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2022-ieji metai buvo be galo sudėtingi ir sunkūs metai, tik pasidžiaugėme
pasibaigusia pandemija, o vasario pabaigoje mus visus sukrėtė žinia – Rusija
pradėjo karą prieš Ukrainą, karas dar ir šiandien tęsiasi, jo baisumai nesibaigia.
Prasidėjus karui kiekvienas individualiai ir visi kartu galvojome, kuo galime prisidėti
ir kaip pagelbėti ukrainiečiams. Lietuvių kalbos institutas nusprendė, kad reikia
daryti tai, ką geriausiai mokame: ėmėsi iniciatyvos ir paskatino kuo greičiau
pabaigti jau rengiamą „Mažąjį ukrainiečių–lietuvių kalbų žodyną“, kurį rengė
Instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aurelija Gritėnienė ir kolegos ukrainiečiai . 
 Nepaisydami netoliese vykstančio karo, toliau dirbome savo darbus ir šiandien
galime pasidžiaugti to darbo rezultatais. 2022 m. rezultatai tikrai geri, nuveikti
didžiuliai darbai, parašytos originalios, įdomios ir išsamios monografijos ir studijos,
rimti straipsniai. Šie metai ir pirmieji naujų ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros programų metai, dėkoju jų vadovams dr. Anželikai
Gaidienei, dr. Laimučiui Bilkiui, prof. habil. dr. Danguolei Mikulėnienei ir dr. Birutei
Triškaitei. 
Iš visų 2022 m. Lietuvių kalbos instituto renginių pirmiausia norėčiau išskirti spalio
11–13 d. Vilniuje vykusią 19-ąją tarptautinę Europos nacionalinių kalbų institucijų
federacijos (EFNIL) mokslinę konferenciją „Kalba ir migracija“, kurią organizavome
kartus su Valstybine lietuvių kalbos komisija. Šioje konferencijoje kalbininkai iš 28
Europos šalių diskutavo apie tai, kaip spręsti su migracija susijusias kalbinės
integracijos problemas. Dėkoju pagrindinei konferencijos organizatorei dr. Anželikai
Gaidienei. 
Norėčiau pasidžiaugti ir sėkmingu Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursu „Kas
man yra lietuvių kalba“, skirtu Valstybinės lietuvių kalbos šimtmečiui paminėti,
dėkoju konkurso organizatoriams, darbų atrankos komisijai ir dalyviams.  

              
Dr. Albina Auksoriūtė

 

DIREKTORĖS ŽODIS

Dėkoju visiems už planuotus ir
neplanuotus darbus, susitelkimą,
palaikymą ir pagalbą, sugebėjimą
susikaupti ir dirbti.
Linkiu visiems kuo greičiau sulaukti
taikos, nepritrūkti ištvermės,
kantrybės ir kūrybiškumo, neprarasti
vilties ir tikėjimo žmoniškumu, tikėti
savo darbų prasmingumu ir svarba,
toliau ieškoti, nagrinėti ir plėtoti
aktualias lietuvių kalbos tyrimų
problemas.
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SVARBIAUSI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI
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DARBUOTOJAI  IR  DOKTORANTAI

87  DARBUOTOJAI
62  MOKSLO DARBUOTOJAI
25  KITI DARBUOTOJAI
11  DOKTORANTŲ

4  I LGALAIKĖS INSTITUCINĖS PROGRAMOS
2 APGINTOS DISERTACIJOS

1 6 2  PUBLIKACIJOS
4 2   TARPTAUTINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE

2 4  PROJEKTAI

2 1 1  PERSKAITYTŲ PRANEŠIMŲ



STRATEGINĖS KRYPTYS,
MISIJA, VIZIJA 

 

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

Misija

Strateginės
kryptys

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

Vizija



STRUKTŪRA
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2022 m. didesnių struktūros pokyčių nebuvo.  Mokslo tarybos nutarimu
papildyta struktūra   įtraukiant direktoriui tiesiogiai pavaldžią teisininko
pareigybę.



Buvimas mokslo ir ieškojimų kelyje
Ataskaitų parašome per metus ne vieną. „Lietuvių kalbos žodynas“ ataskaitą
apibrėžia taip: „oficialus pranešimas raštu ar žodžiu atsakingam asmeniui ar
organizacijai apie nuveiktą darbą, uždavinių įvykdymą ir pan.“ (LKŽe). Daugelis
prisimename tuos laikus, kai norint pasitelkti Lietuvių kalbos žodyno apibrėžtis,
reikėjo ieškoti reikiamo žodyno tomo, po to radosi atmintukai, dabar veikia lietuvių
kalbos išteklių informacinė sistema E.KALBA ir viską randame keliais vieno piršto
paspaudimais. Ataskaitos rašymui tų paspaudimų neužtenka, reikalavimai palikę
įspaudus mūsų mintyse nepamirštami, o dar ir vienerių metų darbas. Mūsų
ataskaitų reikia Institutui, mus vertinančioms instancijoms, o ir jas rašantieji
įdomūs, darbštūs, apimti entuziazmo, kurių žvilgsniai nukreipti ne vien į save,
mokslininkai. Kiekvienoje ataskaitoje glūdi svarbi žinia, kurią parašęs turi ką
perduoti skaitytojams ir paskatinti juos perskaityti ne tik savo darbų pavadinimus,
bet ir išsamiai susipažinti su straipsniais, studijomis, monografijomis, žodynais…,
viliantis, kad skaitantysis ras, kas jam svarbu, kas jam labai patinka – idėja,
dėstymas, raiška, autoriaus požiūris į savo kūrinį ir kaip jis perduoda skaitytojui
kūrinio energiją. Institute tikrai netrūksta įdomių mokslininkų. Nežinau, ar mūsų
gyvenimai teka ramia vaga, mes juk visą laiką turime kuo užsiimti, mes galvojame
apie ateities ir mūsų mokslo perspektyvą. Mes persismelkę idėjomis, turime savo
nuomonę, entuziazmo ja pasidalinti su kitais, nutiesti tiltus, neatsisakant savojo
požiūrio. Parašę ataskaitas, vėl pradedame žvelgti į priekį ir galvoti apie ateitį. Tai
svarbi vizija ir misija kurios ir lems tą ateitį. 
Kaip pasakė Rimvydas Stankevičius:

Taip ilgai ieškojau atsakymų, 
Kad pats ieškojimas palengva

Virto atsakymais – 
   Linkiu Inveniens quaero 

Ieškoti, rasti nenurimti...
 

 

MOKSLO TARYBA
http://lki.lt/mokslo-taryba/

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininkė 

El. p. grasilda.blaziene@lki.lt

Akad. prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ 
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MOKSLO TARYBA
http://lki.lt/mokslo-taryba

Mokslo taryba (išrinkta 2020-09-22; 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.
2022 m. Mokslo taryba surengė 7 posėdžius. Priimti 32 nutarimai. Patvirtintas
atnaujintas Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių
reikalavimų, konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir atestavimo aprašas
(įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d.), taip pat jo pagrindu parengtas Lietuvių kalbos
instituto mokslo darbuotojų darbo planavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (įsigalioja
nuo 2023 m. sausio 1 d.). Patvirtinta papildyta Lietuvių kalbos instituto struktūra
įtraukiant direktoriui tiesiogiai pavaldžią teisininko pareigybę. Svarstytos Lietuvių
kalbos instituto ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
2017–2021 m. programų baigiamosios ataskaitos. Patvirtinta naujos sudėties Lietuvių
kalbos instituto Mokslo darbų vertinimo komisija. Patvirtintas naujas Lietuvių kalbos
instituto mokslo leidinių leidybos tvarkos aprašas ir 15 mokslo leidinių spaudai ar
publikavimui elektronine forma ir kt.  
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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)

Išrinktieji Mokslo tarybos nariai:

Doc. dr. Diego Ardoino (Vilniaus universitetas)
Tadas Juknevičius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Dr. Violeta Meiliūnaitė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)
Dr. (HP) Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas)
Dr. Asta Vaškelienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Paskirtieji  Mokslo tarybos nariai:



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.
2022 m. buvo antrieji–tretieji Darbo tarybos kadencijos veiklos metai. Darbo
tarybos sudėtis 2022 m. nesikeitė. 
2022 m. Darbo tarybos veiklą, kaip ir numatyta Darbo kodekso 174 str., daugiausia
sudarė dalyvavimas informavimo ir konsultavimo procedūrose, kuriomis
darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
teiktipasiūlymaidėl aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės
normų įgyvendinimo; taip pat organizuotas seminaras LKI darbo tarybos nariams.

DARBO TARYBA
http://lki.lt/darbo-taryba

Lietuvių kalbos instituto Darbo tarybos pirmininkė

El. p. rima.baksiene@lki.lt

Doc. dr. RIMA BAKŠIENĖ
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Doc. dr. Rima Bakšienė (pirmininkė)

Virginija Gaidytė (sekretorė)

Dr. Inga Strungytė-Liugienė

Dr. Daiva Murmulaitytė

Dr. Vilija Sakalauskienė

Išrinktieji Darbo tarybos nariai:

      Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja

      Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus rinkodaros specialistė

      Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja

      Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

      Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja



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.
2022 m. surengtas vienas Akademinės etikos komisijos  posėdis, per kurį
išnagrinėtas gautas skundas dėl galimo akademinės etikos pažeidimo (nutarta,
kad nagrinėtais veiksmais akademinė etika nebuvo pažeista).
Akademinės etikos komisija teikė informaciją Lietuvos Respublikos akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai – parengti atsakymų į 2 raštus
projektai, taip pat užpildyta elektroninė apklausa.
Akademinės etikos komisijos atstovai dalyvavo 2 nuotoliniuose susitikimuose su
akademinės etikos ir procedūrų kontroliere dr. Loreta Tauginiene, taip pat
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos organizuotuose
renginiuose akademinės etikos klausimais.

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJA
http://lki.lt/akademines-etikos-komisija

Lietuvių kalbos instituto 

Akademinės etikos komisijos pirmininkas

El. p. alvydas.umbrasas@lki.lt

Dr. ALVYDAS UMBRASAS
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Dr. Alvydas Umbrasas (pirmininkas)

Dr. Jolita Urbanavičienė (sekretorė)

Dr. (HP) Ona Aleknavičienė

Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė

Gražina Kadžytė

Paskirtieji Akademinės etikos komisijos nariai:

      Terminologijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas

      Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja

      Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

      Vilniaus universitetas

      Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas



Konkursų ir atestacijos komisija (išrinkta 2021-10-22; kadencijos trukmė – 3
metai), kurią sudaro 10 aukštos kvalifikacijos mokslininkų. Komisija organizuoja ir
vykdo mokslo darbuotojų atestavimą ir konkursus eiti mokslo darbuotojų
pareigas. 
2022 m. Konkursų ir atestacijos komisija surengė 9 posėdžius. Juose svarstyta 12
atestacijos klausimų ir 12 konkursų eiti  mokslo darbuotojų pareigas rezultatai.
Be minėtų klausimų, dar aptarti naujojo Mokslo darbuotojų pareigybių
kvalifikacinių reikalavimų, konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir
atestavimo aprašo, įsigaliosiančio nuo 2025-01-01, papildymai.

KONKURSŲ IR ATESTACIJOS KOMISIJA

Lietuvių kalbos instituto 

Konkursų ir atestacijos komisijos pirmininkė

El. p. asta.leskauskaite@lki.lt

Dr. ASTA LESKAUSKAITĖ
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Dr. Ona Aleknavičienė 

Dr. Laimutis Bilkis 

Dr. Asta Leskauskaitė (pirmininkė)

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė 

Dr. Jolita Urbanavičienė 

Dr. Palmira Zemlevičiūtė (sekretorė)

Prof. habil. dr. Danuta Rožko (užsienio ekspertė)

Patvirtinti Konkursų ir atestacijos komisijos nariai:

      Raštijos paveldo tyrimo centro vyriausioji mokslo darbuotoja

      Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas

     Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja

     Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja

      Bendrinės kalbos tyrimo centro vyresnioji mokslo darbuotoja

     Terminologijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja 

      Varšuvos universitetas

Prof. habil. dr. Ineta Dabašinskienė 

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė 

Dr. Rasius Makselis 

Kviestiniai komisijos nariai:

      Vytauto Didžiojo universitetas

      Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

      Lietuvos kultūros tyrimų institutas



MOKSLO DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA

Lietuvių kalbos instituto 

Mokslo darbų vertinimo komisijos pirmininkė

El. p. rita.miliunaite@lki.lt

Dr. RITA MILIŪNAITĖ
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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. 
Baigiant galioti Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų darbo planavimo ir
vertinimo 2019–2022 m. tvarkos aprašui (toliau – Aprašas), Komisija parengė naują
Aprašo projektą. Buvo keliami tokie uždaviniai:
atsižvelgti į išorinių ir vidinių dokumentų, susijusių su mokslo darbų vertinimu,
pokyčius;
atsižvelgti į vidinius LKI poreikius ir siūlyti būdus bei priemones, kaip nuo mokslo
darbų kiekybės pereiti prie kokybės (daugiau straipsnių tarptautiniuose
žurnaluose; daugiau stambių darbų, įskaitant užsienio mokslo leidyklas).

Dr. Rima Bakšienė 

Dr. Laimutis Bilkis 

Dr. Rita Miliūnaitė (pirmininkė)

Dr. Asta Mitkevičienė 

Dr. Laima Nevinskaitė 

Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė 

Dr. Birutė Triškaitė (sekretorė) 

Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė

Paskirtieji Mokslo darbų vertinimo komisijos nariai:

     Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja, Darbo tarybos pirmininkė

      Baltų kalbų ir vardyno centro vyresnysis mokslo darbuotojas

      Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

     Terminologijos centro mokslo darbuotoja

     Geolingvistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja

      Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja

      Raštijos paveldo tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja 

Kviestinė komisijos narė: 

     Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė



DARBUOTOJAI

2022 m. Lietuvių kalbos institute dirbo 87 darbuotojai, iš jų 624 mokslo
darbuotojai (iš viso – 48,8 etato) ir 25 ne mokslo darbuotojas (iš viso – 24,1
etato). 
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2022 m. Lietuvių kalbos institute buvo 11 doktorantų. 2022 m. į
doktorantūros studijas priimti 3 doktorantai: Laurynas Candravičius 
 (vadovė  prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė), Viktoriia Husak  (vadovė akad. prof. dr.
Grasilda Blažienė), Roman Nuriev (vadovas prof. habil. dr. Sergejus
Temčinas). Studijas baigė 2 doktorantai: Galina Sapozhnikova (vadovas prof.
habil. dr. Sergejus Temčinas), Pavel Skorupa (vadovė akad. prof. dr. Grasilda
Blažienė). Disertacijas apgynė 2 doktorantės: Agnė Aleksaitė, Aušra
Valančiauskienė.

DR. AGNĖ ALEKSAITĖ

Bendrinės kalbos tyrimų centro
doktorantė, disertaciją „Lietuvių
kalbos naujažodžių daryba (2011–
2019 m. Naujažodžių duomenyno
pagrindu)“ apgynė  2022 m. birželio
3 d.
Vadovė – dr. Daiva Murmulaitytė
(Lietuvių kalbos institutas).

DR. AUŠRA VALANČIAUSKIENĖ

Bendrinės kalbos tyrimų centro
doktorantė, disertaciją
„Enciklopedinės žinios dvikalbiuose
lingvistiniuose žodynuose“ apgynė 
 2022 m. rugsėjo 30 d.
Vadovė – prof. dr. Danguolė
Melnikienė (Vilniaus universitetas).

DOKTORANTŪRA
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Dr. Agnės Aleksaitės disertacijos gynimas Dr. Aušros Valančiauskienės disertacijos gynimas



Daina Urbonaitė-Juozapaitienė Geolingvistikos centro doktorantė, studijų
pradžia 2015 m. spalio 1 d.
 Vadovė – prof. dr. Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kalbos 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 kalbos institutas)
 Tema – Redagavimo ir kalbos ideologijos sampratos
Žydrūnas Šidlauskas Geolingvistikos centro doktorantas, studijų pradžia 2019 m.
spalio 1 d.
 Vadovė – prof. 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. 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. 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. 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 – dr. Galina Miškinienė (Lietuvių kalbos institutas)
 Tema – Kalbų ir kultūrų ryšiai
Laurynas Candravičius Geolingvistikos centro doktorantas, studijų pradžia 
2022 m. spalio 3 d.
 Vadovė – dr. Dalia Kiseliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas)
 Tema – Rytprūsių paribio tarmių rašytinio ir žodinio paveldo šaltinių lingvistinė
analizė
Viktoriia Husak Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro doktorantė, studijų pradžia
2022 m. spalio 3 d.
 Vadovė – akad. prof. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas)
 Tema – Urbanonyms – Imprints of Cultural Memory: Cognitive and Linguistic
Aspects
Roman Nuriev Raštijos paveldo tyrimų centro doktorantas, studijų pradžia 
2022 m. spalio 3 d.
 Vadovas – prof. dr. Sergejus Temčinas (Lietuvių kalbos institutas)
 Tema – Iš lotynų kalbos versto lenkiško veikalo „Wielkie Zwierciadło Przykładów“
(„Speculum Magnum exemplorum“) vertimai į rusėnų kalbą Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės kirilinėje rankraštinėje tradicijoje: kalbų ir
kultūrų sąveika

DOKTORANTAI
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Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa
Baltų kalbų raidos, rankraštinių ir spausdintinių šaltinių, vardyno
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.

BALTŲ KALBŲ IR VARDYNO TYRIMŲ CENTRAS
http://lki.lt/baltu-kalbu-ir-vardyno-tyrimu-centras

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.

Akad. prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ
Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė

El. p. grasilda.blaziene@lki.lt 
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BALTŲ KALBŲ IR VARDYNO TYRIMŲ CENTRAS

-17-

http://lki.lt/baltu-kalbu-ir-vardyno-tyrimu-centras

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.

1  Stambus mokslo darbas (monografija)
4 Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
5   Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose
2  Spausdinti pranešimai

5    Projektai

7  Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje 
6   Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje
6   Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar 
 .......moksliniuose seminaruose 
16  Mokslo sklaidos pranešimų 



Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa
Bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje polinkių ir
modernių skaitmeninių leksikografinių sprendinių plėtra, 
vadovė  dr. Anželika Gaidienė.
Leidžiamas mokslo žurnalas  Bendrinė kalba, 
atsak. redaktorė dr. Vilija Sakalauskienė.

PAGRINDINĖS 
TYRIMŲ KRYPTYS 

BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRAS

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.
Konsultuoti visuomenę bendrinės kalbos
normų ir vartosenos klausimais.
Vykdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus,
bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio
mokslininkais bei mokslo ir studijų
institucijomis.

Dr. ANŽELIKA GAIDIENĖ
Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė

El. p. anzelika.gaidiene@lki.lt
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BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRAS
http://lki.lt/bendrines-kalbos-tyrimu-centras

3  Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje 
14  Pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
14  Pranešimų nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar moksliniuose
.......seminaruose
34  Mokslo sklaidos pranešimai 

16 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.
2  Jaunesnieji mokslo darbuotojai: dr. Agnė Aleksaitė,  Nida Poderienė.
1  Doktorantė: Sandra Paškevičiūtė.

9  Projektai

3  Stambūs mokslo darbai (monografijos, studijos)
11  Mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose
15 Mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose
4  Moksliniai žodynai
1,5 Mokslinių žinynų
1  Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys
1   Mokslo darbo recenzija
15  Mokslo sklaidos publikacijų
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Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa 
Lietuvos regioninio kalbos variantiškumo tyrimų diskursas: objekto
revizija, metodologinės inovacijos ir geoerdvinė regioninių variantų
dinamikos stebėsena, vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

GEOLINGVISTIKOS CENTRAS

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.

Prof. habil. dr. DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ
Geolingvistikos centro vadovė

El. p. danguole.mikuleniene@lki.lt
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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. Daiva Aliūkaitė.
5  Vyresnieji mokslo darbuotojai: 
    Dr. Dalia Kiseliūnaitė, dr. Violeta Meiliūnaitė,  dr. Laima Nevinskaitė, dr. Vilija 
 .....Ragaišienė, dr. Nijolė Tuomienė.
6  Mokslo darbuotojai: 
    dr. Laura Brazaitienė, dr. Agnė Čepaitienė,  dr. Ramunė Čičirkaitė dr. Jogilė 
 .....Teresa Ramonaitė, dr. Simona Vyniautaitė, dr. Vuk Vukotić.
3  Jaunesnieji mokslo darbuotojai: 
    dr. Diana Dambrauskienė, Aidas Gudaitis, Žydrūnas Šidlauskas.
5  Doktorantai: Aidas, Gudaitis, Eglė Jankauskaitė, Žydrūnas Šidlauskas, Daina
.....Urbonaitė,.Danutė Valentukevičienė.

6  Projektai

6      Stambūs mokslo darbai (monografijos, studijos)
13,5  Mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose
10     Mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose
1       Bibliografija
7      Moksliškai susisteminti duomenų rinkiniai
1       Mokslo darbo recenzija
1       Spausdintas pranešimas
1       Mokslo sklaidos publikacija

11  Pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje 
13  Pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
14  Pranešimų nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar moksliniuose
.......seminaruose
13  Mokslo sklaidos pranešimų 

GEOLINGVISTIKOS CENTRAS
http://lki.lt/geolingvistikos-centras



Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa 
Rašytinis XIV–XX a. pr. lituanistikos ir lituanikos paveldas: kalbų ir
kultūrų sąveika, vadovė dr. Birutė Triškaitė.

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).

RAŠTIJOS PAVELDO TYRIMŲ CENTRAS

XVI–XIX a. lituanistikos šaltinius ir
sociokultūrinį kontekstą;
lietuvių ortografijos,  morfologijos, sintaksės
raidą;
lietuvių leksikologijos ir leksikografijos,
kalbotyros, bendrinės lietuvių kalbos istoriją.

kirilinius raštus rusėnų ir bažnytine slavų
kalbomis; 
Lietuvos sentikių raštiją; 
Lietuvos totorių raštiją rusėnų ir lenkų
kalbomis arabų rašmenimis.

Tirti lietuvių rašomosios kalbos istoriją ir
lituanistikos paveldą:

Nagrinėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
Lenkijos Karalystės raštijos paveldą: 

Dr. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ
Raštijos paveldo tyrimų centro vadovė

El. p. birute.triskaite@lki.lt
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RAŠTIJOS PAVELDO TYRIMŲ CENTRAS
http://lki.lt/rastijos-paveldo-tyrimu-centras

7  Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje 
8   Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
7   Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar moksliniuose
.......seminaruose
27  Mokslo sklaidos pranešimai 

13 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 Jaunesnieji mokslo darbuotojai: 
   dr. Ksenija Kazarinova, Galina Sapozhnikova.
2  Doktorantai: Marija Konickaja, Roman Nuriev.

2    Projektai

1     Stambus mokslo darbas (monografija) 
14   Mokslo straipsnių tarptautiniuose žurnaluose
15   Mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose
1     Mokslinis šaltinis
22  Moksliškai susisteminti duomenų rinkiniai
4    Spausdinti pranešimai
3    Mokslo sklaidos publikacijos



Vykdoma ilgalaikė mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros programa
Bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje polinkių ir
modernių skaitmeninių leksikografinių sprendinių plėtra, 
vadovė dr. Anželika Gaidienė.

Leidžiamas tarptautinis mokslo žurnalas Terminologija, 
vyr. redaktorė dr. Albina Auksoriūtė.

TERMINOLOGIJOS CENTRAS

Atlikti lietuvių terminologijos ir terminografijos
tyrimus, įvairių sričių lietuvių terminijos
funkcionavimo visuomenėje analizę.
Tirti teorines dabartinės lietuvių terminologijos
ir terminografijos problemas. Analizuoti 
 lietuvių terminologijos istoriją ir tirti įvairių
sričių lietuvių terminijos raidą. 
 Nustatyti lietuvių terminologijos ir
terminografijos principus. 
Teikti rekomendacijas terminologijos,
terminografijos ir mokslo kalbos klausimais.

Dr. ASTA MITKEVIČIENĖ
Terminologijos centro vadovė
El. p. asta.mitkeviciene@lki.lt
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4  Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje 
2   Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje
6   Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar .......moksliniuose
.......seminaruose
3   Mokslo sklaidos pranešimai 

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.

2    Projektai

1      Stambus mokslo darbas (studija) 
5     Mokslo straipsniai tarptautiniuose žurnaluose
0,5  Mokslinio žinyno
0,5  Spausdinto pranešimo

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



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.

Pagrindinės veiklos kryptys 

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR SKLAIDOS SKYRIUS

Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus vadovė

El. p. inga.baubliene@lki.lt

INGA BAUBLIENĖ
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Danutės Valentukevičienės nuotrauka



Projektinė veikla

Lituanistikos židinys /
Edukacijos parodos

Biblioteka /
Mokslo 
leidinių 
fondas

Viešieji ryšiai /
Komunikacija

Dokumentų 
valdymas /

Archyvavimas

Personalo
dokumentų 

valdymas

Leidyba / 
Knygų prekyba

Viešųjų 
pirkimų 

organizavimas

Ūkio reikalai /
Pastato priežiūra

BRSS

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR SKLAIDOS SKYRIUS
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Vadovė Inga Baublienė.
Administratorė, archyvarė Rita Maldonienė.
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Rūta Dailydaitė. 
Personalo specialistė Romualda Leleivienė.
Kompiuterių sistemų specialistas Marius Glebus.
Viešųjų ryšių koordinatorė Karina Kropaitė.
Rinkodaros secialistė, leidybos organizavimo specialistė Virginija
Gaidytė.
Bibliotekininkė Ugnė Baronienė.
Vyresnioji redaktorė Irutė Raišutienė.
Redaktorė Danutė Stakienė.
Techninė redaktorė Neda Slausgalvytė.
Programuotojai: Evaldas Ožeraitis, Vytautas Šveikauskas, Vytautas
Zinkevičius.
Ūkio reikalų tvarkytojas, pastato prižiūrėtojas Rimvydas Rimšelis.
Energetikas.
Valytojos.

18   Darbuotojų:



2022 m. Lietuvių kalbos instituto pajamų struktūrą 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.). 2022 m.
gautų lėšų suma  2 293,3 tūkst. Eur. Pagrindinės 2022 m. sąnaudos – iš viso 2 253,3 tūkst.
Eur,  iš jų: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 1 900,6 tūkst. Eur, doktorantų
stipendijos – 96,6 tūkst. Eur, komunalinės, transporto ir ryšių išlaidos – 47,1 tūkst. Eur, 
 prekės ir paslaugos – 146,3  tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 4,3 tūkst. Eur,
kompiuterinės įrangos įsigijimas – 49,6 tūkst. Eur.

FINANSŲ SKYRIUS

Vyriausioji finansininkė

El. p. buhalterija@lki.lt

DALIA APANAVIČIENĖ
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ILGALAIKĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

Programos tikslas

Taikant tradicinius ir modernius lingvistikos metodus tirti baltų kalbų istorinį
korpusą, oniminę ir apeliatyvinę leksiką, fonologijos, akcentologijos ir
gramatikos reiškinius sinchroniniu ir diachroniniu požiūriu, verifikuoti turimus ir
teikti, interpretuoti bei aktualinti naujus baltų kalbų duomenis.

2022 M. PAGRINDINIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

STAMBUS MOKSLO DARBAS

MOKSLO STRAIPSNIAI
TARPTAUTINIUOSE ŽURNALUOSE

MOKSLO STRAIPSNIAI
RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

PERSKAITYTŲ PRANEŠIMŲ

MOKSLO SKLAIDOS PRANEŠIMŲ

1

4

5

19

20

Baltų kalbų raidos, rankraštinių
ir spausdintinių šaltinių,

vardyno tyrimai

Programos vadovas, Baltų kalbų ir vardyno

tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas 

El. p. laimutis.bilkis@lki.lt

DR. LAIMUTIS BILKIS
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http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/04/1.2.LKI-BKVTC.pdf



Bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimo
visuomenėje polinkių ir modernių

skaitmeninių leksikografinių 
sprendinių plėtra

ILGALAIKĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

Programos tikslas

2022 M. PAGRINDINIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Programos vadovė, Bendrinės kalbos

tyrimų centro vadovė, mokslo darbuotoja 

El. p. anzelika.gaidiene@lki.lt

DR. ANŽELIKA GAIDIENĖ

Kompleksiškai tirti bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimą visuomenėje, kurti,
taikyti ir plėtoti inovatyvias įvairių kalbos lygmenų tyrimo metodologijas ir

modernius skaitmeninius leksikografinius sprendinius, įvertinant globalizaciją,
lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangą bei

Europos Sąjungos integracijos procesų nulemtą kitų kalbų poveikį lietuvių
kalbai.

STAMBUS MOKSLO DARBAS

DUOMENYNAS

MOKSLO STRAIPSNIAI
RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

PERSKAITYTI PRANEŠIMAI

MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS

1

1

23

3 MOKSLINIAI ŽODYNAI

23

23
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STAMBŪS MOKSLO DARBAI

MOKSLO STRAIPSNIŲ 
TARPTAUTINIUOSE ŽURNALUOSE

MOKSLO STRAIPSNIŲ
RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

PERSKAITYTI PRANEŠIMAI

MOKSLO SKLAIDOS PRANEŠIMŲ

2

14

10

38

13

8 TAIKOMIEJI MOKSLO LEIDINIAI

Lietuvos regioninio kalbos variantiškumo
tyrimų diskursas: objekto revizija,

metodologinės inovacijos ir geoerdvinė
regioninių variantų dinamikos stebėsena

ILGALAIKĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

Programos tikslas

2022 M. PAGRINDINIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Programos vadovė, Geolingvistikos centro vadovė,

vyriausioji mokslo darbuotoja 

El. p. danguole.mikuleniene@lki.lt

PROF. HABIL. DR. 
DANGUOLĖ MIKULĖNIENĖ

Kompleksiškai tirti bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimą visuomenėje, kurti,
taikyti ir plėtoti inovatyvias įvairių kalbos lygmenų tyrimo metodologijas ir
modernius skaitmeninius leksikografinius sprendinius, įvertinant globalizaciją,
lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangą bei
Europos Sąjungos integracijos procesų nulemtą kitų kalbų poveikį lietuvių
kalbai.
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STAMBUS MOKSLO DARBAS

MOKSLO STRAIPSNIAI 
TARPTAUTINIUOSE ŽURNALUOSE

MOKSLO STRAIPSNIAI
RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

PERSKAITYTŲ PRANEŠIMŲ

MOKSLO SKLAIDOS PRANEŠIMŲ

1

7

7

16

15

3 SPAUSDINTI PRANEŠIMAI

Rašytinis XIV–XX a. pr. lituanistikos ir 
lituanikos paveldas: kalbų ir kultūrų

sąveika

Programos tikslas

Programos vadovė, Raštijos paveldo tyrimų

centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja 

El. p. birute.triskaite@lki.lt

DR. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ

Tirti rašytinį lituanistikos ir lituanikos paveldą siekiant nustatyti kalbų ir kultūrų
sąveiką: 
1) vertinant kalbinės ir religinės raštijos istorinį, socialinį bei kultūrinį kontekstą;
2) analizuojant rašomosios lietuvių kalbos bei kalbotyros istoriją; 
3) tiriant lituaninės raštijos istorinius kontaktus ir įvairių etnokonfesinių tradicijų
sąsajas.

ILGALAIKĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

2022 M. PAGRINDINIAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

© Gintarė Grigėnaitė / LRKM nuotr.
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http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/04/1.4.LKI-RPTC.pdf

http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/04/1.3.LKI-GC.pdf
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MOKSLO SKLAIDA

Viešųjų ryšių koordinatorė 

El. p. komunikacija@lki.lt

KARINA KROPAITĖ
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Visus metus vykdyta nuosekli, patraukli ir strategiškai apgalvota
komunikacija.

KOMUNIKACIJA 

Per 2022 m. feisbuke publikuoti 243 įrašai.

socialiniuose tinkluose

KOMUNIKACIJA 

Per 2022 m. svetainėje paskelbta 181 naujiena.

www.lki.lt svetainėje

KOMUNIKACIJA 

Užmegzti ryšiai su didžiausių Lietuvos naujienų portalais.

žiniasklaidoje



LITUANISTIKOS

2022 m. buvo pravestos 57 ekskursijos ir edukacijos

kalbos muziejuje, 27 kultūros paso edukacijos.

Židinys

MOKSLO SKLAIDA

Socialinių programų koordinatorė

El. p. lituanistika@lki.lt

ASTA ŠULNIUVIENĖ
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KILNOJAMOJI

Kilnojamoji paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“ 2022 m.

keliavo po 15 įvairių Lietuvos mokyklų, bibliotekų bei muziejų, buvo

pristatyta užsienyje: Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne

(Vokietija), Lituanistinėje mokykloje „Avilys“ (Liuksemburgas),

Lietuvos Respublikos ambasadoje Briuselyje (Belgija), 

Belgijos lietuvių bendruomenei Briuselyje. 

paroda

KOMUNIKACIJA 

Per 2022 m. feisbuke publikuoti 243 įrašai.

socialiniuose tinkluose

APIE MUS

Nuolat sulaukiame labai šiltų, gerų atsiliepimų apie

kilnojamąją edukacinę parodą „Paliesk lietuvių

kalbą rankomis“, taip pat apie edukacijas

Lituanistikos židinyje. 

rašo

http://lki.lt/muziejus-lituanistikos-zidinys/



Lietuvių kalbos instituto Mokslinė biblioteka veikia nuo 2006 metų. Joje
kaupiama lingvistinė literatūra: lietuvių, lenkų, rusų, anglų, vokiečių ir kitomis
kalbomis. Nuo kitų humanitarinių Lietuvos bibliotekų ji skiriasi tuo, kad joje
pagal galimybes komplektuojama naujausia lietuvių ir pasaulio lingvistinė
literatūra (anglų ir kt. kalbomis): žinynai, tarminiai, etimologiniai,
terminologiniai ir kiti kalbiniai žodynai, bibliografiniai leidiniai, pagrindiniai
periodiniai lietuvių lingvistiniai, mokslo ir kiti populiarūs žurnalai. 

2022 m. bibliotekos fondas papildytas 172 naujais leidiniais.
Biblioteka kviečia mokslininkus, doktorantus, studentus skaityti Lietuvių
kalbos instituto išleistas knygas ir mokslinius žurnalus bei kitus mokslinės
lingvistikos leidinius.

BIBLIOTEKA

Bibliotekininkė 

El. p. biblioteka@lki.lt

UGNĖ BARONIENĖ
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http://lki.lt/moksline-biblioteka/http://lki.lt/



KNYGŲ LEIDYBA

Leidybos organizavimo specialistė 

El. p. knygynas@lki.lt

VIRGINIJA GAIDYTĖ
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Rita Miliūnaitė. Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos
reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių
kryptys. Mokslo monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2022.

 Monografijoje nagrinėjama dabartinės viešosios
lietuvių kalbos variantiškumo ir naujovių
problematika. Susisteminti svarbiausi bendrinės
lietuvių kalbos vartojimo rekomendacijų šaltiniuose
nuo XX a. pabaigos fiksuoti įvairuojantys leksikos ir
gramatikos reiškiniai (normų pažeidimai ir normų
variantai). Sudarytas jų sąvadas papildytas XXI a.
pradžios viešosios lietuvių kalbos vartosenos
duomenimis. Nustatytas per šį laikotarpį išryškėjęs
tiriamųjų kalbos reiškinių pokyčių pobūdis ir
bendriausios jų kryptys.

Loreta Vaičiulytė- Semėnienė, Aurelija Gritėnienė,
Veslava Čižik-Prokaševa, Danutė Liutkevičienė,
Anželika Gaidienė. Lietuvio kaimynai: dtraugai ar
priešai? Kalbinė vaizdinių analizė. Kolektyvinė
monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.
Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami kaimyno,
draugo, priešo, latvio, baltarusio / gudo, lenko, ruso ir
vokiečio vaizdiniai kalboje. Knygoje, derinant
struktūrinį požiūrį į reikšmę su kognityviniu ir
remiantis trimis šaltiniais – „Lietuvių kalbos žodynu“,
Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynu
ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu, – siekiama
parodyti žodžių reikšmių poslinkius ir atsakyti į
klausimą, kaip kintant istorinėms, politinėms,
ekonominėms, kultūrinėms ir kt. aplinkybėms keičiasi
lietuvio požiūris ir santykis su kitu (kaimynu, draugu,
priešu, latviu, baltarusiu / gudu, lenku, rusu, vokiečiu),
kaip tą kitimą atspindi skirtingų laikotarpių diskursas.

Ilja Lemeškinas. Pranciškaus Skorinos portretas.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.
2020 m. rusų kalba buvo išleista semiologinė Iljos
Lemeškino monografija Pranciškaus Skorinos
portretas (tarptautiniu mastu pripažinta serija Travaux
du Cercle linguistique de Prague). Knyga sukėlė didelį
susidomėjimą, dėl to jau 2021 m. išėjo antras,
pataisytas ir papildytas, leidimas. Dabar į skaitytoją
knyga (Baltarusijoje A. Lukašenkos režimo neseniai
uždrausta) prabyla ir lietuviškai. Jos autorius nustato
P. Skorinos gimimo metus (1470), žvelgia į LDK
spausdintinės knygos ištakas Prahoje, aptaria pirmojo
čekų ir lietuvių spausdintinio portreto specifiką,
identifikuoja musca depicta – subtilią raiškos
priemonę – iš kategorijos trompe-l’œil (pranc. akių
apgaulė), kuri Lietuvos Renesanso mene 1517 m. buvo
panaudota pirmą kartą. 

Monografijos

http://lki.lt/leidiniai/



Sergejus Temčinas. Издания Франциска Скорины:
источники, интерпретации, бытование (Pranciškaus
Skorinos leidiniai: šaltiniai, interpretacijos,
funkcionavimas). Monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2022.
Knygoje Pranciškaus Skorinos Prahoje ir Vilniuje leisti
leidiniai tiriami keliais aspektais: 1) šaltiniotyros prieiga
atskleidžiami dar nežinomi ar iki šiol netirti pirmojo
LDK knygų leidėjo naudoti šaltiniai; 2) tekstologinis
aspektas yra susijęs su Skorinos leisto kirilinio teksto
kūrimo ypatumais; 3) menotyros prieiga yra susijusi su
Skorinos leidiniuose išspausdintų graviūrų prasmine
(ne menotyrine) interpretacija; 4) knygotyros aspektas
atskleidžia Skorinos leidinių gyvavimą Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės
žemėse (taip pat pateikiama informacija apie
viduramžiais ir mūsų laikais Skorinai klaidingai
priskirtus veikalus).

Asta Leskauskaitė. Pietų aukštaičių daiktavardžio
gramatinės kategorijos. Monografija. Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2022. 
Astos Leskauskaitės monografijoje „Pietų aukštaičių
daiktavardžio gramatinės kategorijos“ pateikiamas
apibendrintas daiktavardžio gramatinių kategorijų
(giminės, skaičiaus, linksnio) vaizdas, aptariami
sisteminiai ir netipiniai gramatiniai požymiai, pietų
aukštaičių patarmės nevientisumas, atskleidžiamos
aiškios ir tikėtinos kaitos tendencijos. Šiuo darbu
pamėginta aktualizuoti lietuvių tarmių gramatikos
tyrimų prasmingumą, labiau įtraukti pietų aukštaičių
daiktavardžio gramatines kategorijas į šiuolaikinį
tarmėtyros kontekstą. Jis aktualus ir todėl, kad pietų
aukštaičiai nurodomi kaip viena iš stipriausią kaitą XXI
a. pradžioje patiriančių patarmių. 

Alma Ragauskaitė. XVII–XVIII a. kėdainiečių
asmenvardžiai. Monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2022.
Šioje knygoje analizuojama kėdainiečių vyrų ir moterų
įvardijimo raida, pavardžių formavimasis,
asmenvardžių lenkinimo, darybos ir kilmės polinkiai.
Taip pat publikuojama rankraštinių dokumentų, iš
kurių rinkti miestiečių antroponimai, kopijų. Darbo
medžiaga nulėmė jo struktūrą: atskirai aptariami
Kėdainių gyventojų etninių grupių asmenvardžiai.
Stengtasi dėstyti tokiu stiliumi ir forma, kad
monografija būtų prieinama ne tik onomastikos
specialistams, bet ir platesnei visuomenei. Todėl
rašoma ir apie Kėdainių bendruomenės daugiatautį,
daugiakultūrį fenomeną. Norisi tikėti, kad pateikiama
antroponiminė medžiaga, jos analizė ir išvados bus
aktualios ne tik istorinei lietuvių antroponimikai, bet ir
Lietuvos miestų istorijos, miestiečių tautinės sudėties,
šeimos istorijos, lyčių istorijos tyrimams. 

Bakšienė, Rima. Vakarų aukštaičiai kauniškiai: arealai
ir diferenciniai požymiai, Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2022, p. 244 ISBN 978-609-411-334-5.
Monografijoje analizuojama lietuvių kalbos vakarų
aukštaičių kauniškių patarmės vidinė diferenciacija.
Remiantis Lietuvių kalbos atlaso žemėlapiuose
kartografuotomis fonetikos ypatybėmis, apibrėžiami
kauniškių tarminiai arealai ir įvertinama juos
sąlygojančių požymių svarba, rezultatus grindžiant
objektyviaisiais instrumentinės fonetikos ir
kiekybiniais dialektometrijos metodais.
Instrumentinio ir dialektometrinio tyrimo
duomenimis, vakarų aukštaičių kauniškių ploteXXI a.
pradžioje esminiais tampa ne tik kiekybiniai, bet ir
kokybiniai 
ne tik relevantinės (dažniausiai kirčiuotos), bet ir
nerelevantinės (dažniausiai nekirčiuotos) balsinių
fonemų pozicijos. 
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Ramunė Vaskelaitė. Makroekonomikos terminija:
sinonimijos aspektai. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2022. Mokslo studijoje
Makroekonomikos terminija: sinonimijos aspektai
kaip tiriamoji terminijos gyvavimo terpė pasirenkama
viena iš dviejų pagrindinių ekonomikos teorijos
sudedamųjų dalių –makroekonomika (kita –
mikroekonomika), o kaip konkretus tiriamasis šaltinis
– makroekonomikos vadovėliai aukštosioms
mokykloms. Remiantis šia medžiaga, nagrinėjamas
terminologijoje ypač aktualus terminų sinonimijos
klausimas, siekiant nustatyti, kas lemia
makroekonomikos vadovėliuose besireiškiančios
terminų sinonimijos priežastis. Tam panaudojama
įvairius terminų tipus ar grupes numatanti sinonimų
klasifikacijos schema, ir papildomos tyrimo
priemonės.

Studijos

Violeta Meiliūnaitė, Danguolė Mikulėnienė, Agnė
Čepaitienė, Laura Brazaitienė, Nijolė Tuomienė.
Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės
ir galimybės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.
Kolektyvinėje mokslo studijoje „Lietuviškumo
(savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės“
apžvelgiama, kaip analizuojamame areale
realizuojamas lietuviškumas plačiąja prasme.
Leidinyje pateikiama naujos archyvinės medžiagos
apie pirmąsias lingvistines ekspedicija Šalčininkų
rajone, aptariamas susiformavęs sociokultūrinių ryšių
tinklas, kalbinio kraštovaizdžio bruožai ir kalbų
konkurencija. Atlikus turimų duomenų analizę,
daroma pagrindinė išvada, kad keliakalbiame
aptariamojo regiono sociume lietuvių kalba užima
valstybinės, todėl privalomosios, kalbos poziciją, bet
nėra pagrindinė bendravimo kalba. Vis dėlto dėl
visuotinio lietuvių, kaip valstybinės, kalbos vartojimo,
jos pozicijos palaipsniui stiprėja.

Dalia Kiselūnaitė. Kuršių nerijos kuršininkų kalba. I
dalis. Fonetika ir fonologija. Monografija. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2022.
Dalios Kiseliūnaitės monografijoje Kuršių nerijos
kuršininkų kalba. I dalis. Fonetika ir fonologija
aprašyta baltų geolekto ‒ Kuršių nerijos kuršininkų
kalbos ‒ fonetika ir fonologija. Pirmojoje dalyje
supažindinama su šio geolekto atsiradimo istorija,
sociolingvistine charakteristika, svarbiausiais
tyrinėjimais ir dokumentavimu, analizuojamos jo
išnykimo priežastys. Antrojoje dalyje sinchroniniu,
diachroniniu, sociolingvistiniu ir etnolingvistiniu
lygmenimis atliktas fonetikos ir fonologijos tyrimas
remiasi garso įrašais ir rašytiniais šaltiniais. Prieduose
pateikiami keli iššifruotų garso įrašų tekstų
fragmentai. Elektroninėje knygos versijoje veikia
nuorodos, siejančios tekste esančius pavyzdžius su
atitinkamu garso failu prieduose.

Agnė Čepaitienė, Danguolė Mikulėnienė. Tarmynas –
Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės
modelis. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2022.
Išleista nauja mokslo studija Tarmynas – Lietuvos
vietinių kalbos variantų duomenų bazės modelis. Šios
mokslo studijos autorės – Geolingvistikos centro
vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja prof. habil. dr.
Danguolė Mikulėnienė ir šio centro mokslo
darbuotoja dr. Agnė Čepaitienė.
Mokslo studijoje pristatomas geografinių informacinių
sistemų pagrindu sukurtas Lietuvos vietinių kalbos
variantų duomenynas, arba Tarmynas: trumpai
supažindinama su Tarmyno pagrindu – Lietuvių
kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių
archyvu, atsižvelgiant į teorinį Tarmyno pagrindą,
aptariama Tarmyno struktūra ir Tarmyne teikiamos
duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo galimybės.
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Danguolė Mikulėnienė. Lietuvių kalbos instituto
istorija 2: kalbotyros aneksija. Studija. Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2022.
Antroji Lietuvių kalbos instituto istorijos knyga –
Danguolės Mikulėnienės studija „Lietuvių kalbos
instituto istorija 2: kalbotyros aneksija“ – skaitytojus
supažindina su lietuvių kalbotyros situacija ikikariniu
ir pokariniu bolševikmečiu, t. y.tuo laikotarpiu, kuris
baigėsi 1952 m. LTSR MA Lietuvių kalbos instituto
prijungimu prie LTSR MA Lietuvių literatūros
instituto.
Autorė, pasakodama, kaip ir kodėl Lietuvių kalbos
institutas neteko savarankiškos institucijos statuso,
remiasi gausia empirine medžiaga – posėdžių
protokolais, moksliniais veiklos planais, paskirų
darbuotojų asmens ir kt. bylomis, saugomomis
Lietuvos centriniame valstybės archyve, amžininkų
atsiminimais ir liudijimais, įvairių laikotarpių
kalbininkų mokslo ir sklaidos publikacijomis. 

Daiva Šveikauskienė. Lietuvių kalbos gramatikos
kompiuterizavimas. Mokslo studija. Pataisytas
leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.

Šiame darbe aprašomi autorės jau anksčiau
publikuoti ir toliau tęsiami lietuvių kalbos gramatikos
tyrimai, kurių poreikis iškyla kompiuterizuojant kalbą.
Kuriant Lietuvių kalbos gramatikos informacinę
sistemą, siekiama išvengti trūkumų, pastebėtų jau
atliktuose darbuose. Vienas jų – nepakankama žodžių
apimtis tiek tekstynuose, tiek žodynuose. Kad būtų
galima sugeneruoti visus teoriškai įmanomus lietuvių
kalbos žodžių vedinius ir dūrinius, reikia išanalizuoti
darybines morfemas.

Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų
sąveika. Sudarytojos: Jolita Urbanavičienė, Aurelija
Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.

Šis leidinys – antroji Lietuvių kalbos instituto serijos
„Lietuvių kalbos tarmių kaitos ir sąveikos tyrimai“
knyga (pirmoji knyga – Rytų aukštaičių pratarmė: kaita
ir pokyčiai – pasirodė 2018 m.). Ši serija buvo
sumanyta siekiant aktualizuoti Lietuvių kalbos
institute saugomų Lietuvių kalbos žodyno kartotekų
duomenis, skatinti mokslininkus juos panaudoti
įvairių kalbos lygmenų – fonetikos, kirčiavimo,
morfologijos, žodžių darybos, sintaksės, leksikos –
tyrimams.

Straipsnių rinkinys
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The Kitab of Ivan Lutskevich a Monument of
Lithuanian Tatar Culture. Sudarytoja Galina
Miškinienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.
Lietuvių kalbos institute išleistas naujas leidinys The
Kitab of Ivan Lutskevich a Monument of Lithuanian
Tatar Culture, kurio sudarytoja – Raštijos paveldo
tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr.
Galina Miškinienė.
Ši knyga skirta vienam svarbiausių Lietuvos totorių
rankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabui (XVIII a.
pirmoji pusė). Šiuo rankraščiu susidomėta XX a.
pradžioje, jį radus Keturiasdešimt Totorių kaime.
Surašytas trimis, o kartais ir keturiomis kalbomis,
rankraštis yra savotiškas musulmonų katekizmas,
kuriame pateikiama informacijos apie svarbiausias
musulmonų šventes, šventus mėnesius, dienas ir
naktis, Ramadano pasninką, maldas ir t. t.

Aurelija Gritėnienė, Svitlana Hrycenko, Ihoris
Koroliovas, Oksana Nika, Zinaida Pacholok. Mažasis
ukrainiečių-lietuvių kalbų žodynas. Žodynas. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, Kyjivo Taraso Ševčenkos
nacionalinis universitetas, „Ukrainos“ universiteto
Lucko visuomenės vystymosi institutas, 2022.
Mažasis ukrainiečių–lietuvių kalbų žodynas yra pirmas
ir vienintelis Lietuvos ir Ukrainos leksikografijos
istorijoje dvikalbis ukrainiečių ir lietuvių kalbų
žodynas. Jame pateikta apie 20 000 antraštinių
žodžių. Žodyne dominuoja bendrinės ukrainiečių
kalbos leksika bei labiausiai paplitę mokslo ir
technikos terminai, prie kurių pateikiamos vartojimo
srities pažymos. Antraštiniai žodžiai iliustruojami
žodžių junginiais, frazeologizmais ar trumpais
sakiniais, kuriuose atsispindi enciklopedinė
informacija apie Ukrainos istoriją, kultūrą, gamtą,
mkslą, ekonomiką ir kt.

Petras Avižonis Lietuviška gramatikėlė (1898–1899).
Parengė Jurgita Venckienė. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2022.
Dvyliktajame Bibliotheca Archivi Lithuanici tome
publikuojama Petro Avižonio Lietuviška Gramatikėlė,
hektografuota Sankt Peterburge 1898 ir 1899 m.
sandūroje. Leidinį sudaro Lietuviškos Gramatikėlės
faksimilė, kritinis leidimas (dokumentinis perrašas su
tekstologiniais ir dalykinais komentarais), įvadinis
straipsnis apie gramatikos parengimo ir
hektografavimo istoriją, šaltinius, lietuvių kalbos
ypatybes.

Moksliniai šaltiniai

Danguolė Mikulėnienė. Bibliografijos rodyklė. Sudarė
Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė, Agnė Čepaitienė.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.
Visus profesorės iki šiol nuveiktus darbus sunku
išvardyti ir deramai įvertinti. Juk ji yra ne tik daugybės
publikacijų autorė, bet ir įvairių Lietuvos ir užsienio
mokslo žurnalų bei kitų leidinių redakcinių kolegijų
narė, mokslinė redaktorė, sudarytoja ir recenzentė,
konsultantė, konferencijų bei kitų renginių
organizatorė ir dalyvė, Lietuvos mokslo tarybos ir
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė, Studijų
kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo komisijos
narė.
Profesorė daug padeda ir kitiems savo kolegoms, ypač
jaunesniesiems: ji noriai dalijasi mokslinėmis idėjomis,
nešykšti patarimų ir padrąsinančių žodžių, kviečia
diskutuoti ir ragina nebijoti bristi į naujus kalbotyros
mokslo vandenis.

Mokslinis žodynas

Bibliografija
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Lietuvių kalba dialoguose. Sudarytojai Sergejus
Temčinas, Oksana Nika. Mokymo priemonė. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2022.
Išleista mokymo priemonė Lietuvių kalba dialoguose,
skirta ukrainiečiams mokyti(s) lietuvių kalbos. Šios
knygos sudarytojai – Raštijos paveldo tyrimų centro
vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr.
Sergejus Temčinas ir jo kolegė iš Ukrainos prof. dr.
Oksana Nika.
Tai jau antrasis mokymo priemonės leidimas. Pirmasis
išleistas Kijeve 2019 m.

Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai,
patarimai. Parengė Rasuolė Vladarskienė ir Palmira
Zemlevičiūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022.
Leidinyje Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai,
patarimai spausdinamos atnaujintos lietuvių kalbos
rašybos taisyklės, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
patvirtintos 2022 m. Anksčiau galiojusios taisyklės
tikslintos nedaug, bet aptarti tie rašybos atvejai, kurie
dar nebuvo reglamentuoti, daugiausia naujovių
grafinių ženklų rašymo skyriuje. Taisyklės aiškinamos
komentarais ir patarimais, kuriuose plačiau
nagrinėjama, kaip tas taisykles taikyti, aptariami
galimi rašybos variantai, atsižvelgiant į norimą
perteikti reikšmę ir vartojimo sritį. Leidinys papildytas
dalykine rodykle, padedančia lengviau susirasti
rūpimą rašybos atvejį.

Mokslinis žinynas

Mokymo priemonė
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Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013
m.]. Vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete
https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ . – Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2022; ISBN 978-609-411-324-6 (13 dalis: K (kilnojamas-
kogalviai), 9 aut.l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Autoriai: Aurelija
Gritėnienė, Vilija Sakalauskienė, Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė.
13 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-13-
dalis-K-kilnojamas-kogalviai-2022.pdf 
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013
m.]. Vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete
https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ . – Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2022; ISBN 978-609-411-325-3 (14 dalis: K (kogi - krankti), 9,1
aut.l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Autoriai: Aurelija Gritėnienė, Vilija
Sakalauskienė, Danutė Liutkevičienė, Anželika Gaidienė, Daiva
Murmulaitytė. 14 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-
content/uploads/2022/11/BZ-14-dalis-K-kogi-krankti-2022.pdf 
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013
m.]. Vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete
https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/ . – Vilnius: Lietuvių
kalbos institutas, 2022; ISBN 978-609-411-326-0 (15 dalis: K (krantas-kvotinis),
9,9 aut.l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Autoriai: Aurelija Gritėnienė,
Danutė Liutkevičienė, Vilija Sakalauskienė. 15 dalies prieiga internete:
http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/BZ-15-dalis-K-krantas-kvotinis-
2022.pdf

 2022 m. paskelbtos žodyno dalys: 
1.

2.

3.

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 tekstai periodiškai atnaujinami – taisomi
pastebėti netikslumai, korektūros klaidos, į internetą įkeliami naujų raidžių
tekstai.

Bendrinės lietuvių kalbos 
žodynas
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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.

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.

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 dr. Vilija Sakalauskienė.

Lietuvių kalbos institutas leidžia 3 mokslo žurnalus: 
Acta Linguistica Lithuanica, Bendrinė kalba, Terminologija. 
Visi žurnalų straipsniai suskaitmeninti ir skelbiami viešai.

ATVIROSIOS PRIEIGOS MOKSLO ŽURNALAI
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http://lki.lt/mokslo-publikacijos/

2022 m. mokslo publikacijų suvestinė

2022 m. Lietuvių kalbos instituto  publikacijų sąrašas pateikiamas 1 priede.

MOKSLO PUBLIKACIJOS
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Pranešimai
mokslinėse

konferencijose,
seminaruose, mokslo

sklaidos pranešimai

136

Pranešimai
tarptautinėse
konferencijose
Lietuvoje

42

Pranešimai
tarptautinėse

konferencijose
užsienyje

33

Perskaitytų
pranešimai

211
Susitikimas Lietuvos ambasadoje Prahoje

2022 m. Lietuvių kalbos instituto mokslininkų skaitytų pranešimų sąrašas pateikiamas 
2 priede.

http://lki.lt/moksline-veikla/konferencijos/

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI,
KITI RENGINIAI
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Nacionalinį pranešimą skaitė Lietuvių kalbos instituto mokslininkė dr. Aurelija
Tamulionienė, ji pristatė migracijos ir kalbinės integracijos situaciją Lietuvoje.
Konferencijos dalyviai dalijosi patirtimi apie kalbos ir migracijos tyrimus bei
interpretacijas, daugiakalbystę darbo vietose, vyko diskusijos apie migracijos ir
kalbos situacijas, su kuriomis šiandien susiduria beveik visos Europos šalys:
buvo aptariama migracijos ir kalbinės integracijos situacija Lietuvoje, kalbinė
imigrantų integracija Latvijoje, kalbos ir migracijos sąsajos Liuksemburge,
kalbos įgūdžių lavinimas per kalbos suvokimą ir daugiakalbystę, imigrantų
vaikų kalbos praktika ir jos reikšmė kalbos politikai ir mokymui, kalbų
mokymosi olandiškai kalbančioje Belgijos ir Nyderlandų vietovėje
perspektyva, buvo aptarta, kaip galima sustiprinti užsienyje gyvenančių Estijos
piliečių kalbos įgūdžius, pristatyti lenkų emigracijos kalbos tyrimo metodai ir
šaltiniai, įvardyta, kokių iššūkių kyla ir kokius sprendimus priima Prancūzijos ir
Europos viešosios institucijos, susiduriančios su migracija ir daugiakalbiais
tarpkultūriniais mainais.
EFNIL konferenciją Vilniuje organizavo tarptautinės organizacijos Lietuvoje
partneriai Lietuvių kalbos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Organizaciniam komitetui vadovavo Lietuvių kalbos instituto Bendrinės
kalbos tyrimų centro vadovė dr. Anželika Gaidienė.

„Kaip ir kiekviena tauta esame neatskiriami
nuo savo kalbos, joje užkoduota mūsų
savastis, ji padeda kurti ir išreikšti savitą
pasaulio matymą ir dovanoti jį kitiems
daugiakultūriame pasaulyje. Apie tai ir ši
konferencija, kaip susitinkant skirtingoms
kultūroms ir kalboms galime vieni kitus
praturtinti. Labai svarbu, kad šiandien
konferencijoje aptarsite karo ir migracijos
padiktuotus kalbų politikos iššūkius“, –
teigė Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininko pavaduotojas, Lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos
pirmininkas Paulius Saudargas.

Kalba ir migracija

19-OJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ
EFNIL KONFERENCIJA

https://efnil.lki.lt/lt/language-and-migration-lietuviskai/

2022 m. spalio 11–13 d. Vilniuje vyko 19-oji tarptautinė Europos nacionalinių
kalbų institucijų federacijos (EFNIL) mokslinė konferencija „Kalba ir
migracija“. Šiųmetės konferencijos pranešimų ir diskusijų tema – karo
akivaizdoje dėl išaugusios migracijos kintanti šalių kalbų politika ir jos
įgyvendinimo iššūkiai – yra ypač svarbi šiandienos aktualijų kontekste.
Penkiose EFNIL konferencijos sesijose Jungtinės Karalystės, Belgijos, Austrijos,
Danijos, Latvijos, Liuksemburgo, Suomijos, Lietuvos ir kt. šalių atstovai kalbėjo
apie daugiakultūriškumą ir daugiakalbystę, daugiakalbystę darbinėje
aplinkoje, migraciją ir kalbų mokymąsi, kalbos ir migracijos politiką, 
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Konferencijoje dalyvavo doktorantai, jų vadovai, Lietuvių kalbos instituto
akademinės bendruomenės nariai.
Konferenciją pradėjo Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja dr.
Aurelija Tamulionienė, ji pasidžiaugė pradėta nauja tradicija – kartu su
doktorantais kiekvienais metais kalbėti apie aktualiausius dalykus.
Sveikinimus konferencijos dalyviams pratęsė Lietuvių kalbos instituto
direktorė dr. Albina Auksoriūtė, Mokslo tarybos pirmininkė akad. prof. habil.
dr. Grasilda Blažienė.
Šių metų konferencijos pranešimus skaitė visi doktorantai.

Naujausi moksliniai
tyrimai ir inovacijos 2022

1-OJI MOKSLINĖ DOKTORANTŲ
KONFERENCIJA

2022 m. balandžio 28 d. pradėta 1-oji Lietuvių kalbos instituto doktorantų
mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022“.

„Šiandienos forumas vyko pagal Marko Tulijaus Cicerono retorikos principus:
docere, delectare et movere „mokyti, džiuginti ir sujaudinti“. Patyrėme, kad
Lietuvių kalbos instituto doktorantai yra savojo tyrimo objekto įsimylėjėliai,
bet nepametę galvos: jie puikiai derina dalykiškumą ir oratorystę, žino, ką
daro, kaip daro ir kodėl daro. Džiaugiamės, kad tyrimuose nugali
objektyvumas, mokslo tiesa (net jeigu filosofai sako, kad objektyviosios tiesos
problema išlieka).
Būkite sveiki! Ir kiekvienam jaunajam kolegai cituoju Tito Makcijaus Plauto
žodžius: Abi tu viam „Eik savo keliu. Drąsiai eik.“ Filologijos mokslo krypties
doktorantūros komiteto pirmininkė prof. dr. Dalia Pakalniškienė
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Gydytojas, leidėjas ir sodininkas. 
500 metų nuo P. Skorinos 
veiklos perkėlimo iš Prahos į Vilnių

1-OJI TARPTAUTINĖ MOKYKLA

2022 m. rugsėjo 12–18 d. Prahoje (Čekijoje). Mokykla yra vienas iš renginių, skirtų
Pranciškaus Skorinos metams Lietuvoje paminėti. 

visų studijų pakopų spaudos istorija besidomintiems knygotyros ir kitų
komunikacijos mokslų, filologijos, istorijos, menotyros studentams;
jauniesiems Lietuvos atminties institucijų darbuotojams (tyrėjams);
Lietuvoje atsidūrusiam Baltarusijos ir Ukrainos išeivijos jaunimui.

Tarptautinėje mokykloje, atsižvelgiant į Pranciškaus Skorinos įvairialypę veiklą
ir palikimą, buvo analizuojama Renesanso knygų kultūros ir leidybos istorijos
problematika. Ypatingas dėmesys bus skiriamas praktiniam susipažinimui su
Pranciškaus Skorinos Praha, rusėnų leidėju ir unikaliais spaudos bei raštijos
paminklais. Tarptautinė mokykla skirta:

Tarptautinę mokyklą organizavo Karolio universitetas (Univerzita Karlova)
kartu su partneriais: Lietuvių kalbos institutu, Čekijos Respublikos nacionaline
biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus
universiteto Komunikacijos fakultetu. Mokyklą rėmė Karolio universiteto
Rektoratas ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Renginį globojo J. E. p. Laimonas Talat-Kelpša, Lietuvos Respublikos
ambasadorius Prahoje.

„Pirmosios tarptautinės Skorinos mokyklos programa buvo įspūdinga –
kiekvieną dieną paskaitos prasidėdavo 9 val. ryto ir trukdavo kartais net iki 19
val. vakaro. Tiek daug informacijos, kiek per tą savaitę, seniai nebuvau gavusi.
Viskam suvokti reikės dar kelių mėnesių. Lektoriai buvo tikri savo sričių žinovai,
kurie dirba su Skorina susijusiomis temomis jau ilgus metus, kurie tikrai gali
papasakoti daug įdomių dalykų, kurių net knygose nerasi“, – savo mintimis
apie mokyklą dalijasi Raštijos paveldo tyrimų centro doktorantė Marija
Konickaja.
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2022 m. sausio 24 d.
2022 m. Lietuvių kalbos instituto ataskaitinė
konferencija. Instituto mokslininkai pristatė
naujausius mokslinių tyrimų rezultatus.

2022 m. kovo 1 d.
Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų pabaigos proga
Lietuvių kalbos institutas, portalas Alfa.lt ir Lietuvių
kalbos draugija suorganizavo renginį, skirtą Lietuvių
kalbos dienoms, – Lietuvių kalbos draugijos IV
skaitymus „Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų
patirtis“.

ORGANIZUOTI RENGINIAI

Vasario 24 d. 15 val. 
Renginys vyko nuotoliniu būdu per Lietuvių kalbos instituto
Zoom platformą.  „E. kalba“ – atnaujinta skaitmeninių
lietuvių kalbos išteklių sistema.
 Renginį vedė dr. Rita Miliūnaitė.  Dalyvavo dr. Aurelija
Gritėnienė, dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Agnė Aleksaitė.
Vasario 25 d. 11 val. 
Dvi knygos: Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė. „Povilas
Frydrichas Ruigys: monografija, gramatikos indeksai“ ir
„Povilo Frydricho Ruigio gramatika Anfangsgründe einer
Littauischen Grammatick (1747): faksimilė, kritinis leidimas,
vertimas“.
 Dalyvavo Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė, Inga
Strungytė, Kotryna Rekašiūtė.
Vasario 25 d. 12 val. 
Laimutis Bilkis, Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė, Dalia
Sviderskienė. Lietuvos vietovardžių žodynas, IV tomas (I–J).
Dalyvavo Grasilda Blažienė, Laimutis Bilkis, Alma
Ragauskaitė, Dalia Sviderskienė.

Vasario 25 d. 13 val. 
Musės ir knygos. Iljos Lemeškino monografijos
Pranciškaus Skorinos portretas pristatymas.
Dalyvavo Sigitas Narbutas, Tomáš Hoskovec, Tomáš
Glanc, Olga Shutova.
Vasario 25 d. 13 val. 
Serijos „Tarmių tekstynas“ leidinių pristatymas.
Dalyvavo Rima Bakšienė, Asta Leskauskaitė, Rūta
Kazlauskaitė. Lietuvių kalbos institutas.
Vasario 25 d. 15 val.
Žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ pristatymas 
Dalyvavo Linas Kontrimas, Grasilda Blažienė, Algirdas
Saudargas, Paulius Saudargas, Naglis Kardelis.
Vasario 26 d. 16 val. 
Šimtmečio akivaizdoje: kalba žmogui ir žmogus
kalbai. Dalyvavo Sigitas Narbutas, Olga Mastianica,
Vaidas Jauniškis, Danguolė Mikulėnienė.

-49-



2022 m. kovo 1 d.
Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje vyko Prahos
lingvistinio būrelio doc. habil. dr. Tomášo Hoskoveco
paskaita.

2022 m. balandžio 11 d.
„Lietuvių kalbos dienų“ proga Lietuvių kalbos institutas
organizavo nuotolinę diskusiją „Pranciškus Skorina:
vakar, šiandien ir rytoj“.

2022 m. balandžio 21 d.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas
organizavo seminarą-diskusiją „Lituanistinio švietimo
problemos Lietuvoje“.

2022 m. balandžio 28 d.
Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija
„Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022“.
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2022 m. gegužės 5 d.
Lietuvių kalbos institute vyko Sūduvos metams skirta
konferencija „Sūduvių tapatybės ženklai XXI amžiuje:
kalba, kultūra, savimonė“. 

2022 m. gegužės 11 d. 
Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų
centro žodynininkų surengtas tradicinis mokslinis
seminaras „IV leksikografų dirbtuvės“. Jis buvo skirtas
„Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos 120-mečiui ir šio
žodyno baigimo 20-mečiui. Seminare dalyvavo 11 LKI
ir VU pranešėjų, buvo perskaityta 10 įdomių ir
naudingų įvairios tematikos pranešimų.

2022 m. gegužės 13 d.
Vyko nuotolinis seminaras „Lietuvių terminijos ištekliai
skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities
perspektyvos“, sulaukęs daugiau nei 80 dalyvių –
terminologijos tyrėjų ir praktikų, vertėjų, kalbos
redaktorių, dėstytojų ir kitų terminologijos entuziastų
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš ES institucijų.

2022 m. gegužės 19 d.
Nuotolinė Geolingvistikos centro vyresniosios mokslo
darbuotojos dr. Violetos Meiliūnaitės paskaita „Kaip kalba
Lietuva: kalbiniai duomenys, jų tipai, kaupimas ir analizės
galimybės“.
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2022 m. birželio 2 d.
Nuotolinė dr. Mindaugo Šinkūno paskaita „Senųjų
raštų duomenų bazė: lituanistikos šaltinių
skaitmeninimas ir skaitmeniniai kalbos tyrimai“.

2022 m. birželio 16 d.
Nuotolinė Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos
tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos 
dr. Ramunės Vaskelaitės paskaita „Santrumpos:
rašymo, kaitymo ir vertimo aspektai“. 

2022 m. rugsėjo 8 d.
Nuotolinė dr. Agnės Aleksaitės paskaita „Lietuvių
kalbos naujažodžių duomenynas – leksikos pokyčių
registras“.

2022 m. rugsėjo−gruodžio mėn.
Šių metų rudenį minėdamas valstybinės lietuvių
kalbos šimtmetį Lietuvių kalbos institutas paskelbė
Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursą „Kas man
yra lietuvių kalba“. Juo buvo siekiama ugdyti mokinių
pilietiškumą ir kultūrinę savimonę bei puoselėti jų
kūrybinius ir meninius gebėjimus. Lietuvių kalbos
institutas gavo daugiau nei 600 įvairiausio pobūdžio
mokinių darbų iš visos Lietuvos ir netgi iš keturių
lituanistinių mokyklų, įsikūrusių užsienyje. Gruodžio 19
d. buvo paskelbti konkurso nugalėtojai, kurie buvo
apdovanoti Instituto įsteigtais prizais ir padėkos
raštais. 
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2022 m. rugsėjo 14 d. 
Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų
centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita
Miliūnaitė vedė seminarą Europos Sąjungos institucijų
vertėjams ir redaktoriams „Naujažodžiai dabartinėje
lietuvių kalboje, arba nuo spam’o iki brukalo“.

2022 m. rugsėjo 22 d.
Nuotolinė Lietuvių kalbos instituto Terminologijos
centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Aušros
Rimkutės-Ganusauskienės paskaita „Šiuolaikinė
aprangos terminija“.

2022 m. rugsėjo 27 d.
Nuotolinė Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos
tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos 
dr. Aurelijos Gritėnienės paskaita „E. žodynai“
skaitmeninių kalbos išteklių sistemoje „E. kalba“.

2022 m. spalio 4 d.
Nuotolinė Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo
tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos 
dr. Galinos Miškinienės paskaita „Lietuvos totorių
kultūros palikimas: rankraštinės tradicijos ypatumai“.
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2022 m. spalio 6–7 d.
VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir
Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų
centras organizavo 27-ąją tarptautinę mokslinę
konferenciją „(Kalbos) variantiškumas, kaita,
standartizavimas“.

2022 m. spalio 11–13 d.
Vilniuje vyko 19-oji Europos nacionalinių kalbų
institucijų federacijos (EFNIL) metinė konferencija
„Kalba ir migracija“. Ją organizuoja Lietuvių kalbos
institutas (LKI), Valstybinė lietuvių kalbos komisija
(VLKK) ir EFNIL. Pagrindinė 2022 m. konferencijos
tema – karo akivaizdoje dėl išaugusios migracijos
kintanti šalių kalbų politika ir jos įgyvendinimo
iššūkiai.

2022 m. spalio 19 d. 
Nuotolinė Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir
vardyno tyrimų centro vadovės 
akad. prof. habil. dr. Grasildos Blažienės paskaita
„Panirti į prūsistikos gelmes“.

2022 m. spalio 26 d.
Nuotolinė Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos
tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos 
doc. dr. Rasuolės Vladarskienės paskaita „Institucijų
pavadinimų rašymo ypatumai“.
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2022 m. lapkričio 16 d.
Nuotolinė Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos
centro vadovės prof. habil. dr. Danguolės
Mikulėnienės paskaita „Prarastų paradigmų beieškant:
tarpukario, karo ir pokario kalbotyra Lietuvoje“.

2022 m. gruodžio 2 d.
Nuotolinis mokslinis seminaras „Terminologija:
mokslo ir praktikos klausimai“. Renginys sulaukė
didžiulio dėmesio ‒ jame dalyvavo daugiau nei 100
dalyvių.
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„Tai nebuvo lengva užduotis ‒ kalbėti apie asmeninį santykį su lietuvių kalba
pasirinkus savitą raišką, išvengiant deklaratyvumo ir bendrybių. Vertinant
konkursui pateiktus darbus labiausiai džiugino keli dalykai: lietuvių kalbos
gyvybingumo idėja, perteikta autentiškai, kūrybiškai, ir kultūrinis išprusimas,
matomas aukštesniųjų klasių mokinių kūrybiniuose darbuose, pavyzdžiui,
pastišuose pagal M. K. Sarbievijaus odes ir kitus klasikos kūrinius, sonetuose,
koliažuose su skirtingų laikotarpių Lietuvos kultūros tekstų fragmentais ir
šeimos, giminės nuotraukomis. Iš visos Lietuvos šimtai atsiųstų mokinių
darbų patvirtina, kad tema apie nuostatas lietuvių kalbos atžvilgiu aktuali, ‒
esame dėkingi visiems savo kūrybinius darbus atsiuntusiems mokiniams ir jų
mokytojams, paskatinusiems savo mokinius dalyvauti konkurse, skyrusiems
savo laiką konsultuojant“, ‒ po mokinių darbų vertinimo teigė Bendrinės
kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja Asta Nida Poderienė.

Kas man yra lietuvių kalba
2022 metų rudenį minėdami valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį
paskelbėme Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursą „Kas man yra
lietuvių kalba“. Juo buvo siekiama ugdyti mokinių pilietiškumą ir kultūrinę
savimonę bei puoselėti jų kūrybinius ir meninius gebėjimus. Konkurse
dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos mokiniai, kurie galėjo pateikti tiek
individualius, tiek mokinių grupės atliktus darbus.
Džiaugiamės, kad šis konkursas sulaukė didžiulio susidomėjimo − Lietuvių
kalbos institutas gavo daugiau nei 600 įvairiausio pobūdžio mokinių darbų iš
visos Lietuvos ir netgi iš keturių lituanistinių mokyklų, įsikūrusių užsienyje.
Daugiausia sulaukėme įvairiomis priemonėmis atliktų piešinių ir rašto darbų.
Taip pat buvo atsiųsti ir įvairūs moksleivių sukurti filmukai, koliažai, darbai iš
keramikos, medžio ir kt. Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurse
dalyvavusiems mokiniams ir jų mokytojams už aktyvumą, kūrybiškumą ir
meilę gimtajai kalbai.

VALSTYBINĖS KALBOS ŠIMTMEČIO
PROGA ORGANIZUOTAS

KONKURSAS MOKSLEIVIAMS
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2022-09-07–2022-09-09 
dr. Jolita Urbanavičienė  stažavo
Latvijos universiteto Latvių kalbos
institute. Stažuotės tikslas – su LU
Latvių kalbos instituto asistente dokt.
Jana Taperte aptarti aktualius projekto
klausimus, dirbti prie kolektyvinės
monografijos Dabartinių baltų kalbų
garsynas XXI a. pradžioje: lyginamieji
sonantų tyrimai.

2022-12-05–2022-12-10
Dr. Vilija Sakalauskienė, prof. habil. dr.
Danguolė Mikulėnienė stažavo Lenkijos
mokslų akademijos Slavistikos institutas
Stažuotės tikslas –  „Archyviniai
duomenys iš XXI a. perspektyvos: lietuvių
ir lenkų kalbininkų ryšiai“: susitikimai su
Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos
instituto mokslininkais, darbas instituto
archyvuose ir Varšuvos universiteto
bibliotekoje.

2022 m. Lietuvių kalbos instituto mokslininkai  dalyvavo 2 stažuotėse
Latvijoje ir Lenkijoje, Lietuvių kalbos institute stažavosi Lenkijos mokslų
akademijos Slavistikos instituto doktorantas Piotr Szatkowski (stažuotės
vadovė dr. Vilija Sakalauskienė).

MOKSLININKŲ STAŽUOTĖS
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2022 m. Lietuvių kalbos institutas vykdė 24 tarptautinius ir nacionalinius
projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos
Komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvos mokslo tarybos,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų. 
2022 m. vykdytų nacionalinių ir tarptautinių mokslinių projektų sąrašas
pateiktas 3 priede.

PROJEKTAI
http://lki.lt/projektai/
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MTEP INFRASTRUKTŪROS

ekalba.lt

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema E. KALBA (iki 2021 m. LKIIS) yra unikali
tarpusavyje susijusių lietuvių kalbos išteklių sistema, kuria plačioji visuomenė gali
naudotis nemokamai. 
2022 m. E. KALBOS svetainėje paskelbtos trys naujos „Bendrinės lietuvių kalbos
žodyno“ dalys – K (kilnojamas–kogalviai), K (kogi–krankti), K (krantas–kvotinis);
Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas papildytas 1200 antraštinių žodžių
straipsniais ir 3000 iliustracinių pavyzdžių. 
Nuo šių metų E. KALBOS svetainėje pasiekiamas 8-as pataisytas ir papildytas
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ leidimas. 
E. KALBOS pasvetainės „Kalbos patarimai“ duomenis papildė naujas
suskaitmenintas šaltinis – 1939 m. Kaune išleistas kalbos vadovas „Kalbos
patarėjas“. 

Lietuvių kalbos išteklių
informacinė sistema

Geolingvistikos portalas
Portale publikuojami šie erdvinių duomenų rinkiniai, kurie ateityje bus papildomi
nauja informacija: 1.Tarmių archyvo garso įrašai. 2.Tarmių archyvo garso įrašų
fragmentai ir jų transkripcijos. 3.Antano Salio žodžių geografijos (Apklausas 1)
anketos. 4.Kalbinio kraštovaizdžio nuotraukos. 5.Tarmių archyvo tarmių aprašų
sąsiuviniai. 6.Lietuvių kalbos atlaso kortelės. 7.Lietuvių kalbos atlaso georeferuoti
pirminiai (juodraštiniai) fonetikos žemėlapiai.
Portale pateikiama daugiau kaip 10 įrankių, skirtų geolingvistinei medžiagai rinkti
ir redaguoti, taip pat nemažai pagalbinių erdvinių duomenų sluoksnių, pavyzdžiui,
Registrų centro teikiamos gyvenamosios vietovės ir administracinės ribos, LKA
punktų duomenys, tarpukario valsčių ir apskričių ribų duomenys, rastriniai
pagrindo žemėlapiai, valstybės registrų statistiniai duomenys ir kt.
Iš svarbiausių 2022 metų LKI Geolingvistikos portale atliktų darbų būtų galima
išskirti šiuos:
1. Geolingvistikos portalo ir daugiau kaip 10 įrankių, skirtų geolingvistinei
medžiagai rinkti ir redaguoti sukonfigūravimas, parengimas darbui bei
išbandymas.
2.50 Lietuvių kalbos atlaso pirminių (juodraštinių) fonetikos žemėlapių
nuskenavimas, georeferavimas bei išpublikavimas portale.
3.Daugiau kaip 3200 sociolingvistinių pateikėjo klausimyno anketinių duomenų
užpildymas bei susiejimas su lokacija.
4.Daugiau, kaip 2000 Tarpukario Lietuvos žemės vardyno anketų nuskenavimas
bei Geolingvistikos portalo aplikacijos pagalba susiejimas su jose aprašomų
gyvenviečių lokacija, iš kurių daugiau kaip 300 buvo papildyta detaliais
metaduomenimis bei atlikta kokybės patikra.

https://maps.lki.lt

-59-

https://ekalba.lt/
https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/
https://ekalba.lt/naujazodziai/naujienos
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas/
https://ekalba.lt/kalbos-patarimai/apie/KP%201939:%20Kalbos%20patar%C4%97jas
https://maps.lki.lt/


Kitos duomenų bazės ir
ištekliai internete

MTEP INFRASTRUKTŪROS

http://seniejirastai.lki.lt/

2022 m. buvo tęsiamas Prūsijos valdžios įsakų publikavimas bei paskelbta
rankraštinė Petro Avižonio „Lietuviška gramatikėlė" (1898). Parengta dvidešimt
įsakų: neleidžiantis škotams prekiauti pakiemiais (1589), draudimai LDK pasienio
gyventojams medžioti Prūsijos giriose (1639) ar kitaip brautis į Prūsiją (1641),
nurodymai dėl kolonistų įkurdinimo (1721) ir išsikraustančiųjų sulaikymo (1723), dėl
turtų paveldėjimo Prūsijos Lietuvoje ir kitose provincijose (1722), dėl duonkepių
krosnių griovimo (1724), vyžų dėvėjimo (1724), druskos (1723), javų (1724) ir vaško
importo (1724), dezertyrų amnestijos (1725, 1786), užkrečiamų ligų kontrolės
pasienyje (1738), romų ir benamių (1739), emigrantų į kitus kraštus (1739), dėl
pagarbos atvykstantiems iš LDK pirkliams (1753). Pirmą kartą skelbiami nežinoti,
bibliografų neregistruoti įsakai dėl LDK pirklių (1717) ir akcizo javams (1719), surastas
iki šiol dingusiu laikyto įsako dėl tvorų deginimo žiemą (1724) egzempliorius.

Senųjų raštų duomenų bazė

http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/

ir kt.
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PROF. HABIL. DR. SERGEJUS
TEMČINAS

Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiasis

mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Sergejus

Temčinas gavo Kunigaikščio Konstantino

Ostrogiškio vardo apdovanojimą.

DR. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ

Raštijos paveldo tyrimų centro vadovė, vyresnioji

mokslo darbuotoja dr. Birutė Triškaitė ir 

doc. dr. Žavinta Sidabraitė (Lietuvių literatūros ir

tautosakos institutas) apdovanotos Martyno

Mažvydo premija už nuopelnus lietuvos valstybės

kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.

ŽYDRŪNAS ŠIDLAUSKAS

Geolingvistikos centro jaunesnysis mokslo

darbuotojas, doktorantas Žydrūnas Šidlauskas

gavo Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir

Broniaus Masioko stipendiją.

DANUTĖ VALENTUKEVIČIENĖ

Geolingvistikos centro jaunesnioji mokslo

darbuotoja, doktorantė Danutė Valentukevičienė

gavo Evelinos Kolupailaitės-Masiokienės ir

Broniaus Masioko stipendiją.

© Gintarė Grigėnaitė / LRKM nuotr.

VEIKLOS ĮVERTINIMAS
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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

Europos Sąjungos institucijos

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, Berlyno
Slaptuoju valstybiniu archyvu „Prūsijos kultūros
paveldas“, Getingeno mokslų akademija,
Getingeno universitetu, Frankfurto J. W. Goethe
universitetu, Estų kalbos institutu ir kt. 

Tbilisio Ivano Javakišvilio valstybiniu
universitetu, 
Kauno technologijos universiteto inžinerijos
licėjumi.

2022 m. Lietuvių kalbos institutas pasirašė
bendradarbiavimo sutartis su:

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS
TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ NARYS

BENDRADARBIAVIMAS
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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).

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai atlieka ekspertizes, teikia mokslines
konsultacijas ir kitas savo mokslinių interesų srities paslaugas. 2022 m.
mokslininkai teikė 7 mokamas 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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1. Veiklos išskirtinumas. 
LKI yra vienintelė institucija pasaulyje, kuri taiko holistinį požiūrį į
lietuvių kalbos tyrimus; kai kurios kalbos tyrimų kryptys (leksikografija,
terminologija bei neologija, geolingvistika, onomastika ir kt.)
nuosekliai plėtojamos tik LKI.
2. Mokslo darbuotojų kompetencija. 
LKI dirba LKI įstatuose numatytas mokslinės veiklos kryptis
plėtojantys ir įvairios kvalifikacijos mokslo darbuotojai: vyriausieji
mokslo darbuotojai (14,5 etato), vyresnieji mokslo darbuotojai (16,7
etato), mokslo darbuotojai (11,8 etato), jaunesnieji mokslo darbuotojai
(6,5 etato). 
3. Mokslinės veiklos matomumas. 
LKI mokslo darbuotojai tyrimų rezultatus pristato tarptautinėse ir
nacionalinėse konferencijose, pavyzdžiui, vien 2022 m. perskaityta
daugiau kaip 200 pranešimų. LKI leidžiami mokslo žurnalai arba jau
įtraukti į pripažintas tarptautines mokslo duomenų bazes (Acta
Linguistica Lithuanica įtraukta į Elsevier Bibliographic Database:
Scopus®), arba šio statuso siekia (Terminologija, Bendrinė kalba). Šie
žurnalai turi atvirąją prieigą, be to, vis daugiau stambaus žanro
mokslo darbų (monografijų ir studijų) skelbiama elektronine forma,
internetu prieinama ir nemažai suskaitmenintų lietuvių kalbos
išteklių.
4. Glaudūs nacionaliniai ir tarptautiniai ryšiai. 
Visose vykdomose mokslo kryptyse LKI turi nacionalinių ir
tarptautinių partnerių, yra tarptautinių organizacijų narys (EFNIL,
SIDG, META-NET, INFOTERM, ICOS ir kt.). LKI bendradarbiauja su
mokslininkais iš viso pasaulio: Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos,
Čekijos, Serbijos, Italijos, Japonijos, JAV, Danijos, Švedijos, Norvegijos,
Islandijos, Liuksemburgo, Prancūzijos ir kt.
5. Mokslo pasiekimai. 
LKI mokslo darbuotojai mokslo tyrimus vis dažniau skelbia
stambiuose mokslo leidiniuose (monografijose, studijose), taip pat
tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Ne vienas LKI darbuotojas
humanitarinių mokslų srityje yra gavęs valstybinį, nacionalinį ar kitą
apdovanojimą už mokslinę veiklą, geriausią disertaciją ir pan.
6. Ekspertinis darbas. 
LKI mokslo darbuotojai pagal savo kompetenciją dalyvauja
ekspertinėse mokslinėse organizacijose, užsiima ekspertine ir kita
taikomąja moksline veikla, rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas
ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir kt., prisideda prie Lietuvos
Respublikos kalbos politikos formavimo.
7. Lietuvių kalbos išteklių informacinių sistemų plėtra. 
LKI disponuoja tarptautiniu mastu reikšmingais skaitmeniniais
ištekliais: sukurta ir toliau plėtojama didžiulė lietuvių kalbos išteklių
informacinė sistema – E. kalba (https://ekalba.lt/), geolingvistikos
portalas Tarmynas – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės
modelis, ypatingos reikšmės yra sistemingai kuriama Senųjų raštų
duomenų bazė (http://seniejirastai.lki.lt) ir kiti valstybei bei
visuomenei svarbūs kalbos ištekliai. 
8. Visuomenės vertinimas. 
LKI mokslo darbuotojai ne tik aktyviai dalyvauja mokslo sklaidos
renginiuose, rengia ir skelbia mokslo populiarinimo publikacijas,
tačiau ir patys inicijuoja renginius visuomenei, susitikimus su švietimo
bendruomene ir pan.

SSGG. VEIKLOS STIPRYBĖS
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1. Finansavimas. 
Nepakankamas ir netolygus mokslinių tyrimų bazinis
finansavimas (vis dar nekonkurencingi mokslininkų
atlyginimai, neleidžiantys susikoncentruoti ties
fundamentaliais ir teoriniais darbais) ir projektinis
finansavimas (didžioji dalis mokslo projektų vertinami kaip
finansuotini, bet dėl lėšų trūkumo neremiami).
2. Mokslinių tyrimų infrastruktūra. 
Nepakankamas infrastruktūros atnaujinimo finansavimas,
trūksta galimybių šiuolaikinėmis priemonėmis atlikti tyrimus
(pavyzdžiui, lauko tyrimai, kai kokybiškais išmaniaisiais
telefonais galima rinkti empirinę medžiagą), taip pat
programų, padedančių apdoroti ir analizuoti kalbos
duomenis.
3. Duomenų bazių prieigos. 
LKI neturi tiesioginės prieigos prie aktualių mokslinių
duomenų bazių, šios prieigos kainuoja itin daug, todėl
mokslininkai naudojasi tik bibliotekose esančiomis
prieigomis. Taip susidaro nelygios galimybės su kitų mokslo ir
studijų institucijų mokslininkais, užkertama galimybė greitai
ir laiku turėti prieigą prie naujausių išteklių, sekti mokslo
tyrimus visame pasaulyje.
4. Mokslo darbuotojų amžius. 
LKI mokslo darbuotojų amžiaus santykis santykinai išlieka vis
dar didelis (pavyzdžiui, per didelis atotrūkis tarp vyriausiųjų ir
jauniausiųjų mokslo darbuotojų).
5. Vadybinis darbas. 
Didėja mokslo darbuotojų vadybinio darbo laiko sąnaudos,
tiesiogiai nesusijusios su moksliniais tyrimais. Ypač dideli
paraiškų rengimo ir projektų administravimo darbo krūviai.
6. Bendradarbiavimas su verslu. 
Dėl mažos vartotojų rinkos vis dar sudėtinga lietuvių kalbos
fundamentinei, taikomajai, eksperimentinei ar technologinei
plėtrai pritraukti verslo investicijų.

SSGG. VEIKLOS SILPNYBĖS
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SSGG. VEIKLOS GALIMYBĖS

1. Konkurencingumas. 
Didindamas prieigas prie mokslo išteklių ir kurdamas naujus
skaitmeninius tyrimų įrankius LKI yra konkurencingas ir
sukuria naują bazę fundamentiniams tyrimams ne tik Lietuvos,
bet ir viso pasaulio mokslininkams.
2. Mokslo krypčių formavimas. 
Ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)
kryptingi tyrimai ir jų rezultatai, gerosios tarptautinės patirties
pritaikymas skatina konceptualų lietuvių kalbos tyrimų bei jų
metodologijos atsinaujinimą ir didesnę tarptautinę plėtrą.
3. Bendradarbiavimas. 
Stiprėjantis tarpdalykinis bendradarbiavimas, socialinė ir
kultūrinė plėtra suteikia naujų galimybių tyrimų dinamikai ir
sąveikai su visuomene. Pavyzdžiui, LKI ne vienus metus itin
glaudžiai bendradarbiauja su Europos nacionalinių kalbų
institucijų federacija (EFNIL), kurių nariai kiekvienais metais
susitinka skirtingose šalyse aptarti tuo metu itin aktualius
klausimus. 2022 m. konferencija tema „Kalba ir migracija“ vyko
Lietuvoje, sulaukė didžiulio politikų, mokslo, švietimo
bendruomenės ir visuomenės atgarsio.
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SSGG. VEIKLOS GRĖSMĖS

1. Humanitarinių mokslų padėtis. 
Nepakankamas dėmesys šių mokslų savitumui ir jų kuriamai
nematerialiajai valstybės funkcionavimą skatinančiai veiklai,
pastangos vienodinti humanitarinių ir tiksliųjų mokslų vertinimo
sistemą.
2. Nesubalansuota ir į kiekybę orientuota mokslo darbų
vertinimo sistema. 
Vis dar per dideli kiekybiniai mokslo darbų vertinimo kriterijai,
neorientuojantys į mokslo tyrimų kokybę. Reikalaujamų publikacijų
skaičius dėl didelio darbo krūvio sumažina galimybes ieškoti naujų
originalių idėjų, įžvalgų, metodologijų ir pan. Reikalavimas skelbti
mokslo tyrimus tik tarptautiniuose leidiniuose ne visada atitinka
lietuvių kalbos tyrimų specifiką, dažnu atveju šie tyrimai yra itin
aktualūs čia, Lietuvoje. Kai kurie, ypač taikomieji mokslo darbai
(pavyzdžiui, leksikografijos veikalai, turintys itin didelę paklausą
mokslo bendruomenėje ir visuomenėje), vertinamai per menkai ir
neatitinka jiems parengti reikalingos mokslinės kvalifikacijos bei
laiko sąnaudų.
3. Finansavimas. 
Bazinio ir / ar projektinio finansavimo nepakankamumas gali lemti
mokslo veiklos sąstingį.
4. Mokslo darbuotojų atsinaujinimas. 
Bendras į doktorantūrą stojančiųjų skaičius mažėja (rengdamos
specialistus aukštosios mokyklos ne visai atliepia humanitarinių
institutų poreikius), vis sunkiau pritraukti jaunuosius mokslininkus
dirbti dėl vis dar išliekančių mažų atlyginimų ir socialinio
nesaugumo.
5. Menama institucinė reforma. 
Neapgalvotos mokslo institutų reformos planai, objektyvia naudos
analize nepagrįstos sujungimo ar prijungimo prie kitų mokslo
institucijų idėjos ir pan., nesuvokiant lituanistikos prioriteto ir
strateginės reikšmės, trikdo mokslininkų darbą ir socialinį saugumą. 
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Nors 2022 m. dar pasitikome su kaukėmis, tačiau jautėme, kad  COVID-19
pandemija slopsta,  šiek tiek atsikvėpėme, tačiau neilgai. 2022 m. pradžioje
prasidėjusi Rusijos agresija prieš Ukrainą visus ligšiolinius rūpesčius ir
sunkumus nubloškė į šalį. Džiaugiamės ir didžiuojamės vieni kitais, kad
kasdienis mūsų darbas nesustojo, atvirkščiai, telkėmės dar labiau
suprasdami valstybės, laisvės, kalbos vertę.

2022 m. pradėjome vykdyti penkerių metų ilgalaikes mokslinių tyrimų
programas, parengėme nuo 2023 m. įsigaliojusį ,,Lietuvių kalbos instituto
mokslo darbuotojų darbo planavimo, atsiskaitymo už darbą ir vertinimo
tvarkos aprašą“, atnaujinome ir kitus vidaus tvarką reglamentuojančius
dokumentus. 
2022 m. šventėme valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį. Ta proga dailininkė
Inga Mrazauskaitė sukūrė logotipą, kurį naudojome visus metus savo
leidiniuose, renginiuose, skelbimuose ir pan. 
2022 m. publikavome 12 stambių mokslo darbų (monografijų, studijų), 42
straipsnius tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Perskaitėme 211 pranešimų
tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose ir seminaruose,
suorganizavome 20 renginių. 2022 m. vertinant mokslo rezultatus buvo itin
sėkmingi Bendrinės kalbos tyrimų centrui, Geolingvistikos centrui, Raštijos
paveldo tyrimų centrui. Šiemet Bendrinės kalbos tyrimų centras baigė
įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą projektą „Europos kalbų
lygybė“, parengta atnaujinta „Baltoji knyga“. Terminologijos centras
sėkmingai įvykdė Europos Komisijos finansuojamą projektą „Federcinis
ETRANSLATION TERMBANK tinklas“. Lietuvių kalbos institute ir toliau
plėtojamos MTEP infrastruktūros, laukiama naujo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansavimo etapo.
Keleri metai iš eilės mokslo pasiekimai auga, už tai esame dėkingi visiems
Lietuvių kalbos instituto darbuotojams, dirbantiems su dideliu atsidavimu ir
pareigos jausmu.
Pastarųjų kelerių metų išbandymai ne tik patikrino mūsų susitelkimą ir
brandą, bet ir sustiprino mus. Kokie bus 2023-ieji metai, sunku nuspėti. 
 Tikimės, kad mokslo idėjos ne tik sulauks didelio palaikymo, bet ir bus
įgyvendintos.

APIBENDRINIMAS
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LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO
MOKSLINĖS VEIKLOS
ATASKAITA 2022
Parengė dr. Aurelija Tamulionienė

Ataskaitai informaciją teikė: Dalia Apanavičienė, dr. Albina Auksoriūtė, dr. Rima Bakšienė, Ugnė
Baronienė, Inga Baublienė, dr. Laimutis Bilkis, akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, dr. Anželika Gaidienė,
Virginija Gaidytė, dokt. Aidas Gudaitis, Karina Kropaitė, dr. Asta Leskauskaitė, dr. Danutė Liutkevičienė, 
prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Rita Miliūnaitė, dr. Asta Mitkevičienė,       dr. Mindaugas Šinkūnas,
Asta Šulniuvienė, dr. Alvydas Umbrasas, dr. Birutė Triškaitė.

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.
Ataskaitoje panaudotos Lietuvių kalbos instituto darbuotojų nuotraukos, kita iliustracinė medžiaga iš
Lietuvių kalbos instituto socialinių tinklų, interneto svetainių.

Petro Vileišio g. 5
10308 Vilnius

El. p. lki@lki.lt
www.lki.lt



1. MOKSLO STRAIPSNIAI 

 













https://doi.org/10.22364/lingualet.30










































https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/10/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2022.pdf
https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/10/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2022.pdf
https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/10/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2022.pdf
https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/10/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2022.pdf
https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/10/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2022.pdf
https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/10/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2022.pdf
https://www.truni.sk/en/node/3167
https://iling.spb.ru/departements/comparative/materials/forum_120222.pdf
https://iling.spb.ru/departements/comparative/materials/forum_120222.pdf
https://deref-mail.com/mail/client/jj1Dz8g7VPE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Filing.spb.ru%2Fdepartements%2Fcomparative%2Fmaterials%2Fforum_120222.pdf
http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1


https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.truni.sk/en/node/3167
https://www.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2022/11/convegno-lutero-20221121-22-programma.pdf
https://www.fileli.unipi.it/wp-content/uploads/2022/11/convegno-lutero-20221121-22-programma.pdf
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57005


ˮ

https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57005
https://daugavpilsconf.lv/
https://mamm2022.files.wordpress.com/2022/10/book-of-abstracts_mamm2022_15.101.pdf


https://www.bahps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ns5Nyw86fZg
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://asen.ac.uk/conference2022/


https://ideasforum.kaunokolegija.lt/programa/
http://www.sociolingvistika2022.flf.vu.lt/pranesimu-tezes
https://litaka.lt/wp-content/uploads/2022/10/Konferencija-06-Tezes.pdf
https://litaka.lt/wp-content/uploads/2022/10/Konferencija-06-Tezes.pdf
https://www.journals.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf


http://www4295.vu.lt/
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf


https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
https://www.journals.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273
https://www.flf.vu.lt/paieska?gsquery=3-ioji+tarptautin%C4%97+hibridin%C4%97+Prano+Skard%C5%BEiaus+konferencija+%E2%80%9E%C5%BDod%C5%BEi%C5%B3+darybos%2C+leksikologijos%2C+etimologijos+ir+morfologijos+kry%C5%BEkel%C4%97s%E2%80%9C
https://www.flf.vu.lt/paieska?gsquery=3-ioji+tarptautin%C4%97+hibridin%C4%97+Prano+Skard%C5%BEiaus+konferencija+%E2%80%9E%C5%BDod%C5%BEi%C5%B3+darybos%2C+leksikologijos%2C+etimologijos+ir+morfologijos+kry%C5%BEkel%C4%97s%E2%80%9C
https://www.flf.vu.lt/paieska?gsquery=3-ioji+tarptautin%C4%97+hibridin%C4%97+Prano+Skard%C5%BEiaus+konferencija+%E2%80%9E%C5%BDod%C5%BEi%C5%B3+darybos%2C+leksikologijos%2C+etimologijos+ir+morfologijos+kry%C5%BEkel%C4%97s%E2%80%9C
http://www.sociolingvistika2022.flf.vu.lt/pranesimu-tezes/
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf


https://litaka.lt/wp-content/uploads/2022/09/Taikomosios_kalbotyros_konferencijos_tezes.pdf
https://litaka.lt/wp-content/uploads/2022/09/Taikomosios_kalbotyros_konferencijos_tezes.pdf
https://www.journals.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/_dokumentai/Bugos_Tezes_2022_09_22_23.pdf
https://baltnexus.lt/uploads/2022/rugsėjis%202022/Bugos_Tezes_2022_09_22_23.pdf


https://www.sa.vu.lt/external/sa/files/Programa_Regionas_2022_su_nuorodomis.pdf
https://www.sa.vu.lt/external/sa/files/Programa_Regionas_2022_su_nuorodomis.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/photos/a.262309784191948/1381450198944562
https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf
https://www.flf.vu.lt/dokumentai/Skard%C5%BEiaus-konferencija_anotacij%C5%B3-rinkinys_2022_final.pdf


http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf
https://www.journals.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273
http://web.vu.lt/flf/v.zubaitiene/publikacijos/skardziaus-konferencija_anotaciju-rinkinys_2022_final/
http://web.vu.lt/flf/v.zubaitiene/publikacijos/skardziaus-konferencija_anotaciju-rinkinys_2022_final/
https://www.youtube.com/watch?v=75vaJdrvgxU
https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/2022/Alberto_Ru%C5%BE%C4%97s_konferencijos_programa._2022_11_25_5.pdf
https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/2022/Alberto_Ru%C5%BE%C4%97s_konferencijos_programa._2022_11_25_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0aO1wNrUy3s&ab_channel=A.Mickevi%C4%8Diausvie%C5%A1ojibiblioteka


https://amb.lt/lt/renginiu-kalendorius/suduva-istoriniuose-ir-kulturiniuose-kontekstuose-skamba-skamba-kankliai/3158
https://amb.lt/lt/renginiu-kalendorius/suduva-istoriniuose-ir-kulturiniuose-kontekstuose-skamba-skamba-kankliai/3158
https://www.youtube.com/watch?v=4Uc_A3GwTqo&ab_channel=ZanavykuMuziejus
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-suduvos-metams-skirta-konferencija-suduviu-tapatybes-zenklai-xxi-amziuje-kalba-kultura-savimone/?lang=en
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-suduvos-metams-skirta-konferencija-suduviu-tapatybes-zenklai-xxi-amziuje-kalba-kultura-savimone/?lang=en
https://lki.lt/wp-content/uploads/2022/05/Programos-variantas_galutinis.pdf
https://lki.lt/wp-content/uploads/2022/05/Programos-variantas_galutinis.pdf
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institutas-kviecia-i-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/2022/


http://www.lma.lt/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-doktorantu-moksline-konferencija-naujausi-moksliniai-tyrimai-ir-inovacijos-2022/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-doktorantu-moksline-konferencija-naujausi-moksliniai-tyrimai-ir-inovacijos-2022/
http://lki.lt/ivyko-lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/
http://lki.lt/ivyko-lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/
https://baltnexus.lt/news/1013/19/%C5%A0ILUT%C4%96JE-%C4%AEVYKO-D%C4%96STYTOJ%C5%B2-KVALIFIKACIJOS-K%C4%96LIMO-KURSAI
https://baltnexus.lt/news/1013/19/%C5%A0ILUT%C4%96JE-%C4%AEVYKO-D%C4%96STYTOJ%C5%B2-KVALIFIKACIJOS-K%C4%96LIMO-KURSAI
https://www.alytausmuziejus.lt/konferencija-dzuko-genomo-beieskant-programa/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa
https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa


https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa
https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa
http://lki.lt/nuotolinis-seminaras-lietuviu-terminijos-istekliai-skaitmenineje-terpeje-naujoves-ir-ateities-perspektyvos/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa
https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2894-moksline-konferencija-lituanistika-ir-jos-kontekstai-skirta-prof-albertui-ruzei-1936-2021-atminti#programa


http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/Terminologijos_seminaro_programa.pdf
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-moksline-ataskaitine-konferencija/
http://www.llti.lt/failai/lebedzio%20tezes(1).pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/Terminologijos_seminaro_programa.pdf
http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/11/Terminologijos_seminaro_programa.pdf


http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/
http://lki.lt/nuotolinis-seminaras-lietuviu-terminijos-istekliai-skaitmenineje-terpeje-naujoves-ir-ateities-perspektyvos/
http://lki.lt/nuotolinis-seminaras-lietuviu-terminijos-istekliai-skaitmenineje-terpeje-naujoves-ir-ateities-perspektyvos/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000243170/ryto-allegro-kultura-i-regionus-ar-operos-ir-baleto-teatras-galetu-buti-iskeltas-i-visagina?time_start=840
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000243170/ryto-allegro-kultura-i-regionus-ar-operos-ir-baleto-teatras-galetu-buti-iskeltas-i-visagina?time_start=840
https://www.youtube.com/watch?v=dxx8z8h1fTg
https://lnk.lt/labas-vakaras-lietuva


https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-galimybiu-pasas/243850/
https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-migrantai/244378/?fbclid=IwAR054b0kSK2rmnOM8KC0zhz6aBwogu-HTTKoVQUJ-t1b8LqhdlfxCCIXjew
https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-migrantai/244378/?fbclid=IwAR054b0kSK2rmnOM8KC0zhz6aBwogu-HTTKoVQUJ-t1b8LqhdlfxCCIXjew
https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-skiepai-as/243649/
https://www.youtube.com/watch?v=g05CRKi3o8k&t=433s&ab_channel=Marijampol%C4%97sTV
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000206100/ryto-allegro
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000233642/ryto-allegro
https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2022/02/VKM_kulturiniu_renginiu_programa.pdf
https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2022/02/VKM_kulturiniu_renginiu_programa.pdf
https://www.ignalina.lt/naujienos/396/pagerbtas-lietuviskas-zodis:878
https://aina.lt/pagerbtas-lietuviskas-zodis/
http://lki.lt/musu-renginiai-2022-m-vilniaus-knygu-mugeje/


http://lki.lt/premjerinis-akademiku-grasildos-blazienes-ir-giedriaus-kupreviciaus-duetas/
http://lki.lt/premjerinis-akademiku-grasildos-blazienes-ir-giedriaus-kupreviciaus-duetas/
https://www.lma.lt/index.php/1567/38/Ne-tik-prusu-godos?page=news/1567/38/Ne-tik-prusu-godos
https://www.lma.lt/news/1726/38/Sveciai-is-Teodoro-Grotuso-krasto
http://lki.lt/akad-prof-habil-dr-grasildos-blazienes-pranesimas-maziau-zinomi-prusiski-gyvenamuju-vietu-vardai-pietineje-rytu-prusijoje-lietuvos-mokslu-akademijoje/
http://lki.lt/akad-prof-habil-dr-grasildos-blazienes-pranesimas-maziau-zinomi-prusiski-gyvenamuju-vietu-vardai-pietineje-rytu-prusijoje-lietuvos-mokslu-akademijoje/
https://www.lma.lt/index.php/1587/38/Jotvingiu-palikuoniai-Punsko-valsciaus-diena-Lietuvos-mokslu-akademijoje?page=news/1587/38/Jotvingiu-palikuoniai-Punsko-valsciaus-diena-Lietuvos-mokslu-akademijoje
https://www.lma.lt/index.php/1587/38/Jotvingiu-palikuoniai-Punsko-valsciaus-diena-Lietuvos-mokslu-akademijoje?page=news/1587/38/Jotvingiu-palikuoniai-Punsko-valsciaus-diena-Lietuvos-mokslu-akademijoje
https://www.lma.lt/index.php/1587/38/Jotvingiu-palikuoniai-Punsko-valsciaus-diena-Lietuvos-mokslu-akademijoje?page=news/1587/38/Jotvingiu-palikuoniai-Punsko-valsciaus-diena-Lietuvos-mokslu-akademijoje
http://lki.lt/nuotoline-akad-prof-habil-dr-grasildos-blazienes-paskaita-panirti-i-prusistikos-gelmes/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000236015/ryto-allegro-rezisiere-ursule-bartoseviciute-karas-ukrainoje-pakeite-mano-planus-rezidencijoje-vokietijoje?time_start=2371
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000236015/ryto-allegro-rezisiere-ursule-bartoseviciute-karas-ukrainoje-pakeite-mano-planus-rezidencijoje-vokietijoje?time_start=2371
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000228652/santara-ukrayins-ka-khvilia-u-vil-niusi-predstavleni-litovs-ka-audiokniga-dlia-nezriachikh-ukrayins-kikh-ditei-ta-pershii-ukrayins-ko-litovs-kii-slovnik-den-v-istoriyi
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000228652/santara-ukrayins-ka-khvilia-u-vil-niusi-predstavleni-litovs-ka-audiokniga-dlia-nezriachikh-ukrayins-kikh-ditei-ta-pershii-ukrayins-ko-litovs-kii-slovnik-den-v-istoriyi


https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000230541/10-12-pirmasyk-isleistas-dvikalbis-ukrainieciu-lietuviu-zodynas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000230541/10-12-pirmasyk-isleistas-dvikalbis-ukrainieciu-lietuviu-zodynas
https://www.youtube.com/watch?v=dxx8z8h1fTg
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000231073/ryto-allegro-dokumentinio-filmo-xix-amziaus-fotografo-palikimas-premjera?time_start=1737
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000231073/ryto-allegro-dokumentinio-filmo-xix-amziaus-fotografo-palikimas-premjera?time_start=1737
https://visitneringa.com/lt/events/monografijos-kursiu-nerijos-kursininku-kalba-i-dalis-fonetika-ir-fonologija-pristatymas/
https://visitneringa.com/lt/events/monografijos-kursiu-nerijos-kursininku-kalba-i-dalis-fonetika-ir-fonologija-pristatymas/
https://www.mlp.cz/cz/akce/e22566-cteni-ctenarska-obec-a-technologie-sireni-textu/
https://www.mlp.cz/cz/akce/e22566-cteni-ctenarska-obec-a-technologie-sireni-textu/


 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000197015/lrt-aktualiju-studija-ar-seimui-jau-laikas-isspresti-asmenvardziu-dokumentuose-klausima
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000197015/lrt-aktualiju-studija-ar-seimui-jau-laikas-isspresti-asmenvardziu-dokumentuose-klausima
https://www.delfi.lt/uzsakomasis-turinys/naujienos/apie-zodzio-atminti-kaip-ukrainoje-taip-ir-lietuvoje.d?id=90086605
https://www.delfi.lt/uzsakomasis-turinys/naujienos/apie-zodzio-atminti-kaip-ukrainoje-taip-ir-lietuvoje.d?id=90086605
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000206384/mazoji-studija-daug-buveiniu-lietuvos-totoriu-dvasines-kulturos-paveldas-sapnu-aiskinimas-likimo-spejimai-apsauganciu-apeigu-sistemos-pavyzdziai-iid
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000206384/mazoji-studija-daug-buveiniu-lietuvos-totoriu-dvasines-kulturos-paveldas-sapnu-aiskinimas-likimo-spejimai-apsauganciu-apeigu-sistemos-pavyzdziai-iid


 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000237935/ryto-allegro-knygos-ar-tai-menas-autorius-willas-gomperetzas-jeigu-leistume-menininkams-kurti-dialoga-nereiketu-ginklu-ir-bombu?time_start=856
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000237935/ryto-allegro-knygos-ar-tai-menas-autorius-willas-gomperetzas-jeigu-leistume-menininkams-kurti-dialoga-nereiketu-ginklu-ir-bombu?time_start=856
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000237935/ryto-allegro-knygos-ar-tai-menas-autorius-willas-gomperetzas-jeigu-leistume-menininkams-kurti-dialoga-nereiketu-ginklu-ir-bombu?time_start=856
http://lki.lt/nuotoline-dr-galinos-miskinienes-paskaita-lietuvos-totoriu-kulturos-palikimas-rankrastines-tradicijos-ypatumai/?fbclid=IwAR2bJVKxVSSnGp3TNjfCFe_rjOQhtLdM7UixxTrJvscxKHMUagqlysscHUE
https://www.kaunokolegija.lt/kvieciame-dalyvauti-nuotolineje-dr-astos-mitkevicienes-paskaitoje-lietuviski-terminai-kas-ir-kur/
https://www.kaunokolegija.lt/kvieciame-dalyvauti-nuotolineje-dr-astos-mitkevicienes-paskaitoje-lietuviski-terminai-kas-ir-kur/
http://lki.lt/dr-ausros-rimkutes-ganusauskienes-nuotoline-paskaita-siuolaikine-aprangos-terminija/
http://lki.lt/dr-ausros-rimkutes-ganusauskienes-nuotoline-paskaita-siuolaikine-aprangos-terminija/


 

https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2022/02/VKM_kulturiniu-renginiu-programa-2022-2.pdf
https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2022/02/VKM_kulturiniu-renginiu-programa-2022-2.pdf
http://lki.lt/musu-renginiai-2022-m-vilniaus-knygu-mugeje/
https://www.puskinas.lt/kas-siandien-zinotina-apie-prancisku-skorina
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ldk-rastija-kaip-europos-kulturos-fenomenas-ir-pranciskaus-skorinos-veikla-kulturiniame-istoriniame-kontekste
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ldk-rastija-kaip-europos-kulturos-fenomenas-ir-pranciskaus-skorinos-veikla-kulturiniame-istoriniame-kontekste
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000200539/santara-laida-rusu-kalba-pranciskus-skorina-europos-renesanso-atstovas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000200539/santara-laida-rusu-kalba-pranciskus-skorina-europos-renesanso-atstovas


 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000240021/ryto-allegro-kaip-keitesi-visuomenes-ir-valdzios-santykis-po-1990-uju?time_start=2443
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000240021/ryto-allegro-kaip-keitesi-visuomenes-ir-valdzios-santykis-po-1990-uju?time_start=2443
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000220250/ryto-allegro-italijoje-ivertinimas-k-gudmonaitei-ir-a-dirziutei?time_start=1175
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000220250/ryto-allegro-italijoje-ivertinimas-k-gudmonaitei-ir-a-dirziutei?time_start=1175
https://www.youtube.com/watch?v=dxx8z8h1fTg
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000247533/ryto-allegro-ar-ambicinga-metavisatos-ideja-pateisina-lukescius
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000247533/ryto-allegro-ar-ambicinga-metavisatos-ideja-pateisina-lukescius
https://www.sa.vu.lt/naujienos/1241-vu-siauliu-akademijoje-vyko-lietuviu-kalbos-igudziu-tobulinimo-seminaras
https://www.sa.vu.lt/naujienos/1241-vu-siauliu-akademijoje-vyko-lietuviu-kalbos-igudziu-tobulinimo-seminaras
http://lki.lt/dr-ramune-vaskelaite-skaite-nuotoline-paskaita-probleminiai-rasybos-aspektai/
http://lki.lt/dr-ramune-vaskelaite-skaite-nuotoline-paskaita-probleminiai-rasybos-aspektai/
http://lki.lt/dr-ramune-vaskelaite-nuotolineje-paskaitoje-aptare-santrumpu-rasymo-kaitymo-ir-vertimo-aspektus
http://lki.lt/dr-ramune-vaskelaite-nuotolineje-paskaitoje-aptare-santrumpu-rasymo-kaitymo-ir-vertimo-aspektus


https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000205426/72-atspalviai-kas-yra-lyciai-jautrus-kalbejimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000206902/ryto-allegro-kaip-sie-metai-paveike-lietuvos-teatro-scena?time_start=1741
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000206902/ryto-allegro-kaip-sie-metai-paveike-lietuvos-teatro-scena?time_start=1741


 

https://maps.lki.lt/
https://vardynas.lki.lt/


 



 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000249074/vilniaus-sasiuvinis-teatro-ir-folkloro-studija-u-nesudetinga-ir-svarbi-pranciskaus-skorinos-portreto-detale
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000249074/vilniaus-sasiuvinis-teatro-ir-folkloro-studija-u-nesudetinga-ir-svarbi-pranciskaus-skorinos-portreto-detale
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000249074/vilniaus-sasiuvinis-teatro-ir-folkloro-studija-u-nesudetinga-ir-svarbi-pranciskaus-skorinos-portreto-detale
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000249074/vilniaus-sasiuvinis-teatro-ir-folkloro-studija-u-nesudetinga-ir-svarbi-pranciskaus-skorinos-portreto-detale


 

 
 

 

https://deref-mail.com/mail/client/LqRkBpPibCc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-mail.com%2Fmail%2Fclient%2FYwZNbAWiOL0%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fjournals.lki.lt%252Factalinguisticalithuanica
https://deref-mail.com/mail/client/LqRkBpPibCc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-mail.com%2Fmail%2Fclient%2FYwZNbAWiOL0%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fjournals.lki.lt%252Factalinguisticalithuanica


 

 



 

 



 

 



 

http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-suduvos-metams-skirta-konferencija-suduviu-tapatybes-zenklai-xxi-amziuje-kalba-kultura-savimone/?lang=en
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-suduvos-metams-skirta-konferencija-suduviu-tapatybes-zenklai-xxi-amziuje-kalba-kultura-savimone/?lang=en
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-suduvos-metams-skirta-konferencija-suduviu-tapatybes-zenklai-xxi-amziuje-kalba-kultura-savimone/?lang=en
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-suduvos-metams-skirta-konferencija-suduviu-tapatybes-zenklai-xxi-amziuje-kalba-kultura-savimone/?lang=en


 

 



 

 



 

 



 

 



https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36565
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bae7cb32a48811e7a6%205c90dfe4655c64/FtTTVuRXCD?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bae7cb32a48811e7a6%205c90dfe4655c64/FtTTVuRXCD?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bae7cb32a48811e7a6%205c90dfe4655c64/FtTTVuRXCD?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bae7cb32a48811e7a6%205c90dfe4655c64/FtTTVuRXCD?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c4bcb886-de5c-49ae-8091-b93aabaea20b
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://www.ekgt.lt/apie-taryba/ekgt-darbo-grupes/
https://www.ekgt.lt/apie-taryba/ekgt-darbo-grupes/


http://lituanistusamburis.lt/valdyba/
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/darbo-grupes
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/darbo-grupes
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/256ce2a0d0f411e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/256ce2a0d0f411e7910a89ac20768b0f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e84242f07fdd11edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=83598211-a174-4866-977f-bab61148e591
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e84242f07fdd11edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=83598211-a174-4866-977f-bab61148e591
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e84242f07fdd11edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=83598211-a174-4866-977f-bab61148e591


http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises


https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677#tab-editorial_board
http://journals.lki.lt/terminologija/about/editorialTeam
http://www.llt.lt/darbai.htm
http://www.lulavi.lv/zurnals-onomastica-lettica
https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/1644/Redkolegija.pdf
http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica/
https://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica
https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/about/editorialTeam
http://www.ifs.filg.uj.edu.pl/krakowsko-wilenskie-studia-slawistyczne
http://bkz.lki.lt/?pg=zodyno_rengejai
http://bkz.lki.lt/?pg=zodyno_rengejai


https://www.melc.lt/gimtoji-kalba
https://dom.lndb.lv/data/obj/965976.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/1059984.html
https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/editorialBoard
http://bkz.lki.lt/?pg=zodyno_rengejai
http://journals.lki.lt/bendrinekalba/editorialBoard
http://journals.lki.lt/terminologija/about/editorialTeam
https://journals.oa.edu.ua/Islamic/about/editorialTeam
http://dergipark.gov.tr/tdka
http://journals.lki.lt/terminologija/about/editorialTeam
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/fso/about/editorialTeam
http://foliaphilologica.uni.kyiv.ua/index.php/foliaphilologica/editorial
http://www.uwm.edu.pl/cbew/pdf-pw/1a_Informacja_o_czasopismie_Polski.pdf
http://www.uwm.edu.pl/cbew/pdf-pw/1a_Informacja_o_czasopismie_Polski.pdf
http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis


http://bkz.lki.lt/?pg=zodyno_rengejai
http://bkz.lki.lt/?pg=zodyno_rengejai
https://journals.lki.lt/bendrinekalba/about/editorialTeam
https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677#tab-editorial_board
http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/editorialBoard
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/fso/about/editorialTeam
https://www.ku.lt/leidykla/wp-content/uploads/sites/16/2016/06/Humanitarai_Redakcine_kolegija.pdf
https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/about/editorialTeam
https://oaj.fupress.net/index.php/ss/about/editorialTeam
https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677#tab-editorial_board
http://journals.lki.lt/bendrinekalba/editorialBoard
https://journals.lki.lt/bendrinekalba/about/editorialTeam
http://journals.lki.lt/bendrinekalba/editorialBoard
http://journals.lki.lt/bendrinekalba/about/editorialTeam
https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677#tab-editorial_board


http://journals.lki.lt/bendrinekalba/editorialBoard
https://www.melc.lt/lt/leidiniai/23-gimtoji-kalba?q=Kategorijos-2022+met%C5%B3+%E2%80%9EGimtoji+kalba%E2%80%9C
https://www.melc.lt/lt/leidiniai/23-gimtoji-kalba?q=Kategorijos-2022+met%C5%B3+%E2%80%9EGimtoji+kalba%E2%80%9C


https://www.european-language-grid.eu/ncc/
http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/en/advisory-board/
https://www.cost.eu/actions/CA19102/#tabs|Name:management-committee
http://www.infoterm.info/about_us/infoterm_executive_board/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-mokslininkes-paskirtos-i-europos-kalbu-atlaso-komiteta/
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
https://www.lkti.lt/
https://www.lkti.lt/mokslo-darbuotojai/
http://www.mab.lt/wp-content/uploads/2021/03/LMAVB-mokslo-taryba.pdf
https://www.americannamesociety.org/about/
https://icosweb.net/membership/membership-registration/


http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-mokslininkes-paskirtos-i-europos-kalbu-atlaso-komiteta/
https://icosweb.net/membership/membership-registration/
https://ekgt.lt/apie-taryba/regionines-tarybos/
https://ekgt.lt/apie-taryba/regionines-tarybos/
http://www.ogmios.org/index.php
https://elex.is/portfolio-item/lki/
http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-mokslininkes-paskirtos-i-europos-kalbu-atlaso-komiteta/
https://icosweb.net/membership/membership-registration/
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises
http://mks2018.fil.bg.ac.rs/sastav-sostav/
https://www.ambrosiana.it/STUDIA/CLASSI-DI-STUDIO/SLAVISTICA/


http://www.geo-linguistics.org/membership.html
http://www.geo-linguistics.org/membership.html

