut. l. Spaudai parengtas
kritinis leidimas.30 aut. l. Mokslinis vertimas 8,3 aut. l.
2020 (82 t p., 214 ( 11,95 aut. l. (463 459 sp. ž. DOI:
https://doi.org/10.35321/all82); 83 t. p. 384 (21,98 aut. l. ( 83879
305 sp. ž.)). ISBN 1648-4444).
Tikslai – mokslo žurnalo Acta Linquistica Lithuanica (80–85) leidyba
2019–2021 m.; rezultatai – per atsiskaitomuosius 2020 m. parengti ir
išleisti Acta Linquistica Lithuanica 82 ir 83 numeriai
Tikslai: kompleksiškai ir tarpdalykiškai tirti XVIII amžiaus antroje
pusėje Mažojoje Lietuvoje pasauliečių inicijuotą ir XIX a. tarp
lietuvių išplitusią religinę bendruomenę, vadinamus
surinkimus, Vakarų Europos ir Rytų Prūsijos istorinių ir modernių
socialinių ir kultūrinių pokyčių kontekste,
išnagrinėti surinkimininkų literatūros ypatumus ir jų poveikį
moderniosios visuomenės raidai.
Rezultatai: 11 straipsnių mokslo recenzuojamuose žurnaluose
Lietuvoje ir Lenkijoje ir straipsnių rinkinyje; straipsnių rinkinys; 7
internetiniai leidiniai (http://seniejirastai.lki.lt/home.php);
tarptautinė mokslinė konferencija LKI; 11 mokslinių pranešimų
tarptautinėse mokslo konferencijose Lietuvoje ir Vokietijoje (iš jų 1
plenarinis); ekspedicija į Klaipėdos kraštą (ekspedicijos medžiaga
(garso įrašai) saugomi LKI Tarmių archyve); 2 interviu Lietuvos
žurnaluose (abu interviu taip pat paskelbti vokiečių k. žurnale
Annaberger Annalen).
Projekto tikslas – parengti spaudai ir išspausdinti kasmetinį mokslinį
terminologijos žurnalą „Terminologija“. Per 2019–2021 m.
planuojama išspausdinti tris žurnalo numerius – 26, 27 ir 28.
Kiekviename numeryje bus publikuojama apie dvylika mokslo

|75

metų programa –
projektas
„Periodinio mokslo
žurnalo
„Terminologija“ (nr.
26, 27, 28) leidyba“
Monografija Портрет
Франциска Скорины
leidžiama
pirmojo
LDK leidėjo 550 m.
gimimo
sukakties
proga, siekiant paremti
Baltarusijos
nacionalinę savimonę.

LRV

straipsnių, iš jų apie penki užsienio mokslininkų straipsniai, ir
pateikiama recenzijų, apžvalgų, svarstymų bei naujausių terminų
žodynų anotuota bibliografijos rodyklė.

2020

8009,04

Habil dr. Ilja Lemeškinas

Habil. dr. Ilja Lemeškin

17 131,07

Dr. Mindaugas Šinkūnas

Mindaugas Šinkūnas (vyresn. m. d.),
Birutė Triškaitė (vyresn. m. d.), Ona
Aleknavičienė (vyriaus. m. d.), Vytautas
Zinkevičius (programuotojas), Lina
Andrikytė (buhalterė).

dr.
hab.
Joanna
Kulwicka-Kamińska,
prof. dr. hab. Czesław
Łapicz

Mgr. A. Burak (tyrėjas), prof. habil. dr.
M. Dziekan (tyrėjas), prof. habil. dr. H.
Jankowski (tyrėjas), dr. A. Konopacki
(tyrėjas), dr. habil. J. KulwickaKamińska (projekto vadovė ir tyrėja),
prof. habil. dr. A. Kozhinowa (tyrėjas),
prof. dr. habil. Cz. Łapicz (projekto
vadovas ir tyrėjas), doc. dr. G.
Miškinienė (tyrėja), dr. I. Radziszewska
(tyrėja), prof. habil. dr. S. Temčinas
(tyrėjas), prof. habil. dr. H.I. Usta
(tyrėjas), dr. M. Yakubovych (tyrėjas)
(http://www.tefsir.umk.pl/o,2,zespolprojektowy.html)

LRV

XVI
amžiaus
lituanistikos šaltiniai
skaitmeninėje erdvėje

2020-07-14–
11-15

Narodowy
Program
Razwoju
Humanistyki,
11H 16031984

Tefsir
–
projekt
filologicznohistorycznego
opracowania
oraz
krytycznego wydania
tzw. tefsiru Tatarów
Wielkiego
Księstwa
Litewskiego z 2. połowy
XVI w. (pierwszego
przekładu Koranu na
język polski)” Część
druga

2017–2021
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Monografijos Илья Лемешкин – Ilja Lemeškinas – Il’ja Lemeškin.
Портрет Франциска Скорины. К 550-летию со дня рождения
книгоиздателя (1470–2020) / Pranciškaus Skorinos Portretas. 550ąsias gimimo metines minint (1470–2020) / Portrait de Francisk
Skorina. Еn commémorant le 550e anniversaire de sa naissance (1470–
2020). Vilnius-Prague: Institut national de langue lituanienne; Cercle
linguistique de Prague, 2020, p. 300 (Travaux du Cercle linguistique
de Prague nouvelle série, vol. 10). (12.2 aut. l. (489117 sp. ž.) ISBN
978-609-411-266-9, ISBN 978-80-87269-58-9 rengimas ir spauda
Projekto tikslas – XVI a. lituanistikos paveldo – pirmųjų lietuvių
raštijos kūrėjų Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento ir Jono
Bretkūno kūrybinio palikimo – išsaugojimas ir viešinimas
skaitmeninėje erdvėje.
Rezultatai – penki internetiniais leidiniais LKI svetainėje „Senieji
raštai“ publikuoti XVI a. lituanistikos šaltiniai: 1) Martynas
Mažvydas, Giesmės krikščioniškos, I dalis (1566); 2) Martynas
Mažvydas, Giesmės krikščioniškos, II dalis (1570); 3) Baltramiejus
Vilentas, Enchiridionas (1579); 4) Baltramiejus Vilentas, Evangelijos
bei Epistolos (1579); 5) Jonas Bretkūnas, Biblija. Esteros knyga (1590).
Projekto tikslas – parengti ir išleisti kritinį tefsiro tekstą.
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SKVC

ŠMSM

Projektas
„Studijas
reglamentuojančių
aprašų sistemos plėtra
(SKAR-3)“, projekto
Nr.
09.3.1-SKVC
ESFA-V-732-010001, 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
Etnokultūros projekto
„Lietuvos kulinarijos ir
etninio
paveldo
išsaugojimas
ir
puoselėjimas“

2018–2021

603 495,04

Julija Kovalenko

Danguolė Mikulėnienė, ekspertė

Aukštųjų mokyklų mokslo studijų krypčių aprašų kūrimas ir
atnaujinimas,
plačiau
žr.
https://www.skvc.lt/default/lt/projektai/vykdomi-projektai#SKAR3

2020

1830 eu

Alma Mirinienė

dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Rasa
Paukšytė-Šaknienė,
Nijolė
Marcinkevičienė ir kt. (regioninių ir
respublikinių
varžytuvių
dalyvių
vertintojos)

Projekto tikslai ir uždaviniai:
1. supažindinti mokinius su regionų papročiais;
2. skatinti mokinius rūpintis lietuvybe, etnine kultūra, tarmėmis;
3. ugdyti mokinių supratimą apie šventes, jų tradicinius patiekalus,
ruošimą bei pateikimą;
4. skatinti mokinius giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį,
formuoti nuostatas gerbti ir puoselėti tradicijas;
5. padėti išsaugoti, populiarinti ir skleisti informaciją apie kulinarijos
paveldą.
Rezultatas:
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1. Nuotoliniu būdu suorganizuotos varžytuvės, kuriose dalyvavo
Aukštaitijos,
Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionai.
2. Išrinkti tarmės ir tautosakos bei kulinarijos paveldo konkursų
nugalėtojai.
VLKK

VLKK

VLKK

Valstybinės
kalbos
vartojimo, norminimo
ir sklaidos programa
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“
„Vakarų ir pietų
aukštaičiai: tarmių ir
kitų kalbų sąveikos
tyrimai“ (Nr. K1/2018)
Lietuvių
bendrinės
kalbos, tarmių ir kitų
kalbos
atmainų
funkcionavimo
ir
kaitos tyrimų 2011–
2020 m. programa
(kodas 2.1).

2020-02-03
2021-12-31

–

10000,00 Eur

Dr. Kazimieras Garšva

Kazimieras Garšva

2018-07-16–
2020-12-31

51352,95

dr. Aurelija
Tamulionienė

Nida
Poderienė,
Vaičiakauskienė,
Monika Skerytė-Kazlauskienė

Sonata

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 mokinių lietuvių kalbai
tyrimai, leidžiantys operatyviai reaguoti į pokyčius lietuvių kalboje,
susijusius su svetimų kalbų įtaka.

2018–2020

16,3
Eur

Dr. Jolita Urbanavičienė

dr. Jolita Urbanavičienė (LKI, projekto
vadovė, LKŽ kartotekos tikrinimas ir
tvarkymas, leksikos rinkimas, straipsnis);
dr. Aurelija Gritėnienė (LKI, Tarmių
kartotekos tikrinimas ir tvarkymas,
leksikos rinkimas);
dr. Rima Bakšienė (LKI, leksikos
rinkimas, straipsnis);
doc. dr. Dalius Jarmalavičius (VU,
straipsnis);
prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (VU, leksikos
rinkimas);
doc. dr. Aurimas Markevičius (LLTI,
straipsnis);
prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (VU,
straipsnis);
doc. dr. Janina Švambarytė-Valužienė
(LKI, straipsnis);

Projekto tikslai:
1. Papildyti LKŽ kartotekas naujausia vakarų ir pietų aukštaičių bei
kitų tarmių leksine medžiaga.
2. Parengti mokslo straipsnių rinkinį „Vakarų ir pietų aukštaičiai:
patarmių sąveika su kitomis kalbomis“.

tūkst.
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Parengti monografiją „Lietuviškas tradicinis vardynas ir jo kontaktai“

2020 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, 500 vnt. suarchyvuota
abiejose kartotekose.
2. Sukurti 7 mokslo straipsniai (0,75–1 a. l.).
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VLKK

VLKK

Projektas
pagal
Lietuvių
bendrinės
kalbos, tarmių ir kitų
kalbos
atmainų
funkcionavimo
ir
kaitos
tyrimų
programą,
projekto
pavadinimas „Algirdo
Sabaliausko knygos „Iš
kur jie? Pasakojimas
apie žodžių kilmę“
pakartotinis
atnaujintas leidimas
„Tarminių leidinių
publikavimas“
(Lietuvių bendrinės
kalbos, tarmių ir kitų
kalbos atmainų
funkcionavimo ir
kaitos tyrimų 2011–
2020 metų programa)

2020 11 11–
2020 12 31

3 500

Dr. Ramunė Vaskelaitė

2020-09-01–
2020-12-31

23 tūkst. Eur

Dr. Rima Bakšienė

dr. Nijolė Tuomienė (LKI, leksikos
rinkimas, straipsnis);
dokt. Simona Vyniautaitė (LKI, leksikos
rinkimas);
Rugilė Hamada (Punia, leksikos
rinkimas);
Kristina Rimšienė (Surdegis, leksikos
rinkimas).
Ramunė Vaskelaitė, projekto vadovas

Rima Bakšienė - vadovė
Asta Leskauskaitė - vyriaus. m. d.
Rima Rinkauskienė - vyriaus. m. d.
Jūratė Lubienė - vyriaus. m. d.
Gintarė Judžentytė–Šinkūnienė
vyresn. m. d.

Projekto tikslas – pakartotinai išleisti visuomenės ir mokyklų
poreikius tenkinančią, didelio populiarumo sulaukusią Algirdo
Sabaliausko knygą „Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę“, ją
papildant kalbos normų pokyčius atspindinčiomis išnašomis,
pratarme, iliustracijomis, šiuolaikines tendencijas atitinkančiu
meniniu apipavidalinimu. Pakartotinis patikslintas leidimas
parengtas: suformuluota 81 kalbos normų pokyčius atspindinti
išnaša, ištaisytos ankstesniajame leidime buvusios korektūros ir kt.
klaidos, parengta nauja pratarmė (7,5 psl.), sukurtos 37 iliustracijos,
parengtas naujas maketas ir naujas knygos viršelis, parašyta
anotacija. Leidinys atiduotas į spaustuvę.
VLKK pateikta baigiamoji projekto vykdymo ataskaita.
Parengti leidybai ir išleisti 4 leidiniai (šiuo metu spausdinami):

-

Anykščių apylinkių tekstai. Sud. R. Rinkauskienė. Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 147 p. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-2713. (5,6 aut. l. (225326 sp. ž.)).
Švendubrės apylinkių tekstai. Sud. A. Leskauskaitė. Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 183 p. ISSN 1822-6752
ISBN 978-609-411-271-3 (7,5 aut. l. (298 868 sp. ž.)).
Šiaurės žemaičiai kretingiškiai. Sud. J. Lubienė, A. Leskauskaitė.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 283 p. ISBN 978-609-411-2737. (9,7 aut. l. (386 680 sp. ž.)).
Pietų žemaičiai raseiniškiai. Sud. G. Judžentytė-Šinkūnienė, V.
Marcišauskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 203 p., ISBN
978-609-411-272-0. (8 aut. l. (319 547 sp. ž.)).
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VLKK

„Lietuvos vietinių
kalbos variantų
duomenyno modelio
sukūrimas“
(Valstybinės
kalbos vartojimo,
norminimo ir
sklaidos
programa)

2020-02-03 –
2021-12-31

2020 m. – 43
700
tūkst. Eur

Dr. Agnė Čepaitienė

Agnė Čepaitienė,
Danguolė Mikulėnienė,
Rima Bakšienė,
Loreta Brazaitienė,
Žydrūnas Šidlauskas

Sukurtas Lietuvių kalbos tarmyno modelis.
R. Bakšienės indėlis: Tarminių ypatybių vartojimo dažnių anketos
kūrimas, Kauno rajono LKA punktų šnektų tarminių atitikmenų
rinkinių kūrimas, Kauno rajono LKA punktų garso įrašų
transkripcija TFA rašmenimis; parengtas mokslo straipsnis Kauno
rajono kalbinis variantiškumas – Tarmyno modelio kūrimo pagrindas
(įteikta leidiniui Respectus Philologicus, žr. publikacijų skyrių).
L. Brazaitienės indėlis:
2020 metais rinkta ir aprašyta kalbinė medžiaga duomenynui.
Vykdytos 2 ekspedicijos Kauno rajone: 2020 06 17 Babtuose ir 2020
06 18 Muniškiuose (kartu su Ž. Šidlausku). Perskaitytas mokslinis
pranešimas seminare, parengta mokslo sklaidos publikacija (kartu su
A. Čepaitiene).
D. Mikulėnienės indėlis:
Duomenyno modelio kūrimas, straipsnis (su A. Čepaitiene)
Baltisticai, pranešimas projektiniame seminare ir kt.

VLKK

Projektas Valstybinės
kalbos
padėtis
Šalčininkų
rajone:
dabartis ir perspektyvos

2020 09 01–
2021 11 30

2020
16,6
Eur

Dr. Violeta Meiliūnaitė

Violeta Meiliūnaitė, vyresnioji mokslo
darbuotoja,
Danguolė Mikulėnienė, vyriausioji
mokslo darbuotoja,
Nijolė Tuomienė, vyresnioji mokslo
darbuotoja,
Laura Brazaitienė, mokslo darbuotoja

Projekto tikslas – ištirti ir aprašyti (parengti mokslinę studiją) lietuvių
kalbos
funkcionavimo specifiką Šalčininkų rajone.

VLKK

Projektas Kalbinių
variantų
funkcionavimas
dabartinėse pietų
aukštaičių šnektose

2020-07-15–
2020-12-31

m. –
tūkst.

2,5 tūkst. Eur

Dr. Asta
Leskauskaitė

Lietuvių bendrinės
kalbos, tarmių ir kitų
kalbos atmainų
funkcionavimo ir
kaitos tyrimų 2011–
2020 metų programa
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Asta Leskauskaitė, vadovė, vyriaus. m.
d.
Irma Žvinakienė,
Giedrius Bernatavičius,
Gita Jakučionienė,
Rita Benedikienė,
Gintarė Markevičienė
(ekspedicijos dalyviai)

2020 metais suregistruota LKI Tarmių archyve saugoma medžiaga
(kartotekų, rankraščių ir garso duomenys) iš Šalčininkų rajono, atlikta
pirminė garso įrašų analizė, surengtos penkios išvykos į Šalčininkus
kalbiniam kraštovaizdžiui fiksuoti (surinkta per 600 kalbinio
kraštovaizdžio nuotraukų), parengtas Šalčininkų rajono gimnazijų ir
kapinių sąvadas.
Surinkti tarminės ir kitos medžiagos iš Druskininkų ir Varėnos
rajonų .
Surinkta: 77,4 valandų garso ir 14 val. vaizdo įrašų, apie 24
sociolingvistinės pateikėjų anketos, 1 748 fotografijos ir kt.).
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VLKK

VLKK

„Vakarų
ir
pietų
aukštaičiai: tarmių ir
kitų kalbų sąveikos
tyrimai“,
Nr.
K1/2018
(Lietuvių
bendrinės
kalbos,
tarmių ir kitų kalbos
atmainų
funkcionavimo
ir
kaitos tyrimų 2011–
2018 m. programa)

Lietuvių bendrinės
kalbos, tarmių ir kitų
kalbos atmainų
funkcionavimo ir
kaitos tyrimų 2011–
2020 m. programos
projektas „K.
Gaivenio „Nuostabioji
žodžio šviesa“
pakartotinė leidyba“

2018–2020

16,3
Eur

tūkst.

Dr. Jolita Urbanavičienė

Rima Bakšienė - viena iš projekto
vykdytojų.

Nijolė Tuomienė – viena iš projekto
vykdytojų.

2150

Dr. Asta Mitkevičienė
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Simona Vyniautaitė – viena iš projekto
vykdytojų
Asta Mitkevičienė, projekto vadovė

R. Bakšienės indėlis: 2020 m. surinkta 200 vnt. leksikos LKŽ Tarmių
kartotekai iš buvusio Klaipėdos krašto, parengtas mokslo straipsnis
Klaipėdos krašto aukštaičių padėtis XXI a. pradžioje: ar dar esama
kontaktų su vokiečių kalba pėdsakų? (žr. publikacijų skyrių).
N. Tuomienės indėlis: 2020 m. papildyta elektroninė LKŽ Tarmių
kartoteka: surinkta ir įkelta 200 leksikos vnt. iš Varanavo šnektų
(Baltarusija). Parengtas mokslo straipsnis Izoliuotos šnektos
gramatikos konservavimasis ir korozija (2 aut. l.; 81 012 sp. ž.).
Leksikos rinkimas.

Tikslas ir svarbiausias rezultatas – antrasis pataisytas K. Gaivenio
„Nuostabioji žodžio šviesa“ leidimas.
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4 PRIEDAS. Dalyvavimas valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, verslo subjektų
ir pan. komisijose
Aleknavičienė, Ona, narė, LLTI Mokslo taryba, nuo 2016 m. iki 2020 m. rugsėjo mėn.
Aleknavičienė, Ona, narė, Paminklo „Reformacijai ir lietuviško rašto pradininkams“ mokslininkų darbo grupė, nuo 2018 m.
Aleksaitė, Agnė, Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų komisijos narė (2020–2022).
Auksoriūtė, Albina, narė, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos prie LR Seimo, nuo 2019 m.,
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36565
Auksoriūtė, Albina, narė, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2017–2022, http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
Bakšienė, Rima – kviestinė ekspertė, VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisė, nuo 2017 m.. Prieiga internete:
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
Bilkis,

Laimutis,
komisijos
narys,
Vilniaus
miesto
Istorinės
atminties
komisija,
nuo
2011
m.,
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/
Bilkis, Laimutis, kviestinis ekspertas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisė, http://www.vlkk.lt/struktura-irkontaktai/komisija/pakomises
Blažienė, Grasilda, ekspertė, duomenų bazė „Lituanistika“, LMT, nuo 2008 m. iki dabar; https://www.lituanistika.lt/projektas.
Blažienė, Grasilda, ekspertų komiteto narė, Rusijos mokslų akademijos Rusų kalbos instituto ir Uralo federalinio V. N. Jelcino
universiteto leidinys Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics); nuo 2015 m. iki dabar;
http://onomastics.ru/en/content/editorial-information
Blažienė, Grasilda, konkursų ir atestacinės komisijos narė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, nuo 2020 m. rugsėjo 20 d.
Blažienė,
Grasilda,
kviestinė
Vardyno
pakomisės
ekspertė,
VLKK,
2019-01-01
–
2019-12-31,
http://www.vlkk.lt/STRUKTURA-IR-KONTAKTAI/KOMISIJA/PAKOMISES
Blažienė, Grasilda, Lietuvos valstybinės Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo komisijos narė; LRS, ŠMM; nuo 2013 m. iki dabar;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bae7cb32a48811e7a6
5c90dfe4655c64/FtTTVuRXCD?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4bcb886-de5c-49ae-8091b93aabaea20b
Blažienė, Grasilda, mokslo tarybos narė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. nuo 2020 m. rugsėjo 15 d.
http://lkti.lt/apie_mus/taryba.html
Blažienė, Grasilda, mokslo tarybos narė, Vrublevskių biblioteka, nuo 2010 m.
Gritėnienė, Aurelija, kviestinė ekspertė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodyno pakomisė, nuo 2016 m.
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
Gritėnienė, Aurelija, Tarptautinės vaikų knygų tarybos (International Board on Books for Young People – IBBY) Lietuvos
skyriaus geriausios 2019 m. negrožinės (pažintinės) knygos vaikams ir paaaugliams rinkimų komisijos narė.
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1100148/metu-knygos-rinkimai-2019-skelbiami-idomiausiu-kuriniupenketukai
Ivoška, Darius. Lietuvos kultūros tyrimų instituto užsakymu parengta Egidijaus Miltakio monografijos „Pasakojimo konstravimas
Simono Grunau kronikoje“, teiktos spaudai, recenzija. (0,27 aut. l. (10 801 sp. ž.)).
Jaroslavienė, Jurgita. Nuo 2019 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisės narė
(http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises).
Kiseliūnaitė, Dalia kviestinė ekspertė, VLKK Vardyno pakomisė, 2019 m. Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/struktura-irkontaktai/komisija/pakomises.
Kiseliūnaitė, Dalia, ekspertė, Lietuvos mokslo taryba. Prieiga internete: http://www.lmt.lt/.
Leskauskaitė, Asta, ekspertė, Lietuvos mokslo taryba. Prieiga internete: http://www.lmt.lt/.
Leskauskaitė, Asta, kvistinė ekspertė, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2019. Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/strukturair-kontaktai/komisija/pakomises.
Liutkevičienė, Danutė, kviestinė ekspertė, VLKK žodynų pakomisė (nuo 2011 metų iki dabar), laikotarpis,
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises ; nuo 2020 m. VLKK darbo grupės, kuriai pavesta
parengti perrašos iš jidiš ir hebrajų kalbos į lietuvių kalbą taisykles, rengti teminės su žydų kultūra susijusios leksikos
sąrašus, kviestinė ekspertė.

Mikulėnienė, Danguolė, ekspertė, Lietuvos mokslo taryba. Prieiga internete: http://www.lmt.lt/.
Mikulėnienė, Danguolė, kviestinė ekspertė, Tarmių užrašymo metodikos rengimo darbo grupės, Vadovėlių vertinimo,
Laikinosios
kalbos
politikos
pakomisės
narė.
Prieiga
internete:
http://www.vlkk.lt/struktura-irkontaktai/komisija/pakomises.
Mikulėnienė, Danguolė. Humanitarinų institutų strateginės tarybos narė.
Mikulėnienė, Danguolė. Jungtinio filologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narė.
Mikulėnienė, Danguolė. LLTI konkursų ir atestacijos komisijos narė.
Miliūnaitė, Rita. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė, trijų VLKK pakomisių (Kalbos politikos, Žodyno, Rašybos ir
gramatikos) narė. Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
Mitkevičienė, Asta, kviestinė ekspertė, Terminologijos pakomisės narė, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2017–2022 m.,
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
Murmulaitytė, Daiva, kviestinė ekspertė, Valstybinės lietuvių
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises.

kalbos

komisijos

Žodyno

pakomisė,

2020,

Ragaišienė, Vilija. Bendrosios ir taikomosios kalbotyros studijų programų komiteto narė, Vilniaus universitetas, 2018–2020 m.
Prieiga internete: https://www.flf.vu.lt/apie_fakulteta/struktura/spk
Ragauskaitė, Alma. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisės narė, 2020 m. http://www.vlkk.lt/struktura-irkontaktai/komisija/pakomises
Sakalauskienė, Vilija, ekspertė,
kontaktai/komisija/pakomises

Valstybinė

lietuvių

kalbos

komisija,

nuo

http://www.vlkk.lt/struktura-ir-

Sakalauskienė, Vilija, kviestinė ekspertė, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Tarties ir kirčiavimo pakomisė, nuo 2017 m.
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
Sakalauskienė, Vilija, kviestinė ekspertė, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Žodynų pakomisė, nuo 2017 m.
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
Strockis, Mindaugas. Neetatinis VLKK konsultantas.
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