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DIREKTORĖS ŽODIS

2021 metais pirmą pusmetį dirbome karantino, o antrą – ekstremaliosios
situacijos sąlygomis, dauguma mokslininkų dirbo ir tebedirba nuotoliniu
būdu, tad iš tiesų buvo nelengva atlikti visus numatytus darbus. Nuoširdžiai
dėkoju visiems Lietuvių kalbos instituto darbuotojams už atliktus darbus ir
svarbius tyrimus, už susitelkimą, pagalbą ir rūpestį dėl lituanistikos ir Instituto
reikalų, nes daugumai iš jūsų teko neatlygintinai dirbti ir įvairiose komisijose ir
tarybose. Konferencijos, seminarai ir posėdžiai taip pat vyko nuotoliniu būdu,
nors galbūt jau ir pripratome prie tokio darbo pobūdžio, tačiau manau, kad
daugumai tikrai trūksta gyvo bendravimo, tad noriu palinkėti 2022-aisiais
metais ne tik sėkmės, įkvėpimo ir kūrybiškumo vykdant numatytus tyrimus,
bet ir grįžimo prie įprasto darbo ritmo.

2021-ieji metai svarbūs tuo, kad baigėsi ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros 2017-2021 metų programos ir galime pasidžiaugti jų šių metų
rezultatais, jau nemažai atliktų darbų paskelbta. Kai kurie darbai dar nepublikuoti, baigiami
rengti, tad linkiu sėkmingai juos pabaigti ir kuo greičiau paskelbti.
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Antroje metų pusėje pradėtos rengti ir parengtos naujos ilgalaikės institucinės mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2022-2026 metų programos, prie kurių atidžiai ir kruopščiai
dirbta, daug posėdžiauta ir tartasi. Nuoširdžiai dėkoju direktoriaus pavaduotojai mokslo
reikalams dr. Aurelijai Tamulionienei už rengimo koordinavimą, idėjas ir patarimus, o
programų vadovams dr. Laimučiui Bilkiui, dr. Anželikai Gaidienei, habil. dr. Danguolei
Mikulėnienei, dr. Birutei Triškaitei, terminologų dalies rengėjai dr. Astai Mitkevičienei už
įžvalgas ir sugebėjimą matyti ir pateikti svarbiausias savo srities kryptis, ateinančių penkerių
metų tyrimus ir reikalingus rezultatus. Belieka palinkėti, kad suplanuotus tyrimus ir darbus
pavyktų sėkmingai ir nuosekliai įgyvendinti.

Dar galime pasidžiaugti 2021 metų svarbiu darbu, kad sėkmingai pabaigti Lietuvių kalbos
instituto keletą metų vykdyti projektai. Pirmiausia minėtinas svarbiausias mūsų Instituto
vykdytas projektas „„Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“,
finansuotas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto rezultatas – modernizuota lietuvių kalbos išteklių sistema, papildyta trimis žodynais,
viena kartoteka ir septyniomis naujomis paslaugomis – naudingas ir reikalingas ne tik
mokslininkų tyrimams, sudaryta galimybė kai kuriuos išteklius tvarkyti ir atnaujinti pačioje
sistemoje, pateikti nauji ištekliai ir sukurtos paslaugos svarbios ir reikalingos ir plačiajai
visuomenei, nes turime kuo daugiau išteklių ir duomenų atverti, kad jie būtų laisvai ir lengvai

pasiekiami. Prie šio projekto daug ir intensyviai dirbo nemaža grupė mūsų mokslininkų ir jų
dėka projekto rezultatas tikrai geras. Nuoširdžiai dėkoju mokslininkėms dr. Jurgitai
Jaroslavienei (turinio kūrimo ekspertų grupės vadovei), turinio kūrimo ekspertėms: dr. (HP)
Ritai Miliūnaitei, dr. Daivai Murmulaitytei, dokt. Agnei Aleksaitei, dr. Danutei Marijai
Liutkevičienei, dr. Anželikai Gaidienei, dr. Aurelijai Gritėnienei, dr. Jolitai Urbanavičienei, dr.
Loretai Vaičiulytei-Semėnienei, dr. Palmirai Zemlevičiūtei. Ačiū tariu projekto vadovei
Audronei Bazienei, kompiuterių sistemų specialistui Mariui Glebui, programuotojui Evaldui
Robertui Ožeraičiui ir prekių ir paslaugų pirkimo specialistei Rūtai Dailydaitei. Ypatingą
padėką reiškiu projekto Priežiūros komiteto pirmininkei akad. prof. dr. Grasildai Blažienei, kuri
neatlygintinai dirbo ir skyrė daug laiko projektui.
Lietuvių kalbos institutas kaip partneris dalyvavo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamame projekte „„Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės
erdvės vystymas“ ir suskaitmenino Lietuvių kalbos instituto saugykloje saugomas Kazimiero
Būgos etimologinio žodyno kartotekos korteles, aprašė jų metaduomenis, paruošė šias
korteles saugoti bei visuomenei pateikti per viešąsias prieigas – Virtualią elektroninio
paveldo sistemą, Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą „„E. kalba“. Už sėkmingą projekto
įgyvendinimą dėkoju vadovei dr. Anželikai Gaidienei ir komandai: dr. Mindaugui Šinkūnui ir
dr. Ernestai Kazakėnaitei, Nijolei Vinikaitei, Danutei Stakienei.

Direktorė
dr. Albina Auksoriūtė
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SVARBIAUSI
ĮVYKIAI IR SKAIČIAI
Lietuvių kalbos institute dirbo

95 darbuotojai:
64 mokslo darbuotojai,
31 kitas darbuotojas.
Studijavo 10 doktorantų.

4 Vykdytos ilgalaikės institucinės programos.
3 Apgintos disertacijos.

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai paskelbė:
167 publikacijas,
46 tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

Pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys.

Vykdyti 2 tarptautiniai ir 23 nacionaliniai projektai.

Suorganizuota 20 konferencijų, kitų renginių.
Perskaityti 292 pranešimai.
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VIZIJA, MISIJA,
STRATEGINĖS KRYPTYS

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.

MISIJA –
įgyvendinant valstybinį lituanistikos tyrimų prioritetą, vykdyti
valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams
svarbius šiuose įstatuose nustatytų krypčių ilgalaikius fundamentinius
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

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

http://lki.lt/struktura-ir-kontaktai/

Lietuvių kalbos instituto mokslo padalinių struktūra 2021 m. pasikeitė, nuo liepos 1 d.

Sociolingvistikos centro darbuotojai perėjo dirbti į Geolingvistikos centrą.
Šiuo metu Lietuvių kalbos institute yra 5 mokslo padaliniai: Baltų kalbų ir vardyno tyrimų
centras (BKVTC; vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė), Bendrinės kalbos tyrimų
centras (BKTC; vadovė dr. Anželika Gaidienė), Geolingvistikos centras (GC; vadovė prof.
habil. dr. Danguolė Mikulėnienė), Raštijos paveldo tyrimų centras (RPTC; vadovė dr. Birutė
Triškaitė), Terminologijos centras (TC; vadovė dr. Asta Mitkevičienė). 2021 m. Lietuvių kalbos
institute buvo 2 ne mokslo padaliniai: Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyrius (vadovė Romualda
Leleivienė) ir Finansų skyrius (vyriausioji finansininkė Dalia Apanavičienė).
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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

Mokslininko gyvenimą galima pavadinti ir kova – kova su dvejonėmis ir dėl
savo idėjų, dėl rašomų ir jau paskelbtų darbų, bet tas mūsų gyvenimas yra ir
didžiulis atradimo džiaugsmas. Mes gyvename tarsi salose: savojo, gal ir

tikrojo, gyvenimo saloje, įkvėpimo ir kūrybinio gyvenimo saloje. Kartais, kai
pagalvoji, sunku pasakyti, ar esi angažuotas kūrėjas, kam skirtas mano
darbas ir kam skirta tai, ką jau sukūriau. Ataskaitoms ar intelektualiai
sąskaitybai? Kartais bemeilijame įbesti akis į medį, sniegą, užuot plūkęsi
mokslo dykumoje, o gal ir oazėje.
Savojo aš paieškai kartais prireikia dienos, mėnesio ar metų. Rašome įvairiai–
lėtai ir greitai, ryžtingai ar dvejodami. Iš užmaršties mes ištraukiame savo
mokytojus, kad jų nuopelnai nebūtų pamiršti, kad jie būtų pripažinti.
Pavargome nuo klausimų, kam reikalingi mūsų darbai.
Jie – mūsų žmogiškoji raiška, iškylanti nesenstančiais žodžiais. Dėkodama už
Jūsų darbus, parašytus ir dar beglūdinčius Jūsų, t. y. mūsų visų, esybėje, noriu
palinkėti – kurkime ir skleiskime, nes turime ką pasakyti, lydimi nuoširdžių
lingvistinių jausmų ir emocijų.
Gyvendami gyvenkime
Kurdami kurkime
Akad. prof. habil dr. Grasilda Blažienė
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Mokslo taryba (išrinkta 2020-09-10; kadencijos trukmė – 5 metai) yra kolegialus valdymo
organas, kurį sudaro 15 narių. 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.
Mokslo tarybos sudėtis 2021 m. kiek pasikeitė, išrinktas naujas narys dr. Mindaugas Strockis,

paskirta kita Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė – Ginvilė Jekentienė. Pirmininko
pavaduotoja išrinkta dr. Vilija Sakalauskienė.
2021 m. surengta 11 posėdžių (iš jų 6 vyko nuotoliu, 5 elektroninės apklausos būdu). Priimti 45

nutarimai. Svarstytas Lietuvių kalbos instituto įstatų projektas ir keturių Instituto 2022–2026
m. ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų projektai. Patvirtintas
Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų, konkursų
mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir atestavimo aprašas, atnaujintas Lietuvių kalbos instituto
Akademinės etikos kodeksas. Teikta nuomonė Lietuvos Respublikos Seimui dėl Lietuvos
Respublikos piliečių asmenvardžių rašymo asmens dokumentuose.

Išrinktieji Mokslo tarybos nariai:
Dr. (HP) Ona Aleknavičienė
Dr. Albina Auksoriūtė
Akad. prof. dr.(HP)Grasilda Blažienė (pirmininkė)
Dr. Asta Leskauskaitė
Dr. Danutė Liutkevičienė
Dr. (HP) Rita Miliūnaitė
Dr. Vilija Sakalauskienė (pirmininko pavaduotoja)
Dr. Mindaugas Strockis
Dr. Mindaugas Šinkūnas
Dr. Birutė Triškaitė (sekretorė)
Paskirtieji Mokslo tarybos nariai:
Audrys Antanaitis (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)
Doc. dr. Diego Ardoino (Vilniaus universitetas)
Ginvilė Jekentienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Dr. (HP) Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Asta Vaškelienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
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DARBO TARYBA

http://lki.lt/darbo-taryba

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

Darbo taryba (išrinkta 2020-09-10; kadencijos trukmė – 3 metai), kurią
sudaro 5 nariai, 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.
Darbo tarybos sudėtis 2021 m. kiek pasikeitė, išrinkta nauja narė dr. Inga
Strungytė-Liugienė.
2021 m. Darbo tarybos veikla daugiausia buvo susijusi su rengiamų Instituto
veiklos reglamentavimo dokumentų svarstymu bei siūlymų ir pastabų teikimu
Instituto administracijai ir dokumentų rengėjams. 2021 m. įvyko 4 oficialūs
Darbo tarybos posėdžiai (nuotoliniu būdu).
Išrinktieji Darbo tarybos nariai:
Doc. dr. Rima Bakšienė (pirmininkė)
Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Virginija Gaidytė (sekretorė)
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus rinkodaros specialistė
Dr. Inga Strungytė-Liugienė
Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja
Dr. Daiva Murmulaitytė
Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Vilija Sakalauskienė
Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
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AKADEMINĖS ETIKOS
KOMISIJA
http://lki.lt/akademines-etikos-komisija/

Dr. ALVYDAS UMBRASAS
Lietuvių kalbos instututo
Akademinės etikos komisijos pirmininkas
El. p. alvydas.umbrasas@lki.lt

Akademinės etikos komisija (išrinkta 2020-03-17; kadencijos trukmė – 3
metai), kurią sudaro 5 nariai, priima ir svarsto pareiškimus apie Lietuvių

kalbos instituto mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir profesorių emeritų
Akademinės etikos kodekso nuostatų pažeidimus, teikia siūlymus tobulinti
Kodeksą arba pati inicijuoja jo papildymus ar pataisas. Atlieka kitas funkcijas,
nustatytas Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisijos darbo
reglamente.
2021 m. Akademinės etikos komisija kartu su Instituto Akademinės etikos
kodekso atnaujinimo darbo grupe parengė atnaujintų Lietuvių kalbos instituto

Akademinės etikos kodekso ir Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos
komisijos darbo reglamento projektus (jie patvirtinti ir Mokslo tarybos).

Paskirtieji Akademinės etikos komisijos nariai:
Dr. Alvydas Umbrasas (pirmininkas)
Terminologijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Jolita Urbanavičienė (sekretorė)
Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. (HP) Ona Aleknavičienė
Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė
Vilniaus universitetas
Gražina Kadžytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

-11-

KONKURSŲ IR
ATESTACIJOS
KOMISIJA
Dr. ASTA LESKAUSKAITĖ
Lietuvių kalbos instututo
Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkė
El. p. asta.leskauskaite@lki.lt

Konkursų ir atestacijos komisija (išrinkta 2021-10-22; kadencijos trukmė – 3
metai), kurią sudaro 9 aukštos kvalifikacijos mokslininkai. Komisija
organizuoja mokslo darbuotojų atestavimą ir konkursus eiti mokslo
darbuotojų pareigas. 2021 m. LKI Konkursų ir atestacijos komisija surengė 6
posėdžius. Juose svarstyti 7 atestacijos klausimai ir 8 konkursų eiti LKI mokslo
darbuotojų pareigas rezultatai. Be to, aptarti ir keli kiti klausimai: Bendrinės
lietuvių kalbos žodyno darbo grupės prašymas išaiškinti žodynų statusą ir
vertinimą bei naujasis Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigybių
kvalifikacinių reikalavimų, konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir
atestavimo aprašas, įsigaliosiantis nuo 2025 m. sausio 1 d., bei jo papildymai.

Patvirtinti Konkursų ir atestacijos komisijos nariai:
Dr. Ona Aleknavičienė
Raštijos paveldo tyrimo centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Laimutis Bilkis
Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Asta Leskauskaitė (pirmininkė)
Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė
Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Jolita Urbanavičienė
Bendrinės kalbos tyrimo centro vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Palmira Zemlevičiūtė (sekretorė)
Terminologijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja
Prof. habil. dr. Danuta Rožko (užsienio ekspertė)
Varšuvos universitetas
Kviestiniai komisijos nariai:
Prof. habil. dr. Ineta Dabašinskienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Dr. Rasius Makselis
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
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MOKSLO DARBŲ
VERTINIMO KOMISIJA
Dr. RITA MILIŪNAITĖ
Lietuvių kalbos instututo
Mokslo darbų vertinimo komisijos pirmininkė
El. p. rita.miliunaite@lki.lt

Mokslo darbų vertinimo komisija (išrinkta 2018-11-23; kadencijos trukmė 5
metai)sudaro 8 nariai. Komisija atlieka Instituto mokslo darbų vertinimą ir
kitas funkcijas, nustatytas Lietuvių kalbos instituto Mokslo darbų vertinimo
komisijos darbo reglamente.
2021 m. Mokslo darbų vertinimo komisija svarstė, kaip atnaujinti Lietuvių
kalbos instituto mokslo darbuotojų darbo planavimo, atsiskaitymo ir
vertinimo tvarkos aprašą, kuris bus atnaujintas, svarstomas Institute ir Mokslo

tarybai teikiamas tvirtinti 2022 m.
2021 m. keitėsi komisijos sudėtis, kviestine komisijos nare paskirta prof. dr.
Aušra Martišiūtė-Linartienė.

Paskirtieji Mokslo darbų vertinimo komisijos nariai:
Dr. Rima Bakšienė
Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja, Darbo tarybos pirmininkė
Dr. Laimutis Bilkis
Baltų kalbų ir vardyno centro vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Rita Miliūnaitė (pirmininkė)
Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Asta Mitkevičienė
Terminologijos centro mokslo darbuotoja
Dr. Laima Nevinskaitė
Geolingvistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Birutė Triškaitė (sekretorė)
Raštijos paveldo tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja
Kviestinė komisijos narė:
Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė
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DARBUOTOJAI

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvių kalbos institute dirbo 95 darbuotojai, iš jų 64
mokslo darbuotojai (iš viso – 49,5 etato) ir 31 ne mokslo darbuotojas (iš viso – 27,5
etato).
Duomenys apie darbuotojus padaliniuose (2021-12-31)

Ne mokslo darbuotojų etatai
36%

Mokslo darbuotojų etatai
64%

Mokslo ir ne mokslo darbuotojų santykis

Jaunesnieji m. d.
13.1%
Vyriausieji m. d.
29.3%

Mokslo d.
23.8%

Vyr.m.d.
Vyresn.m.d.
Mokslo d.
Jaunesn.m.d.

Mokslo pareigybių etatų pasiskirstymas
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Vyresnieji m. d.
33.8%

Duomenys apie darbuotojus padaliniuose

DOKTORANTŪRA
http://lki.lt/doktoranturos-studijos/

2021 m. Lietuvių kalbos institute buvo 10

doktorantų. 2021 m. į doktorantūros
studijas priimti 2 doktorantai: Aidas

Gudaitis (vadovė akad. prof. habil. dr.
Danguolė Mikulėnienė), Marija Konickaja
(vadovė doc. dr. Galina Miškinienė),
studijas baigė 2 doktorantai: Agnė
Dokt. Aidas Gudaitis
Dokt. Marija Konickaja

Aleksaitė
(vadovė
dr.
Daiva
Murmulaitytė), Aušra Valančiauskienė
(vadovė prof. habil. dr. Danguolė
Melnikienė).

2021 m. apgintos 3 humanitarinių mokslų disertacijos: Dianos
Dambrauskienės Pietų žemaičių raseiniškių kalbinis pereigiškumas:
vertikalusis ir horizontalusis variantiškumas (vadovė prof. habil. dr. Danguolė
Mikulėnienė), Linos Rutkienės Statybos terminijos dūriniai: formavimasis ir
raida (vadovė dr. Albina Auksoriūtė), Simonos Vyniautaitės Tarminio požymio
statika ir dinamika: žemaičių regresyvinės balsių asimiliacijos atvejis (vadovė
prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė).

Dr. Diana Dambrauskienė
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Dr. Lina Rutkienė

Dr. Simona Vyniautaitė

DOKTORANTAI
Daina Urbonaitė Geolingvistikos 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
Eglė Jankauskaitė Geolingvistikos 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
Aidas Gudaitis Geolingvistikos centro doktorantas, studijų pradžia 2021 m. spalio 1 d.
Vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Lietuvių kalbos ir kalbotyros istorija, rašytinis kalbos paveldas: tarmiškumo raiška
kalbiniame kraštovaizdyje
Marija Konickaja Raštijos paveldo tyrimų centro doktorantė, studijų pradžia 2021 m. spalio
1 d.
Vadovė – doc. dr.Galina Miškinienė (Lietuvių kalbos institutas)
Tema – Kalbų ir kultūrų ryšiai
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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

Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa
Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei
etimologijos tyrimai vadovas dr. Laimutis Bilkis.

Leidžiamas tarptautinis mokslo žurnalas Acta Lingustica Lithuanica
vyr. redaktorė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.
Tarptautinis mokslo žurnalas Acta Linguistica Lithuanica įtrauktas į
Scopus® duomenų bazę.
Pagrindinės tyrimų kryptys
Tirti lietuvių, prūsų ir kitas baltų kalbas,
atlikti
ankstyviausios
faktografijos
analizę.
Analizuoti lietuvių ir kitų baltų kalbų
onimų raidą, struktūrą, darybą, kilmę ir
semantiką,
yatingą
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.
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10 Mokslo darbuotojų:
3 Vyriausieji mokslo darbuotojai:
akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, dr. Kazimieras Garšva,
doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas.
3 Vyresnieji mokslo darbuotojai:
dr. Laimutis Bilkis, prof. dr. Dalia Pakalniškienė, dr. Alma Ragauskaitė.
1 Mokslo darbuotojas: dr. Darius Ivoška.
3 Jaunesnieji mokslo darbuotojai: Pavel Skorupa, Dalia Sviderskienė,
dr. Dovilė Tamulaitienė.
2 Doktorantai: Pavel Skorupa, Alisa Stunžaitė.
3 Stambūs mokslo darbai
10 Mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose
7 Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose
1 Mokslinis žodynas
1 Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys
5 Mokslo sklaidos publikacijos
6

Projektai

24 Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje
11 Pranešimų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvoje
6
Pranešimai nacionalinėje mokslinėje konferencijoje ar moksliniame
.......seminare
7 Mokslo sklaidos pranešimai
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BENDRINĖS KALBOS
TYRIMŲ CENTRAS
http://lki.lt/bendrines-kalbos-tyrimu-centras/

Dr. ANŽELIKA GAIDIENĖ
Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė
El. p. anzelika.gaidiene@lki.lt

Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa
Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei
inovacijų tyrimai ir sklaida vadovė dr. Anželika Gaidienė
Leidžiamas mokslo žurnalas Bendrinė kalba
atsak. redaktorė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė

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.
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17 Mokslo darbuotojų:
4 Vyriausieji mokslo darbuotojai:
dr. Rita Miliūnaitė, dr. Daiva Murmulaitytė, dr. Vilija Sakalauskienė,
dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė.
5 Vyresnieji mokslo darbuotojai:
dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Danutė Liutkevičienė, 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.
3 Jaunesnieji mokslo darbuotojai: Agnė Aleksaitė, Sandra Paškevičiūtė,
Nida Poderienė.
1 Doktorantas: Sandra Paškevičiūtė.
3 Stambūs mokslo darbai
6 Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
15 Mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose
3 Mokslinis žodynai
2 Moksliniai žinynai
1 Bibliografija
22 Moksliškai susisteminti duomenų rinkiniai
1 Mokslo darbo recenzija
1 Spausdintas pranešimas
11 Mokslo sklaidos publikacijų
9 Projektai
13 Pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje
15 Pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
17 Pranešimų nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar moksliniuose
.......seminaruose
41 Mokslo sklaidos pranešimas
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GEOLINGVISTIKOS
CENTRAS
http://lki.lt/geolingvistikos-centras/

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

Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa
XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioninio
variantiškumo tyrimai vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė

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.
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18 Mokslo darbuotojų:
4 Vyriausieji mokslo darbuotojai:
doc. dr. Rima Bakšienė, dr. Asta Leskauskaitė, prof. habil. dr. Danguolė
.....Mikulėnienė, prof. dr. Loreta Vaicekauskienė.
5 Vyresnieji mokslo darbuotojai:
Dr. Dalia Kisieliūnaitė, dr. Violeta Meiliūnaitė, dr. Laima Nevinskaitė, dr. Vilija
.....Ragaišienė, dr. Nijolė Tuomienė.
5 Mokslo darbuotojai:
dr. Laura Brazaitienė, dr. Agnė Čepaitienė, dr. Ramunė Čičirkaitė dr. Jogilė
.....Teresa Ramonaitė, dr. Vuk Vukotić.
4 Jaunesnieji mokslo darbuotojai:
dr. Diana Dambrauskienė, Aidas Gudaitis, Žydrūnas Šidlauskas, Simona
.....Vyniautaitė.
5 Doktorantai: Aidas, Gudaitis, Eglė Jankauskaitė, Žydrūnas Šidlauskas, Daina
.....Urbonaitė,.Danutė Valentukevičenė.
2 Stambūs mokslo darbai
6 Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
13 Mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose
3 Moksliniai šaltiniai
1 Mokslo darbo recenzija
4 Mokslo sklaidos publikacijos

5 Projektai

14 Pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje
13 Pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
4 Pranešimų nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar moksliniuose
.......seminaruose
46 Mokslo sklaidos pranešimai

-22-

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

Bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu (pagrindiniu leidėju) ir
kitomis mokslo ir studijų institucijomis
(Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu,
Ilinojaus universitetu Čikagoje)
leidžiamas tarpinstitucinis mokslo žurnalas Archivum Lithuanicum
vyr. redaktorius prof. habil. dr. Giedrius Subačius (Ilinojaus universitetas,
Lietuvos istorijos institutas)

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.
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12 Mokslo darbuotojų:
5 Vyriausieji mokslo darbuotojai:
dr. (HP) 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.
1 Jaunesnysis mokslo darbuotojas:
dr. Ksenija Kazarinova.
2 Doktorantai: Marija Konickaja, Galina Sapozhnikova.
1 Stambus mokslo darbas
16 Mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose
21,5 Mokslo straipsnis recenzuojamuose leidiniuose
1
Mokslinis šaltinis
9,2 Moksliškai susisteminti duomenų rinkiniai
2 Mokslo darbo recenzijos
3 Spausdinti pranešimai
3 Mokslo sklaidos publikacijos
2

Projektai

32 Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje
8 Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
6 Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar moksliniuose
.......seminaruose
22 Mokslo sklaidos pranešimai

-24-

TERMINOLOGIJOS
CENTRAS
http://lki.lt/terminologijos-centras/

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

Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa
Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei
inovacijų tyrimai ir sklaida vadovė dr. Anželika Gaidienė
Leidžiamas tarptautinis mokslo žurnalas Terminologija
vyr. redaktorė dr. Albina Auksoriūtė

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.
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7 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.
2 Mokslo darbuotojai:
dr. Asta Mitkevičienė, dr. Lina Rutkienė.
1
8
1
4

3

Stambus mokslo darbas
Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
Mokslo straipsnis recenzuojamuose leidiniuose
Mokslo sklaidos publikacijos

Projektai

6 Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
3 Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar moksliniuose
.......seminaruose
5 Mokslo sklaidos pranešimai

-26-

BENDRŲJŲ REIKALŲ
IR SKLAIDOS SKYRIUS
ROMUALDA LELEIVIENĖ
Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus vadovė
El. p. romualda.leleiviene@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.
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8 Bendrųjų reikalų grupės darbuotojai:
•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.
11 Sklaidos grupės darbuotojų:
•Viešųjų ryšių koordinatorė Domantė Dudutytė.
•Rinkodaros ir leidybos organizavimo specialistė Virginija Gaidytė.
•Bibliotekininkė Ugnė Baronienė.
•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.

Skyriaus veiklos kryptys
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FINANSŲ SKYRIUS
2 Finansų skyriaus darbuotojai:
vyriausioji finansininkė Dalia Apanavičienė,
buhalterė Lina Andrikytė.
2021 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.).
2021 m. biudžetą sudarė 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.). 2021 m. LKI gautų lėšų suma yra 2 892,5
tūkst. Eur. Pagrindinės 2021 m. sąnaudos – iš viso 2 836,0 tūkst. Eur. iš jų: darbo užmokestis
ir socialinio draudimo įmokos 2 051,8 tūkst. Eur., komunalinės, transporto ir ryšių išlaidos –
37,5 tūkst. Eur. Prekės ir paslaugos –656,70 tūkst. Eur. Doktorantų stipendijos – 90,0 tūkst. Eur.
Kitos lėšos
1.5%

ES struktūrinės paramos lėšos
24.5%

ES paramos lėšos
0.3%
finansavimo
9%

Valstybės biudžeto asignavimai
63.6%

Pajamų įmokos
1.2%

Lietuvių kalbos instituto pajamos pagal finansavimo šaltinius, proc.
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ILGALAIKĖS
MOKSLINIŲ TYRIMŲ
PROGRAMOS
http://lki.lt/dokumentai/#Ilgalaikes-programos

2017–2021 m. Lietuvių kalbos institutas vykdė 4 ilgalaikes mokslinių tyrimų programas, (iš
viso 35,28 norminio darbuotojų etato).

2017–2021 M. PUBLIKUOTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
Kiti leidiniai
15.1%

Monografijos, studijos
6%

Taikomieji leidiniai
1.8%

Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
20.6%

Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose
56.5%

383 Pranešimai tarptautinėse, nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar
..........seminaruose Lietuvoje ir užsienyje
300 Mokslo sklaidos pranešimų (visuomenei, žiniasklaidoje ir kt.)
30 Suorganizuota mokslo renginių
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FUNDAMENTINIAI IR TAIKOMIEJI
LIETUVIŲ IR KITŲ BALTŲ KALBŲ VARDYNO BEI ETIMOLOGIJOS TYRIMAI

DR. LAIMUTIS BILKIS
Programos vadovas, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų
centro vyresnysis mokslo darbuotojas
El. p. laimutis.bilkis@lki.lt
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
6 norminiai darbuotojų etatai
2017–2021 M. MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
5 Stambūs mokslo darbai
30 Mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose
45 Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose
2 Taikomiejo mokslo leidiniai
14 Kiti leidiniai
174 Pranešimai tarptautinėse, nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar
..........seminaruose Lietuvoje ir užsienyje
84 Mokslo sklaidos pranešimai (visuomenei, žiniasklaidoje ir kt.)
3
Suorganizuoti mokslo renginiai
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XXI AMŽIAUS TARMĖTYROS MODELIO KŪRIMAS IR
TAIKOMIEJI REGIONINIO VARIANTIŠKUMO TYRIMAI

Prof. habil. dr. DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ
Programos vadovė, Geolingvistikos centro vadovė,
vyriausioji mokslo darbuotoja
El. p. danguole.mikuleniene@lki.lt
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.).

10,5 normino darbuotojų etato

2017–2021 M. MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
4 Stambūs mokslo darbai
13 Mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose
71 Mokslo straipsnis recenzuojamuose leidiniuose
3 Taikomiejo mokslo leidiniai
22 Kitos publikacijos
103 Pranešimai tarptautinėse, nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar
.........seminaruose Lietuvoje ir užsienyje
85 Mokslo sklaidos pranešimai (visuomenei, žiniasklaidoje ir kt.)
5 Suorganizuoti mokslo renginiai
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FUNDAMENTALIEJI IR TAIKOMIEJI ŠIUOLAIKINĖS BENDRINĖS LIETUVIŲ
KALBOS POKYČIŲ BEI INOVACIJŲ TYRIMAI IR SKLAIDA

Dr. ANŽELIKA GAIDIENĖ
Programos vadovė, Bendrinės kalbos tyrimų
centro vadovė, mokslo darbuotoja
El. p. anzelika.gaidiene@lki.lt
Programos tikslai:
Apibrėžti pagrindinio šios programos tyrimų objekto – dabartinės bendrinės lietuvių
kalbos – sampratą, paskirtį ir santykį su bendrine 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.

14,78 norminių darbuotojų etatų
2017–2021 M. MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
13
33
89
2
21

Stambių mokslo darbų
Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
Mokslo straipsnis recenzuojamuose leidiniuose
Taikomieji mokslo leidiniai
Kitos publikacijos

174 Pranešimai tarptautinėse, nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar
........seminaruose Lietuvoje ir užsienyje
75 Mokslo sklaidos pranešimai (visuomenei, žiniasklaidoje ir kt.)
22 Suorganizuoti mokslo renginiai
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SOCIOLINGVISTINIAI DUOMENYNAI, TYRIMAI IR POPULIARIOJI SKLAIDA

Prof. dr. LORETA VAICEKAUSKIENĖ
Programos vadovė, Geolingvistikos centro
vyriausioji mokslo darbuotoja
El. p. loreta.vaicekauskiene@sociolingvistika.lt
Programos tikslai:
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.

4 norminiai darbuotojų etatai

2017–2021 M. MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
1,2
3
12
1

Stambių mokslo darbų
Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
Mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose
Kita publikacija

14 Pranešimų tarptautinėse, nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar
........seminaruose Lietuvoje ir užsienyje
56 Mokslo sklaidos pranešimai (visuomenei, žiniasklaidoje ir kt.)

-34-

MOKSLO SKLAIDA

https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas
https://www.instagram.com/explore/locations/262301900859403/lietuviu-kalbos-institutas

Visus metus vykdyta nuosekli, patraukli ir
strategiškai apgalvota komunikacija
socialiniuose tinkluose

Per 2021 m. feisbuke publikuoti 351 įrašas;
Svetainėje lki.lt paskelbtos 202 naujienos;
Užmegzti ryšiai su didžiausių Lietuvos
naujienų portalais.

Į komunikacijos procesą įtraukti Lietuvių
kalbos instituto mokslininkai.
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LITUANISTIKOS ŽIDINYS
KILNOJAMOJI
PARODA
http://lki.lt/muziejus-lituanistikos-zidinys/

Edukacijos ir ekskursijos muziejuje;
Kultūros paso edukacijos;

Paskelbti 42 pranešimai muziejaus socialiniuose
puslapiuose;
Virtualios ekskursijos.

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje
Alytaus profesinio rengimo centras
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Traklų r. Rūdiškių gimnazija
UAB The British School of Vilnius
Jiezno gimnazija
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
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KNYGŲ LEIDYBA
ELEKTRONINĖS PUBLIKACIJOS
http://lki.lt/e-publikacijos/

MOKSLO MONOGRAFIJOS

http://lki.lt/kiti-leidiniai/

Ilja Lemeškin. Портрет Франциска Скорины. Pranciškaus
Skorinos portretas. Portrait de Francisk Skorina. Knyga. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Pagrindinis P. Skorinos nuopelnas Lietuvai yra tai, kad jis pirmas
atnešė ir pas mus išplatino pažangią spaudos technologiją. Tuo
jis labai svarbus ir lietuvių kalbos istorijai, nes padėjo tvirtą
pamatą spausdintos knygos tradicijai, kurios terpėje nuo M.
Mažvydo laikų kaupėsi lituanistikai reikšmingi šaltiniai bei
sparčiai vyko rašytinės kalbos norminimas. Šioje knygoje yra
išsamiai analizuojamas vienas dailidiškas kūrinys – garsus
leidėjo portretas, kurį 1517 m. nupiešė vadinamasis „Meistras IP“, o
išdrožė „Švelnaus brūkšniavimo meistras“. Jubiliejiniais metais ‒
550-aisiais nuo P. Skorinos gimimo (2020) ir 500-aisiais nuo
spaudos atsiradimo Lietuvoje (2022) ‒ svarbu priminti, kad LDK
spausdintos knygos ištakos veda į Prahą. Kaip Lietuvai skirtos
„reikšmingos bohemikalijos“ (významné bohemikální památky)
Prahos kirilikos leidiniai yra įtraukti į čekų knygų leidybos istoriją
(ypač: [Voit 2013, 2017]).
Daiva Murmulaitytė. Naujažodžių darybos ir morfemikos tyrimų
perspektyvos(„,Lietuvių
kalbos
naujažodžių
duomenyno“
atvejis). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas analizuotas dviem
atžvilgiais – kaip naujažodžių šaltinis (duomenų sankaupa) ir
kaip jų tyrimo priemonė. Įvairiais aspektais tyrinėjant šio šaltinio
naujadarus bei stebint duomenų kaitą, siekta užčiuopti
aktualiausias ir perspektyviausias lietuvių kalbos naujadaros
tyrinėjimų temas bei išsiaiškinti, kaip ir kiek Duomenynas gali
būti naudingas lietuvių kalbos žodžių darybos ir morfemikos
tyrimams.
Prieiga internete:
doi.org/10.35321/e-pub.16.naujadaros-tyrimu-perspektyvos
Elektroninė publikacija

MOKSLO STUDIJOS
Violeta Meiliūnaitė, Agnė Čepaitienė, Diana Dambrauskienė,
Žydrūnas Šidlauskas, Nijolė Tuomienė, Danutė Valentukevičienė,
Simona Vyniautaitė Lietuvių dialektologijos profiliai: XXI amžiaus
pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos.
Kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
Vilnius 2021.
Kolektyvinėje studijoje siekiama įtvirtinti Lietuvoje dar naujos
multimudaliosios dialektologijos teorines ir metodologines
nuostatas. Aprašomuose tyrimuose praktiškai pritaikytas
multimodaliosios dialektologijos tyrimams būdingas trijų
pakopų modelis, apimantis ne tik kalbinius duomenis, bet ir
kalbinę aplinkos bei tiriamųjų kalbinės savivertės analizę.
Prieiga internete:
doi.org/10.35321/e-pub.22.lietuviu-dialektologijos-profiliai
-37- Elektroninė publikacija

Danguolė Mikulėnienė. Lietuvių kalbos instituto istorija: lietuvių
kalbos ir kalbotyros institucionalizacija 1. Mokslo studija. Lietuvių
kalbos institutas. Vilnius 2021
2022-aisiais bus minimas pirmasis valstybinės lietuvių kalbos
šimtmetis. Lietuvoje mokslo institucionalizavimo pradžia siejama
su Mokslų akademijos įkūrimu 1941-aisiais. Lietuvių kalbos ir
kalbotyros institucionalizacija sietina su Antano Smetonos
lituanistikos instituto įkūrimu 1938-aisiais.
Šioje mokslo studijoje, remiantis archyviniais dokumentais,
išsamiai nagrinėjama 1939–1940 m. Antano Smetonos
lituanistikos instituto Lietuvių kalbos skyriaus veikla, drauge
aptariami ir ankstesnės kalbotyrinės veiklos Lietuvoje bruožai.
Kitaip tariant, norima kaip galint plačiau atskleisti lietuvių kalbos
ir kalbotyros institucionalizavimo ištakas ir sistemiškai įvertinti to
meto kalbininkų darbus.

Elektroninė publikacija

Dalia Paklaniškienė. Motyvuotieji intarpiniai ir sta kamieno
veiksmažodžiai XVI-XVII a. lietuvių raštijoje. Mokslo studija.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Studija skirta XVI–XVII a. senosios lietuvių raštijos intarpinių ir sta
kamieno veiksmažodžių kompleksiniam tyrimui, siekiant pateikti
kuo daugiau objektyvių duomenų platesniems genetiniam ir
tipologiniams veiksmažodžių tyrimams. Rašytinio lietuvių kalbos
paveldo tyrimai aktualūs tiek lietuvių kalbotyrai, tiek baltistikai ir
indoeuropeistikai. Tradiciškai postuluojamas lietuvių (ir baltų)
veiksmažodžio naujumas, palyginti su archajiška vardažodžio
sistema,
verifikuotinas
sistemiškais
sinchroniniais
ir
diachroniniais tyrimais. Ypač svarbi šiuose tyrimuose vidinė
rekonstrukcija: nors jos išgalės nėra didelės (lietuvių senoji
raštija gana „jauna“), tačiau išsamus lietuvių kalbos
veiksmažodžių
inventorius, suregistruotas iš visų įmanomų šaltinių – senųjų
raštų, tarmių, bendrinės kalbos ir tekstyno – teikia galimybę
gana objektyviai įvertinti morfologinių ir morfonologinių reiškinių
raidą, archaizmus ir inovacijas.
Prieiga internete: doi.org/10.35321/e-pub.17
Nida Poderienė, Aurelija Tamulionienė. Įveikti atskirtį: grįžusių iš
užsienio vaikų kalbinė integracija. Mokslo studija. Lietuvių kalbos
institutas. Vilnius 2021.
Mokslo studijoje, remiantis kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis,
nagrinėjama grįžusių mokinių sociokultūrinė aplinka, išskiriant
pagrindinius veiksnius, lemiančius kalbines grįžusių iš užsienio
mokinių integracijos aplinkybes, aptariamos priežastys,
lemiančios vienos kalbos pasirinkimą kitų kalbų atžvilgiu.
Vertinant kalbinių nuostatų ir motyvacijos mokytis lietuvių kalbos
svarbą, nagrinėjamos grįžusių iš užsienio mokinių nuostatos dėl
lietuvių kalbos socialinės vertės ir kalbinės tapatybės, aptariami
lietuvių kalbos mokymosi sunkumai ir jų įveiktos sąlygos.
Prieiga internete:
https://doi.org/10.35321/e-pub.7.grizusiuju-kalbine-integracija

Ir elektroninė publikacija
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Elektroninė publikacija

Pavel Skorupa. Vilnius county toponyms as signs of national and
cultural identity. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
2021.
Tauta, kaip atskira etninė grupė, egzistuojanti žmonijos istorijoje,
yra kompleksinis ir pastovus socialinis darinys, kurio vidaus
saitai, tokie kaip bendra teritorija, kalba, elgsenos ypatumai,
papročiai, religija, savęs suvokimas ir kt., formavosi per amžius.
Tautos
istorija
ir
kasdienės
vertybės,
puoselėjamos
bendruomenės, atlieka svarbų vaidmenį formuojant jos narių
etninį (tautinį) tapatumą. Kiekviena tauta, arba etninė
bendruomenė, palieka savo istorijoje įvairaus pobūdžio reliktus,
liudijimus ir simbolius. Tokiais liudijimais (ir net simboliais)
drąsiai galima laikyti toponimus, kurie yra neatsiejama individo
gyvenimo ir tautos istorijos dalis, o kartu ir reikšmingas
tapatumo komponentas, atskleidžiantis žmogaus kilmę ir
gyvenamąją vietą. Nors vietovardžių, kaip ir viso vardyno,
studijos pirmiausia yra kalbos tyrimo objektas, šie tyrimai siejasi
ir su kitomis mokslo disciplinomis, tokiomis kaip kognityvinė
lingvistika, antropologija, istorija ir t. t.
Prieiga internete:
doi.org/10.35321/e-pub.18.vilnius-county-toponyms
Vilija Sakalauskienė. Žmogaus vaizdinys lietuvių tarmių
leksikografiniuose šaltiniuose: etnolingvistinis ir semantinis
aspektas. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Studijoje, remiantis tarminių žodynų pavyzdžiais, analizuojamas
žmogaus vaizdinys, leidžiantis rekonstruoti bendrą XX a. antros
pusės–XXI a. pradžios kaimo žmogaus mentalitetą, pasaulio
suvokimo būdus, slypinčius semantiniuose ir stilistiniuose kalbos
aspektuose, stereotipuose ir kultūros apraiškose, bandoma
atskleisti, kaip, analizuojant tarminių žodynų duomenis, galima
rekonstruoti kaimo žmogaus kalbinį pasaulio vaizdą, kiek
sustabarėjusį ir labai priklausantį nuo žodyno pobūdžio, jo
sudarymo metodikos.
Prieiga internete:
doi.org/10.35321/e-pub.19.zmogus-tarmineje-leksikografijoje

Elektroninė publikacija

Daiva
Šveikauskienė.
Lietuvių
kalbos
gramatikos
kompiuterizavimas. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2021.
Mokslo studijoje aptariami tiek Lietuvos mokslininkų tyrimai, tiek
kitų šalių tyrėjų atlikti darbai, susiję su gramatikos
kompiuterizavimu. Pagrindinės sritys, kuriose galima įžvelgti
gramatikos sąsają su kompiuteriais, yra šios: tekstynų
anotavimas, morfologinių bei sintaksinių analizatorių kūrimas,
pati skaitmeninė gramatika ir gramatikos informacinė sistema.
Jos visos aprašomos parodant mūsų pasiekimus kitų kalbų
kontekste.
Prieiga internete:
doi.org/10.35321/e-pub.11.lietuviu-gramatikoskompiuterizavimas
Elektroninė publikacija
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Palmira Zemlevičiūtė. Žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX
amžiaus
pabaigos
–
XX
amžiaus
pradžios
populiarinamuosiuose medicinos raštuose. Mokslo studija,
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
2021.
Atliktas žmogaus lytinių organų pavadinimų tyrimas XIX a. pab.
– XX a. pr. populiarinamuosiuose medicinos raštuose atskleidžia
ne tik tų pavadinimų kūrimo pradžią ir raidos ypatybes, bet ir
lietuviškosios medicinos raštijos plėtotę, taigi svarbus tiek
dalykiniu (žmogaus anatomijos), tiek kalbiniu (terminologijos)
atžvilgiu.
Prieiga internete:
doi.org/10.35321/e-pub.20.lytiniu-organu-pavadinimai
Elektroninė publikacija

ŽODYNAI

Atmintukas

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, vyriausiasis redaktorius
Stasys Keinys, 8-as patais. ir papild. leid., Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2021, XXVI, 973 p. ISBN 978-609-411-281-2; elektroninis
variantas (atmintukas), 2021, ISBN 978-609-411-282-9;
elektroninis variantas, 2021.
Žodynas daugiau kaip pusę amžiaus yra svarbiausias mūsų
kalbos žodžių norminamasis ir teikiamasis leidinys. Nuo pat
pradžios tai yra bendrasis visiems bendrinės kalbos
vartotojams, taip pat tiems, kurie jos dar tik mokosi ar kitus
moko, skirtas žodynas. Žodynas rengtas kaip kalbos patarėjas
visiems pasaulio lietuviams ir tiems kitataučiams, kurie
lietuviškai yra išmokę ar dar tik mokosi. DLKŽ yra universalus, nes,
pirma, jame atspindimos visos bendrinės kalbos vartojimo sritys,
visos vartojamosios jos atmainos, antra, jame pateikiama
vartotojams būtina informacija apie teikiamų, norminių žodžių
rašybą, kirčiavimą, kaitymą, paaiškintos būdingos žodžių
reikšmės, vartosenos pavyzdžiais parodytas žodžių junglumas,
įdėtas nemažas pluoštas vaizdingų pasakymų, frazeologizmų,
taip pat sudėtinių įvairių sričių terminų.
Prieiga internete:
doi.org/10.35321/dlkz. – https://ekalba.lt.

Laimutis Bilkis, Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė, Dalia
Sviderskienė. Lietuvos vietovardžių žodynas. IV tomas (I-J).
Žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Žodyno IV tome publikuojami ir analizuojami raidėmis I, Į, Y ir J
prasidedantys lietuvių vietų vardai. Ši išspausdinta toponimijos
dalis, be kita ko, skaitytojams ir tyrėjams suteiks galimybę
susipažinti su vietovardžių, turinčių rytų aukštaičiams būdingą
prielinksnį In ir priešdėlį In-, visuma, pažvelgti į labai gausius
toponimų, kilusių iš būdvardžių ilgas, -a, juodas, a, lizdus,
atskleidžiančius darvbos būdų (tipų) ir kilmės motyvų įvairovę ir
apskritai mūsų tautos kalbines kūrybos galias.
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TAIKOMIEJI MOKSLO DARBAI
Grinkiškio apylinkių tekstai. Sudarė Rūta Kazlauskaitė. Tarmių
tekstynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Rinkiniu, susidedančiu iš knygos ir elektroninės laikmenos,
pristatoma vakarų aukštaičių šiauliškių pietinės dalies Grinkiškio
apylinkių kalba. Tai pirmasis „Tarmių tekstyno“ serijos leidinys,
supažindinantis su vakarų aukštaičių šiauliškių patarme. Įvado
skyriuje nurodyti pagrindiniai Grinkiškio krašto istorijos ir kultūros
faktai, apibrėžtas tradicinės Grinkiškio šnektos plotas, įvardyti
šaltiniai, kuriuose minimos šnektos ypatybės, išryškintos ir
paaiškintos bendrosios tarminės ypatybės, nusakyta šnektos
sociokultūrinė padėtis ir apibūdinta kaita. Rinkinyje pateikiami 59
iš vietinių gyventojų užrašyti pasakojimai. Jie sutranskribuoti.
Siekiant kuo tiksliau perteikti emocinį ir socialinį kontekstus,
kalbėtojo nuostatas ir nuotaiką, pažymėtos intonacijos ir
verbaliąją kalbą lydinti kūno kalba. Savičiausi ir įdomiausi kalbos
ypatumai – ryškesni skirtumai nuo bendrinės kalbos ir
tolimesnių patarmių – pakomentuoti išnašose.
Lenkijos lietuvių šnektų tekstai. Sudarė Asta Leskauskaitė. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Šiaurės rytinio Lenkijos pakraščio lietuvių šnektas, dažniausiai
vadinamas tiesiog Vižainio, Eglinės, Seinų ir Punsko šnektomis,
jau šimtmetį nuo pagrindinio lietuvių kalbos ploto skiria Lietuvos
ir Lenkijos valstybių siena. „Lietuvių kalbos atlase“ joms
atstovauja XIII punktas. Nurodytas šnektas pristatantį leidinį
„Lenkijos lietuvių šnektų tekstai“ sudaro knyga ir elektroninė
laikmena su garso įrašais. Knygoje pateikiamas įvadas, išsamia
fonetine transkripcija užrašyti tekstai su moksliniais komentarais,
vietovardžių sutrumpinimų, šaltinių ir literatūros sąrašai.

Vištyčio apylinkių tekstai. Sudarė Rima Bakšienė. Tarmių
tekstynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Šis leidinys reprezentuoja vakarų aukštaičių kauniškių patarmės
pietinės dalies vakariausias šnektas, iš kurių svarbiausia tiriamoji
vietovė yra Vištytis – Europos kalbų atlaso 432-asis ir Lietuvių
kalbos atlaso 620-asis punktas. Knygoje taip pat aprašoma ir
gretimų apylinkių – Vygrelių, Gražiškių ir Pajevonio – gyventojų
kalba. Pietinė kauniškių dalis iki šiol tirta daug mažiau negu
šiaurinė, beveik neturima jai skirtų spausdintų dialektologų
darbų.
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KITI LEIDINIAI
Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo
brūkšniai ir nuveikti darbai. Sudarė Rasuolė Vladarskienė. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2021.
Ši knyga – tai galimybė dar kartą pabūti su daktaru Pranu
Kniūkšta ir pajusti XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios nuotaikas.
Į leidinį sudėti šeimos, giminaičių, mokslo draugų bei kolegų
atsiminimai apie Kniūkštą ir svarstymai apie jo nuveiktus darbus
mėginant dar kartą įvertinti jų reikšmę lietuvių kalbai ir kalbotyrai.
O padaryta tikrai daug, kaip rodo knygos pabaigoje pateikiamas
spausdintų darbų sąvadas. Atsiminimų žanras leidžia žmonėms
lyg iš šalies pažvelgti į praėjusį laiką, todėl šioje knygoje
skelbiamas publikacijas galima laikyti ne tik žodžiais apie Praną
Kniūkštą, bet ir istorijos liudijimais.

Antanas Balašaitis. Bibliografijos rodyklė. Sudarė Antanas
Balašaitis, Aurelija Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
2021.
Tai antrasis patikslintas ir papildytas A. Balašaičio bibliografijos
leidimas. Leidinyje pateikiama gausi kalbininko bibliografija:
disertacija, išleistos knygos, žodynai, straipsniai, recenzijos,
anotacijos. Antanas Balašaitis buvo ir daugelio leidinių
redaktorius, redaktorių kolegijos narys, sudarytojas, rengėjas.
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ATVIROSIOS PRIEIGOS
MOKSLO ŽURNALAI
http://journals.lki.lt/
Lietuvių kalbos institutas leidžia 3 mokslo žurnalus: Acta Linguistica Lithuanica, Bendrinė
kalba, Terminologija. Visi žurnalų straipsniai suskaitmeninti ir skelbiami viešai.
2021 m. žurnalas Acta Linguistica Lithuanica įtrauktas į Scopus® duomenų bazę
Acta Linguistica Lithuanica
Įtrauktas į Scopus® duomenų bazę
ISSN 1648-4444 (spausdintinis)
ISSN 2669-218X (elektroninis)
Tarptautinis recenzuojamas mokslo žurnalas Acta Linguistica Lithuanica
leidžiamas nuo 1957 m. (iki 1999 m. vadinosi Lietuvių kalbotyros
klausimai). Žurnale spausdinami straipsniai, susiję su lietuvių ir baltų
kalbotyros klausimais, bendrosios ir lyginamosios kalbotyros
problemomis, naujausiomis lingvistikos kryptimis ir metodais.
Per metus išeina du Acta Linguistica Lithuanica tomai.
Vyriausioji žurnalo redaktorė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.

Bendrinė kalba
ISSN 2351-7204 (elektroninis)
Nuo 2019 m. Bendrinė kalba – tarptautinio statuso siekiantis elektroninis
recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, kurio tematika – lietuvių ir kitų
kalbų variantiškumas, kalbos politikos, teorijos, vartosenos, tvarkybos ir
kiti su (bendrine) kalba ir jos tarmėmis susiję aspektai. Taip pat
svarbūs kalbos norminimo klausimai. Daug dėmesio skiriama
tarpdalykiškumui:
autoriai
kviečiami
spausdinti
publikacijas,
atskleidžiančias bendrinės kalbos (taip pat jos variantų, paribių) ir
komunikacijos, informacinių technologijų, vertimų, edukologijos,
filosofijos, muzikologijos, istorijos ir kitų artimų dalykų tyrimų sąsajas,
galimybes
ir
sprendimus.
Pasirinkta
žurnalo
tematika
ir
tarpdalykiškumas stiprina tarptautinį įvairių šalių ir kalbų mokslininkų
bendradarbiavimą, leidžia skleistis inovatyvioms idėjoms, spartina
keitimąsi aktualia informacija, tyrimais ir patirtimi.
Vyriausioji žurnalo redaktorė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.

Terminologija
ISSN 1392-267X (spausdintinis)
ISSN 2669-2198 (elektroninis)
Terminologija – tarptautinis recenzuojamas lietuvių ir bendrosios
lingvistinės terminologijos mokslo žurnalas, leidžiamas kasmet nuo 1994
m. Terminologijai rūpi ir terminologijos teorija, ir praktika, stengiamasi
apimti įvairias lietuvių terminijos sritis, pristatyti kitų šalių terminologijos
patirtį, naujausias užsienio terminologijos idėjas.
Per metus išeina vienas žurnalo numeris.
Vyriausioji redaktorė dr. Albina Auksoriūtė.
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MOKSLO
PUBLIKACIJOS

http://lki.lt/mokslo-publikacijos/

2021 m. Mokslo publikacijų suvestinė

Kitų leidyklų išleisti stambūs mokslo darbai

Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Moksliniai žodynai, šaltinių publikacijos, žinynai
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Mokslo publikacijų pasiskirtymas pagal mokslo padalinius*

Visų mokslo publikacijų skaičius padaliniuose vienam etatui

Stambių mokslo darbų (monografijų, studijų),
tarptautinių, recenzuojamų mokslo straipsnių, mokslo žodynų,
žinynų šaltinių skaičius padaliniuose vienam etatui
*Buvusio Sociolingvistikos centro duomenys skaičiuojami atskirai nuo Geolingvistikos centro.
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MOKSLINĖS
KONFERENCIJOS,
SEMINARAI, KITI
RENGINIAI

Visas 2021 m. Lietuvių kalbos instituto mokslininkų skaitytų mokslinių pranešimų sąrašas
pateiktas 2 priede.

292

Perskaityti
pranešimai

84

Pranešimai
tarptautinėse
konferencijose
užsienyje

Perskaitytų pranešimų skaičius padaliniuose

52

Pranešimai
tarptautinėse
konferencijose
Lietuvoje

156

Perskaitytų pranešimų skaičius padaliniuose vienam etatui
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Pranešimai
mokslinėse
konferencijose,
seminaruose, mokslo
sklaidos pranešimai

ORGANIZUOTI
RENGINIAI
2021 m. sausio 25 d.
2020 m. Lietuvių kalbos instituto ataskaitinė
konferencija. Renginys sulaukė beveik 100
dalyvių.
Lietuvių
kalbos
instituto
mokslininkai pristatė naujausius mokslinių
tyrimų rezultatus.

2021 m. kovo 5 ir 19 d.
Teoriniai ir praktiniai skyrybos taisyklių
aspektai. Paskaitas apie naujausius ir
sudėtingiausius skyrybos taisyklių aspektus
skaitė prof. dr. Albinas Drukteinis.

2021 m. balandžio 6 d.
Geolingvistikos centras pradėjo nuotolinį
mokslinių seminarų ciklą Lietuvių tarmių
transkripcija
Tarptautinės
fonetinės
abėcėlės (TFA) simboliais: galimybės ir
probleminiai atvejai.
Pirmasis ciklo seminaras – Bendrieji
transkripcijos principai. TFA ženklų sistemos
apžvalga. Lietuvių tarmių garsiniams
vienetams siūlomi TFA simboliai. Seminarą
vedė doc. dr. Rima Bakšienė.
2021 m. balandžio 15 d.
Kartu su Lietuvių kalbos draugija, Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija,
Jurbarko
Konstantino
Glinskio
teatru
Bendrinės kalbos tyrimų centras organizavo
nuotolinį renginį, skirtą žodynininko dr.
Antano Balašaičio 90-mečiui paminėti.
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2021 m. balandžio 22 d.
Organizuotas mokslinis seminaras Naujai
prakalbinta archyvų medžiaga. Tai vienas iš
daugelio visoje Lietuvoje vykstančių Lietuvių
kalbos dienoms skirtų renginių. Mokslinį
seminarą
organizavo
Geolingvistikos
centras ir Raštijos paveldo tyrimų centras.

2021 m. balandžio 27d.
Panevėžio
apskrities
Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
nuotoliniu būdu organizuota tarptautinė
mokslinė
konferencija
(Ne)atrasti
Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui
Būtėnui – 125-eri. Tai Lietuvių kalbos dienų,
jau ne vienus metus vykstančių Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos iniciatyva, ir
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių
Panevėžio regione.
2021 m. gegužės 4 d.
Geolingvistikos centras kvietė į nuotolinį
mokslinių seminarų ciklą Lietuvių tarmių
transkripcija Tarptautins fonetinės abėcėlės
(TFA) simboliais: galimybės ir probleminiai
atvejai.
Antrasis ciklo seminaras – Aukštaičių
tarmių
transkripcija
TFA
simboliais:
apžvalga ir sudėtingesnių atvejų analizė.
Seminarą vedė doc. dr. Rima Bakšienė.

2021 m. gegužės 6 d.
Mokslinis-praktinis lietuvių kalbos įgūdžių
tobulinimo seminaras Lietuvių kalbos
žodžiai: centras ir periferija. Seminaras
skirtas
mokytojams,
dėstytojams,
doktorantams, žurnalistams, redaktoriams,
vertėjams ir visiems, kurie domisi lietuvių
kalba. Kartu su kitais partneriais organizavo
Bendrinės kalbos tyrimų centras.
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2021 m. birželio 1 d.
Geolingvistikos centras kvietė į nuotolinį
mokslinių seminarų ciklą Lietuvių tarmių
transkripcija Tarptautins fonetinės abėcėlės
(TFA) simboliais: galimybės ir probleminiai
atvejai.
Trečiasis ciklo seminaras – Žemaičių tarmių
transkripcija TFA simboliais: apžvalga ir
sudėtingesnių atvejų analizė. Seminarą vedė
doc. dr. Rima Bakšienė.

2021 m. rugsėjo 8–10 d.
Kartu su Lenkijos mokslų akademijos
Slavistikos institutu organizuota tarptautinė
mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų
sąveika
Europoje:
paribių
zonos
ir
kontaktinės erdvės.

2021 m. rugsėjo 22 d.
Kartu su Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo biblioteka Valstybingumo erdvėje
organizuotas renginys, skirtas Lietuvos
šviesuoliui, ištikimam gimtosios kalbos
žmogui, Nepriklausomybės Akto signatarui
Algirdui
Vaclovui
Patackui
atminti.
Renginyje buvo pristatytas naujausias
Lietuvių kalbos instituto tarptautinio mokslo
žurnalo Acta Linguistica Lithuanica numeris.
2021 m. rugsėjo 16 d.
Kartu su Valstybinė lietuvių kalbos komisija
organizuotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Pirmosios paskaitos lektorė –
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė. Paskaitos
tema – Probleminiai lietuvių kalbos
rašybos klausimai.
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2021 m. rugsėjo 24 d.
Lietuvių
kalbos
institutas
dalyvavo
festivalyje Kultūros naktis ir kvietė į virtualią
ekskursiją
po
Instituto
archyvus
ir
saugyklas.

2021 m. rugsėjo 30 d.
Kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
organiuzotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Antrosios paskaitos lektorė –
doc. dr. Rima Bakšienė, paskaitos tema –
Bendrinės
kalbos
standarto
zonos
beieškant.
2021 m. spalio 5 d.
Kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
organizuotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Trečiosios paskaitos lektorė – dr.
Rita Miliūnaitė. Paskaitos tema – Kaip
sukurti naują žodį? Jums padės Žodžių
darybos vedlys!.

2021 m. spalio 21–22 d.
Terminologijos
centras
organizavo
tarptautinę
mokslinę
terminologijos
konferenciją Moksliniai, administraciniai ir
edukaciniai terminologijos lygmenys.
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2021 m. spalio 27 d.
Organizuotas
mokslinis
seminaras
Suskaitmeninta
Kazimiero
Būgos
etimologinio žodyno kartoteka: patirtys,
nauda
ir
galimybės
(tai
projekto
„Visuomenės
poreikius
atitinkančios
virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ Lietuvių
kalbos instituto dalies Kazimiero Būgos
etimologinio
žodyno
kartotekos
skaitmeninimas seminaras).

2021 m. lapkričio 11 d.
Kartu su Lietuvos mokslų akademija
organizuotos dr. Onos Aleknavičienės ir
akad. prof. habil. dr. Grasildos Blažienės
knygų sutiktuvės. Pristatyta 2020 m. išleista
monografija
ir
lituanistikos
šaltinio
publikacija: Povilas Frydrichas Ruigys.
Monografija, gramatikos indeksai, Povilo
Frydricho Ruigio gramatika Anfangsgründe
einer
Littauischen
Grammatick, 1747.
Faksimilė, kritinis leidimas, vertimas.
2021 m. lapkričio 23 d.
Kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
organizuotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Ketvirtosios paskaitos lektorė –
dr. Asta Mitkevičienė. Paskaitos tema – Kur
ieškoti
terminų?
(Viešai
prieinami
terminijos ištekliai).
2021 m. lapkričio 25–26 d.
Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija
organizuota
tarptautinė
mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai
ir Kazimieras Būga. Organizavo Baltų kalbų
ir vardyno tyrimų centras. Konferencijoje
pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos,
Lenkijos, Italijos, Čekijos, Vokietijos, Latvijos.
2021 m. lapkričio 24 d.
Kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
organizuotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Penktosios paskaitos lektorius –
doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas. Paskaitos
tema – Pranciškus Skorina (1470–1552) ir
Lietuvos
Didžiosios
Kunigaikštijos
Renesansas.
2021 m. gruodžio 1 d.
Kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
organizuotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Šeštosios paskaitos lektorė –
dr. Agnė Čepaitienė. Paskaitos tema –
Išmanusis tarmių archyvas.
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2021 m. gruodžio 2 d.
Kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
organizuotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Septintosios paskaitos lektorė –
dr. Ona Aleknavičienė. Paskaitos tema –
Jonas
Bretkūnas
(1536–1602):
‘savo
Tėvynės didelei naudai ėmiausi versti
Bibliją’.
2021 m. gruodžio 3 d.
Kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
organizuotas nuotolinių paskaitų ciklas
pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo
programą. Aštuntosios paskaitos lektorė –
akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė.
Paskaitos tema – Povilo Frydricho Ruigio
gyvenimo ir kūrybos mįslės.
2021 m. gruodžio 6 d.
Bendrinės kalbos tyrimų centras organizavo
mokslinį seminarą, kuriame buvo pristatyta
lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
E. kalba ir joje pateikiami elektroniniai
žodynai.
Seminaro pradžioje dalyvių laukė diskusija
su
projekto
Lietuvių
kalbos
išteklių
informacinės sistemos plėtra (E. kalba)
vadovais, projekto priežiūros komiteto
pirmininke, programuotojų grupės vadovu ir
kt. diskusijos dalyviais. Diskusijai vadovavo
dr. Anželika Gaidienė.
2021 m. gruodžio 7 d.
Bendrinės
kalbos
tyrimų
centras
organizavo mokslinį seminarą, kuriame
buvo pristatyta lietuvių kalbos išteklių
informacinės sistemos E. kalba elektroninė
paslauga Kalbos patarimai. Jos kūrėja dr.
Rita
Miliūnaitė
skaitė
pranešimą
Suskaitmeninti
„Kalbos
patarimai“
ir
bendrinės lietuvių kalbos normų kaitos
tyrimai.
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2021 m. gruodžio 8 d.
Bendrinės
kalbos
tyrimų
centras
organizavo mokslinį seminarą, kuriame
buvo pristatyta lietuvių kalbos išteklių
informacinės sistemos E. kalba elektroninė
paslauga Žodžių darybos vedlys. Dr. Rita
Miliūnaitė ir dr. Daiva Murmulaitytė skaitė
pranešimą Kur veda Žodžių darybos
vedlys?.
2021 m. gruodžio 9 d.
Bendrinės
kalbos
tyrimų
centras
organizavo mokslinį seminarą, kuriame
buvo pristatyti lietuvių kalbos išteklių
informacinės sistemos E. kalba žodžių
tinklai. Pranešimą E. sąvokos: kūrimo vingiai
ir galutinis rezultatas skaitė dr. Palmira
Zemlevičiūtė, pranešimą Žodžių prasmių
tinklas: patirtys, galimybės ir perspektyvos
skaitė dr. Anželika Gaidienė.
2021 m. gruodžio 10 d.
Bendrinės
kalbos
tyrimų
centras
organizavo mokslinį seminarą,
kuriame
buvo pristatyta lietuvių kalbos išteklių
informacinės
sistemos
E.
kalba
e.
rinkodara.
Pranešimą
Elektroninės
paslaugos
rinkodarai:
paskirtys
ir
galimybės skaitė dr. Loreta VaičiulytėSemėnienė.
2021 m. gruodžio 16 d.
Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
organizavo mokslinį seminarą Lietuvių
onomastikos šiandiena: atsinaujinantys
teoriniai pamatai ir praktika. Seminaras
skirtas 2017–2021 m. Baltų kalbų ir vardyno
tyrimų
centro
ilgalaikės
programos
rezultatams pristatyti.
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MOKSLINĖS
EKSPEDICIJOS
2021 m. gegužės 12–14 d.
Brazaitienė,
Laura,
Meiliūnaitė,
Violeta.
Ekspedicija
į
Jašiūnus,
Baltąją
Vokę,
Rūdninkus, Šalčininkų rajonas.
2021 m. birželio 21–23 d.
Meiliūnaitė, Violeta, Ekspedicija į Šalčininkų raj.
(Turgeliai, Tabariškės).
2021 m. liepos 23 d.
Bakšienė, Rima. Individuali išvyka į Čekiškę
rinkti papildomos medžiagos monografijai
Vakarų aukštaičiai kauniškiai: arealai ir
diferenciniai požymiai.
2021 m. rugpjūčio 1 d.
Bakšienė, Rima. Individuali išvyka į Jiezną
rinkti papildomos medžiagos monografijai
Vakarų aukštaičiai kauniškiai: arealai ir
diferenciniai požymiai.
2021 m. spalio 6—8 d.
Meiliūnaitė, Violeta, Mikulėnienė, Danguolė,
Čepaitienė, Agnė.
Ekspedicija į Eišiškių
apylinkes (Eišiškės, Butrimonys, Dainava).

Nuotraukos iš ekspedicijos
Nuotraukų autorė dr. Violeta Meiliūnaitė
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PROJEKTAI

25

Vykdyti
projektai

Projektinė veikla 2021 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 2021 m. vykdytų nacionalinių ir tarptautinių mokslinių projektų sąrašas
pateiktas 3 priede.

Vykdytų projektų skaičius padaliniuose

Vykdytų projektų skaičius padaliniuose vienam etatui
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LIETUVIŲ KALBOS
IŠTEKLIŲ INFORMACINĖ
SISTEMA
https://ekalba.lt/

2021 m. Bendrinės kalbos tyrimų centras sėkmingai baigė vykdyti projektą Lietuvių kalbos
išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba) (Nr. 02.3.1-CVPA-V-527-01-0006),
finansuotą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, vykdė Lietuvių kalbos išteklių
informacinės sistemos plėtrą. Modernizuotoji sistema pavadinta „E. kalba“.
Įgyvendinus projektą sukurtas Žodžių prasmių tinklas ir naujos elektroninės paslaugos:
Paieška Žodžių prasmių tinkle, E. sąvokos„ E. rinkodara, E. patarimai .
Prie jau buvusių vienakalbių žodynų pridėti dar 3 itin svarbūs žodynai, kuriuos iki šiol
internete buvo galima rasti tik atskirose svetainėse: 1) norminamasis Bendrinės lietuvių
kalbos žodynas; 2) didysis Lietuvių kalbos žodynas; 3) naujausius lietuvių kalbos leksikos
pokyčius atspindintis Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas.

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
E. kalba

Išteklių E. kalboje sąsajos

-56-

GEOLINGVISTIKOS
PORTALAS
https://maps.lki.lt/

2021 m. kalbos prognostikos ir kitiems reikalams intensyviai dirbta įsisavinant geografinėse
informacinėse sistemose (GIS) veikiančias technologijas. Lietuvoje ypač išaugęs poreikis
kalbos (kalbų) variantiškumo stebėsenai privertė sudaryti lengvai prieinamą geografinį
duomenų rinkinį, kuris ne tik susietų įvairiais metodais (perceptyviosios dialektologijos,
dialektometrijos, tradicinių medžiagos rinkimo ir analizės ir kt.) gautą medžiagą, bet ir
automatizuotų tyrimų rezultatus, modeliuotų geografinę kalbos kaitos ir raidos sklaidą,
nustatytų matematinius ir loginius ryšius tarp skirtingų geografinių vietovių. Šios
technologijos jau pritaikytos Geolingvistikos centro mokslininkų kuriamam Tarmynui, kurio
modelio sukūrimas Kauno rajono vietinių kalbos variantų pagrindu buvo finansuojamas iš
projektinių lėšų (finansavo VLKK, projekto vadovė dr. A. Čepaitienė).

Kauno rajono garso įrašų fragmentų perklausos ir transkripcijų bei jų atributų peržiūros aplikacija
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INTERAKTYVUS
RYTŲ PRŪSIJOS
ŽEMĖLAPIS V

http://prusija.lki.lt/Pradzia.html

Leidinys Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis V (IRPŽ V) – tai ankstesnių leidinių – IRPŽ I
(2013 m., ISBN 978-609-411-106-8), IRPŽ II (2014 m., ISBN 978-609-411-139-6), IRPŽ III (2016
m., ISBN 978-609-411-179-2), IRPŽ IV (2018 m., ISBN 978-609-411-216-4) – tęsinys.
2021 metų leidinys gerokai papildytas nauja prūsistikai, lituanistikai ir baltistikai svarbia
medžiaga – čia pridėta 5,24 aut. l. naujo teksto ir pateikiami jau 348 Rytų Prūsijos objektų
(23 apskričių centrų, 65 parapijų centrų ir bažnytkaimių, 257 kaimų, 2 upių ir 1 kalvos)
aprašai, parodantys vardų užrašymo istoriją, etimologiją, pavadinimų variantus įvairiomis
kalbomis, tai pat pridedami literatūros ir šaltinių sąrašai. Be to, žemėlapis iš esmės
papildytas ir dar neaprašytais objektais – iš viso čia tokių esama 479 (15 apskričių centrų,
427 parapijų centrai ir bažnytkaimiai, 35 apskričių plotai, 1905 m. Rytų Prūsijos provincijos
sienos linija, apygardų sienų linija). Taigi šio leidinio pagrindiniame žemėlapyje iš viso
parodyti 827 pagal GPS koordinačių sistemą tiksliai lokalizuoti taškai, linijos ir arealai.
Daugiau nei du kartus išsiplėtė leidinio skyrius, skirtas raštijos istorijos darbuotojams – IRPŽ
V pateikiama jau 10 iškilių Mažosios Lietuvos asmenybių biografijų su žemėlapiais. Projekto
vadovė – akad. prof. habil dr. Grasilda Blažienė.
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KANCELIARINĖS
KALBOS PATARIMAI
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt

2021 m. parengtas papildytas Kanceliarinės kalbos patarimų leidimas (2-asis
papildytas internetinis leidimas, sudarytojas Pranas Kniūkšta, Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2021. ISBN 978-609-411-302-4.
Patarimai buvo atnaujinami dviem kryptimis: išnagrinėjus administracinės lietuvių
kalbos pokyčius ir naujoves XXI a. pradžioje, pateiktas jų vertinimas, jie aprašyti
rekomendacijų forma laikantis ankstesnės šio leidinio struktūros (dr. Rasuolė
Vladarskienė) ir atnaujinta internetinė duomenų bazė (Evaldas Ožeraitis). Redakcinėje
kolegijoje dirbo dr. Ramunė Vaskelaitė ir dr. Rita Milūnaitė.
Programiškai atnaujinta ir į naują platformą perkelta Patarimų duomenų bazė, sukurta
nauja internetinė autorizuotos prieigos duomenų bazės turinio valdymo sistema ir
didesnių galimybių paieškos sistema: dabar paieška galima ne tik pagal antraštinius,
paantraštinius žodžius, bet ir visame tekste, taip pat galima ieškoti ne tik pagal žodį, bet
ir jo dalį. Sukurtos atskirų straipsnių citavimo ir kitus SEO reikalavimus atitinkančios
programinės priemonės.
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LIETUVIŲ KALBOS
NAUJAŽODŽIŲ
DUOMENYNAS
https://ekalba.lt/naujazodziai/

Miliūnaitė Rita, Aleksaitė Agnė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas [Tęstinis internetinis
žinynas nuo 2011 m.]. Sudarytoja Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne kaupiami nuo XXI a. pradžioje viešojoje lietuvių
kalbos vartosenoje atsirandantys nauji žodžiai (skoliniai ir naujadarai), žodžių junginiai ir
santrumpos, naujos žodžių reikšmės, taip pat informacija apie naujažodžių kilmę, vartojimą ir
norminimą. Duomenynas iliustruotas autentiškais vartosenos faktais (su nurodytais
šaltiniais bei autoriais) ir nuotraukomis.
2017–2021 m. naujažodžių aprašų paskelbta dvigubai daugiau nei planuota: 2970
naujažodžių aprašų. Tai sudaro 24,4 aut. l. Taip pat paskelbta 10 113 autentiškų vartojimo
pavyzdžių.
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BENDRINĖS LIETUVIŲ
KALBOS ŽODYNAS
https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/

Žodynas (vyr. redaktorė dr. Danutė Liutkevičienė) skiriamas plačiajai visuomenei. Tai
norminamasis leidinys, atspindintis realiai funkcionuojančią kalbos leksiką, taisyklingą
bendrinės kalbos žodžių vartoseną. Nenorminių, neteiktinų ar vengtinų žodžių jame nėra.
Žodynas buvo rengiamas atsižvelgiant į nuolat kintančią kalbos padėtį, naujus žinių
visuomenės bei prestižinės kalbos vartojimo poreikius, į naujausius bendrinės kalbos tyrimo,
norminimo rezultatus, paskelbtą ar kitaip pareikštą kitų žodynų bei rengiamų šio žodyno
tekstų kritiką. Žodyno ir Antraštyno tekstai periodiškai atnaujinami – taisomi pastebėti
netikslumai, korektūros klaidos, į internetą įkeliami naujų raidžių tekstai.
2021 m. paskelbotos žodyno dalys:
1)
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Vyr.
redaktorė DanutėLiutkevičienė. Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviukalbos-zodynas/. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021; ISBN 978-609-411-287-4 (11
dalis: L (l-Lieporiai), 8,9 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Autoriai: Danutė
Liutkevičienė, Vilija Sakalauskienė, Jolita Urbanavičienė. 11 dalies prieiga internete:
http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-11-dalis-L-l-lieporiai-2021.pdf
2)
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. Vyr.
redaktorė DanutėLiutkevičienė. Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviukalbos-zodynas/–. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 ISBN 978-609-411-292-8 (12 dalis:
K (kas-kilninti), 8,26 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Autoriai: Anželika Gaidienė,
Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė, Vilija Sakalauskienė. 12 dalies
prieiga
internete:
http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-12-dalis-K-kas-kilninti2021.pdf
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SENŲJŲ RAŠTŲ
DUOMENŲ BAZĖ

http://seniejirastai.lki.lt/home.php

LKI Senųjų raštų duomenų bazėje skaitmeninami XVI–XIX a. lituanistikos šaltiniai, rengiami ir
skelbiami jų dokumentiniai perrašai, žodžių formų konkordancijos bei morfologiškai anotuotų
žodžių indeksai. Dalyje šaltinių galima žodžių formų paieška dabartine rašyba, sudarytas
Biblijos citatų registras, duomenų bazė pasiekiama internetu.
2021 m. buvo tęsiamas Jono Bretkūno verstos Biblijos rankraščio šifravimas (parengta Ezros
knyga), paskelbti Konstantino Sirvydo postilės Punktai sakymų bei Povilo Ruigio gramatikos
lietuviškų žodžių indeksai, pradėtas Prūsijos valdžios įsakų publikavimas (1770–1788 m. įsakai
dėl ąžuolų kirtimo, pirmosios pagalbos suteikimo, dezertyrų gaudymo ir prekybos verpalais),
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams skirtas leidinys apie pasirengimą išpažinčiai
(išleistas po vienuolio mirties ir gerokai redaguotas kitų asmenų), Mažosios Lietuvos
surinkimininko Mikelio Šapalo parengtas leidinys apie XIX a. religines misijas ir giesmių
knygelė iki šiol buvo menkai žinoma ir bibliografams.
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MOKOMIEJI ŽAIDIMAI
2021 m. Bendrinės kalbos tyrimų centras (VLKK rėmimu) atnaujino mokomąjį žaidimą
Gyvūnų spalvos (turinio autorė dr. Rita Miliūnaitė, programavo Marius Glebus) ir Kristijonas
Donelaitis. Rašyba (turinio autorė dr. Rita Miliūnaitė, programavo UAB ,,Baltic Amadeus“,
projekto koordinatorius Aidas Gudaitis.

http://gyvunuspalvos.lki.lt

https://barbora.lki.lt/
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KITOS DUOMENŲ
BAZĖS IR IŠTEKLIAI
INTERNETE
http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
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VEIKLOS ĮVERTINIMAS
Raštijos paveldo tyrimų centro
vyriausioji mokslo darbuotoja
habil. dr. Ona Aleknavičienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos,
Lietuvos rašytojų sąjungos apdovanota
Kristijono Donelaičio medaliu Širdings brolau...
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BENDRADARBIAVIMAS

TARPINSTITUCINIAI RYŠIAI
Akademinės institucijos
Verslo sektorius
savivaldos institucijos
Profesiniai tinklai ir asociacijos
Ambasados

Švietimo ir kultūros institucijos
Lietuvos Respublikos ministerijos
Viešojo valdymo ir administravimo institucijos
Eurospos Sąjungos institucijos

2021 m. Lietuvių kalbos Institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su:
Nacionaline švietimo agentūra,
Genealogijos, heraldikos ir veksikologijos institutu.
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.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS YRA TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ NARYS
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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).

SUTEIKTOS
KONSULTACIJOS
Lietuvių kalbos instituto mokslininkai atlieka ekspertizes, teikia mokslines konsultacijas ir kitas
savo mokslinių interesų srities paslaugas. 2021 m. mokslininkai teikė 15 mokamų lietuvių kalbos
specialisto išvadų Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, rašytines išvadas
Lietuvos Respublikos Seimo etikos ir procedūrų komisijai (teikė Baltų kalbų ir vardyno tyrimų
centras, Bendrinės kalbos tyrimų centras, Terminologijos centras). Visi mokslininkai
konsultuoja telefonu, elektroniniu paštu ir žodžiu.
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APIBENDRINIMAS
2021 m. pasitikome pandemijos sąlygomis, prisitaikę prie esančios situacijos, išmokę gyventi
kitaip, apsipratę būti susitraukusioje erdvėje ir pasiilgę tarpusavio ryšio. 2021 m. Lietuvių
kalbos institutui buvo ramesni už praėjusius: ir Mokslo taryba, ir Darbo taryba jau buvo
išrinktos, turėjome ir nuolatinį direktorių. Ta prasme metai gal ir ramesni, bet išskirtiniai.
Šiemet baigėme penkerius metus vykdytas ilgalaikes mokslinių tyrimų programas, rengėme
ateinančių penkerių metų planus, tai vienas iš pagrindinių darbų – sukurti ateinančių metų
mokslinės veiklos strategiją, kurią pradėsime įgyvendinti 2022 m. 2021 m. atnaujinome ir
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikėme derinti Lietuvių kalbos instituto įstatus, daug
diskutavome tvirtindami „„Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių
reikalavimų, konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir atestavimo aprašą“, neramu dėl
tarptautinio žurnalo sąvokos prieštaros skirtinguose dokumentuose, esame kryžkelėje
rengdami naują ,,Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų darbo planavimo, atsiskaitymo
už darbą ir vertinimo tvarkos aprašą“, sprendimą dėl jo turėsime rasti 2022 m.
2021 m. išlaikėme tolygų publikavimo tempą, šiemet publikavome 10 stambių
mokslo darbų (monografijų, studijų), 46 straipsnius tarptautiniuose mokslo
žurnaluose. Perskaitėme 292 pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse
konferencijose ir seminaruose, suorganizavome 20 renginių. Šie metai prastesni
tarptautinio bendradarbiavimo srityje, pasirašyta mažiau bendradarbiavimo
sutarčių.
2021 m. vertinant mokslo rezultatus buvo itin sėkmingi Raštijos paveldo tyrimų
centrui, Baltų kalbų ir vardyno tyrimo centrui, Terminologijos centrui, Bendrinės
kalbos tyrimų centrui. Šiemet Bendrinės kalbos tyrimų centras baigė įgyvendinti
Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą, naujam gyvenimui baigia prikelti
mokomuosius žaidimus (VLKK projektas), pasirodė Kanceliarinės kalbos patarimai.
Geolingvistikos centre ir toliau sėkmingai plėtojamas Geolingvistikos portalo
kūrimas (ir VLKK projektas, ir Lietuvių kalbos instituto darbai), į kurį įsitraukia ir Baltų
kalbų ir vardyno tyrimų centras. Šiame centre šiemet vykdytas Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos projektas, kurio didžiulis rezultatas – paskelbtas Interaktyvus
Rytų Prūsijos žemėlapis V. Džiugina, kad Raštijos paveldo tyrimų centras plečia
Senųjų raštų duomenų bazę, didina jos paieškos galimybes.
Šioje ataskaitoje pateiktas tik pagrindinių Lietuvių kalbos instituto veiklų rinkinys, mokslo
rezultatai, pasiekimai ir pažanga, veiklą iliustruojantys skaičiai. Visą aktualią informaciją
galima nuolat sekti Lietuvių kalbos instituto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
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Η δευτερογενής
αλαιοσλαβική λατρευτική υ νογραφία βυζαντινής
ροέλευσης
ιεθνές ιαδικτυακό Συνέδριο Ελληνισ ός και σλαβικός κόσ ος Πτυχές
ιας διαχρονικής σχέσης Θεσσαλονίκη

Projekto tikslas, rezultatai








2021 METŲ LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO MOKSLINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Parengė dr. Aurelija Tamulionienė
Ataskaitai informaciją teikė: dr. Albina Auksoriūtė, dr. Rima Bakšienė, dr. Laimutis
Bilkis, akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, dr. Agnė Čepaitienė, dr. Anželika
Gaidienė, dr. Asta Leskauskaitė, dr. Danutė Liutkevičienė, prof. habil. dr. Danguolė
Mikulėnienė, dr. Asta Mitkevičienė, dr. Mindaugas Šinkūnas, dr. Alvydas Umbrasas,
dr. Birutė Triškaitė, Dalia Apanavičienė, Romualda Leleivienė, Virginija Gaidytė.
Ataskaitoje panaudotos Lietuvių kalbos instituto darbuotojų nuotraukos, kita
iliustracinė medžiaga iš Lietuvių kalbos instituto socialinių tinklų, interneto
svetainių.
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