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Lietuvių kalbos institutas –

valstybinį lituanistikos prioritetą įgyvendinanti
institucija, kurios veikla yra viena iš svarbiausių,
įtvirtinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos
14 str. nuostatą, kad lietuvių kalba yra valstybinė.
Lietuvių kalbos instituto mokslinė veikla –
tai ilgalaikiai fundamentiniai ir taikomieji
dabartinės lietuvių kalbos bei jos pokyčių,
kalbos paveldo, kalbos istorijos, tarmių, vardyno
tyrimai, apimantys naujausias ir tęsiantys
tradicines kalbotyros kryptis. Šie tyrimai,
jų tarptautiškumas ir tarpdalykiškumas,
socialinės ir kultūrinės plėtros efektyvumas

palaiko lietuvių kalbos prestižą, kalbos kaip
pamatinės vertybės idėją, be kurios negalėtų
visavertiškai funkcionuoti Lietuvos valstybė.
Jie reikšmingai prisideda prie lietuvių kalbos
paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo.
Fundamentinių tyrimų rezultatai ir mokslinė
kompetencija panaudojama kuriant
modernius mokslo veiklos produktus, skirtus
aktualiems visuomenės poreikiams tenkinti,
atliekant lietuvių kalbos reiškinių ir terminų
vertinimo, derinimo, ekspertavimo paslaugas,
diegiant lietuvių kalbą skaitmeninėje terpėje.

Lietuvių kalbos instituto veiklos prioritetai:
• Užtikrinti aukšto lygio nuoseklius, nacionalinę ir tarptautinę reikšmę turinčius fundamentinius
bei taikomuosius lietuvių kalbos tyrimus, aktyviau įsilieti į tarptautinį mokslinį lituanistikos,
baltistikos, bendrosios ir taikomosios kalbotyros tyrimų lauką.
• Stiprinti lietuvių kalbos vartojimą daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje globalizacijos
sąlygomis.
• Skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio mokslininkais, baltistikos centrais
bei verslo sektoriumi, sprendžiant Lietuvos mokslui ir visuomenei aktualias lietuvių kalbos
žiniomis ir inovatyviomis kalbos technologijomis pagrįstas problemas.
• Suaktyvinti mokslo sklaidą visuomenėje ir stiprinti sąsajas su tikslinėmis visuomenės grupėmis.
Lietuvių kalbos institutas siekia ne tik išlaikyti
tradicinių mokslo veiklos krypčių tęstinumą
bei užtikrinti jų atsinaujinimą, inovacijų
diegimą, bet ir būti dar labiau matomas bei
naudingas Lietuvos visuomenei, ir toliau
aktyviai įsitraukti į tarptautinį lituanistikos,
baltistikos, bendrosios bei taikomosios
kalbotyros tyrimų lauką.

Lietuvių kalbos instituto direktorė

dr. Albina Auksoriūtė
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Lietuvių kalbos
instituto
svarbiausios
tyrimų kryptys ir
programos

Baltų kalbų ir vardyno
tyrimų centras

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

Bendrinės kalbos
tyrimų centras

Fundamentiniai ir taikomieji šiuolaikinės
bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų
tyrimai ir sklaida

Geolingvistikos
centras

XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir
taikomieji regioninio variantiškumo tyrimai

Raštijos paveldo
tyrimų centras

Lietuvių ir LDK etnokonfesinių mažumų raštijos
paveldas

Sociolingvistikos
centras

Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir
populiarioji sklaida

Terminologijos
centras

Lietuvių terminologijos ir terminografijos tyrimai,
įvairių sričių lietuvių terminijos funkcionavimo
visuomenėje analizė
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Plačiau skaitykite Lietuvių kalbos instituto
svetainėje > http://lki.lt/

BALTŲ KALBŲ IR VARDYNO
TYRIMŲ CENTRAS
Centro vadovė
akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Pagrindinės tyrimų kryptys
• T
 iria lietuvių, prūsų ir kitas baltų kalbas, atlieka ankstyviausios faktografijos
analizę.
• A
 nalizuoja lietuvių ir kitų baltų kalbų onimų raidą, struktūrą, darybą, kilmę
ir semantiką, ypatingą dėmesį skiria genetiniam, arealiniam, tipologiniam,
motyvaciniam, kognityviniam, etnolingvistiniam, lingvokultūriniam
aspektams.
• T
 iria lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno paveldą už Lietuvos Respublikos ribų
bei kalbų kontaktų poveikį vardynui.
• S
 kleidžia baltų kalbų ir tikrinių žodžių, kaip kalbinio ir kultūrinio paveldo,
tyrimų rezultatus visuomenėje.
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SVARBIAUSI SKAITMENINIAI
IŠTEKLIAI INTERNETE
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
> https://ekalba.lki.lt/ (anksčiau http://lkiis.lki.lt)
> http://journals.lki.lt/

• L
 ietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė
• Istorinių vietovardžių duomenų bazė
• P
 avardžių duomenų bazė
• Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis
• M
 okslo žurnalas „Acta Linguistica Lithuanica“

Kontaktai

Tel. (8 5) 263 8171
El. p. vardynas@lki.lt
http://lki.lt/baltu-kalbu-ir-vardyno-tyrimu-centras/
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BENDRINĖS KALBOS
TYRIMŲ CENTRAS
Centro vadovė
dr. Jurgita Jaroslavienė

Pagrindinės tyrimų kryptys
Atlieka fundamentinius ir taikomuosius šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių
bei inovacijų tyrimus:
• K
 uria, sistemina ir atnaujina mokslo žinias apie dabartinės lietuvių kalbos fonetinę,
leksinę, semantinę ir gramatinę sandarą bei jos struktūrinius ir funkcinius pokyčius,
atskleidžia tų pokyčių priežastis ir dinamiką.
• T
 iria ir vertina variantiškus bei naujus įvairių kalbos lygmenų vartosenos reiškinius,
nagrinėja bendrinės kalbos normų funkcionavimą ir raidą bendrinės kalbos
vartojimo bei jai artimose srityse, tiria bendrinės kalbos vartotojų kalbines
nuostatas, atlieka mokyklinės lituanistikos tyrimus.
• R
 engia tarptautinius ir nacionalinius mokslo ir mokslo populiarinimo renginius,
konsultuoja visuomenę bendrinės kalbos normų ir vartosenos klausimais, atlieka
kalbos ekspertizes, įvairiais būdais pristato tyrimų rezultatus visuomenei.
• V
 ykdo nacionalinius ir tarptautinius mokslo, sklaidos bei kalbos technologijų
projektus, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslininkais bei mokslo ir
studijų institucijomis.
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SVARBIAUSI SKAITMENINIAI
IŠTEKLIAI INTERNETE
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
> https://ekalba.lki.lt/ (anksčiau http://lkiis.lki.lt)
> http://journals.lki.lt/

• L
 ietuvių kalbos skaitmeninių
išteklių sistema
• Mokslo žurnalas „Bendrinė kalba“
• Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
• Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
• Lietuvių kalbos žodynas
• L
 ietuvių kalbos naujažodžių
duomenynas
• L
 ietuvių kalbos gramatikos
informacinė sistema
• „Kanceliarinės kalbos patarimai“
• Lietuvių kalbos mokomieji žaidimai
• M
 oderniosios tapatybės ideologinio
naratyvo tekstynas
• „ Lietuvių kalbos žodyno“
Pagrindinė kartoteka
• „ Lietuvių kalbos žodyno“
Papildymų kartoteka
• „ Lietuvių kalbos žodyno“
Tarmių kartoteka

Kontaktai

Tel. (8 5) 234 6054
El. p. jurgita.jaroslaviene@lki.lt
http://lki.lt/bendrines-kalbos-tyrimu-centras/
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GEOLINGVISTIKOS
CENTRAS
Centro vadovė
prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė

Pagrindinės tyrimų kryptys
• A
 tlieka (socio)geolingvistinius Lietuvos
vietinių kalbos variantų – tradicinių tarmių
ir naujųjų jų darinių – tyrimus, kuriuose taiko
šiuolaikinius kompiuterinės kartografijos,
dialektometrijos, socialinių tinklų ir kt.
metodus.
• T
 iria kalbų ir tarmių kontaktus Lietuvoje ir
už jos ribų (Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje).
• R
 ūpinasi tarmių, kaip Lietuvos kalbinio
ir kultūrinio paveldo, medžiagos rinkimu,
išsaugojimu ir konservavimu. Tarmių
tekstais, žodynais ir kitais būdais ją skelbia
visuomenei.
• A
 ktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su
savivaldybėmis, bibliotekomis, muziejais,
mokyklomis ir vietos bendruomenėmis, nuolat
dalyvauja jų organizuojamuose renginiuose.
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SVARBIAUSI SKAITMENINIAI
IŠTEKLIAI INTERNETE
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
> http://www.tarmes.lt/
• Interaktyvus tarmių žemėlapis
• T
 armių archyvo duomenų bazė
• T
 armių tekstynas

Kontaktai

Tel. (8 5) 263 7772
El. p. tarmes@lki.lt
http://lki.lt/geolingvistikos-centras/
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RAŠTIJOS PAVELDO
TYRIMŲ CENTRAS
Centro vadovė
dr. Birutė Triškaitė

Pagrindinės tyrimų kryptys
Tiria lietuvių rašomosios kalbos istoriją ir
lituanistikos paveldą:
• XVI–XIX a. lituanistikos šaltinius ir sociokultūrinį kontekstą;
• lietuvių ortografijos, fonetikos ir morfologijos, sintaksės raidą;
• lietuvių leksikologijos ir leksikografijos, kalbotyros, bendrinės
lietuvių kalbos istoriją.

Nagrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
Lenkijos karalystės raštijos paveldą:
• kirilinius raštus rusėnų ir bažnytine slavų kalbomis;
• Lietuvos sentikių raštiją;
• Lietuvos totorių raštiją rusėnų ir lenkų kalbomis arabų
rašmenimis.
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SVARBIAUSI SKAITMENINIAI
IŠTEKLIAI INTERNETE
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
> http://seniejirastai.lki.lt/

• S
 enųjų raštų duomenų bazė
• L
 ietuvos sentikių kultūros paveldas

Kontaktai

Tel. (8 5) 263 7919
El. p. birute.triskaite@lki.lt
http://lki.lt/rastijos-paveldo-tyrimu-centras/
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SOCIOLINGVISTIKOS
CENTRAS
Centro vadovė
prof. dr. Loreta Vaicekauskienė

Pagrindinės tyrimų kryptys
• Tiria lietuvių kalbos įvairovę, variantiškumą ir kaitą, kalbos
variantų socialines reikšmes, kalbos standartizavimo idėjas ir
praktikas.
• Analizuoja šiuolaikinės miestų kalbos atmainas, jaunimo
kalbą, kalbos nuostatas ir ideologijas, daugiakalbystę ir kalbų
kontaktus, kalbą žiniasklaidoje ir naujosiose medijose, lietuvių
kalbą kaip svetimąją.
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SVARBIAUSI SKAITMENINIAI
IŠTEKLIAI INTERNETE
> http://nsdb.sociolingvistika.lt/
> http://www.sociolingvistika.lt/

• N
 aujųjų skolinių duomenų bazė

Kontaktai

Tel. (8 5) 234 7195
El. p. info@sociolingvistika.lt
http://lki.lt/sociolingvistikos-centras/
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TERMINOLOGIJOS
CENTRAS
Centro vadovė
dr. Asta Mitkevičienė

Pagrindinės tyrimų kryptys
• Atlieka lietuvių terminologijos ir terminografijos tyrimus, įvairių
sričių lietuvių terminijos funkcionavimo visuomenėje analizę.
• Tiria teorines dabartinės lietuvių terminologijos ir terminografijos
problemas.
• Analizuoja lietuvių terminologijos istoriją ir tiria įvairių sričių
lietuvių terminijos raidą.
• Nustato lietuvių terminologijos ir terminografijos principus.
• Teikia rekomendacijas terminologijos, terminografijos ir mokslo
kalbos klausimais.
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SVARBIAUSI SKAITMENINIAI
IŠTEKLIAI INTERNETE
> http://sta.lki.lt/
> http://journals.lki.lt/
• S
 kolinti terminai ir jų atitikmenys
• M
 okslo žurnalas „Terminologija“
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TERMINOLOGY TERMINOLOGY TERMINOLOGYTERMINOLOGYTERMINOLOGY
TERMINOLOGY
ТЕРМИНОЛОГИЯТЕРМИНОЛОГИЯТЕРМИНОЛОГИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ

Kontaktai

Tel. (8 5) 234 7198
El. p. terminologai@lki.lt
http://lki.lt/terminologijos-centras/
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BENDRŲJŲ REIKALŲ IR
SKLAIDOS SKYRIUS
Centro vadovė
Inga Samulionienė

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

Kontaktai

Tel. (8 5) 234 6621
El. p. lki@lki.lt
http://lki.lt/bendruju-reikalu-ir-sklaidos-skyrius/
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DUOMENŲ BAZĖS, TEKSTYNAI,
KITI IŠTEKLIAI INTERNETE
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
• Istorinių vietovardžių
duomenų bazė
• Lietuvos vietovardžių
geoinformacinė duomenų
bazė
• Tarmių archyvo duomenų
bazė
• Tarmių tekstynas
• Interaktyvus lietuvių tarmių
žemėlapis
• Senųjų raštų duomenų bazė
• Senosios lietuvių kalbos
tekstynas
• Interaktyvus Rytų Prūsijos
žemėlapis
• Moderniosios tapatybės
ideologinio naratyvo
tekstynas
• Administracinė kalba
• Kalbos rekomendacijų
kompiuterinė duomenų
bazė
• Kalbos konsultacijų bankas
• Kanceliarinės kalbos
patarimai
• Skolinti terminai ir jų
atitikmenys
• Lietuvių kalbos gramatikos
informacinė sistema
Kiti skaitmeniniai ištekliai.

Smulkesnę informaciją apie šiuos ir kitus skaitmeninius išteklius, jų autorius,
redaktorius, sudarytojus ir kita rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
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ŽODYNAI IR DUOMENYNAI
INTERNETE
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
• Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
(norminamasis leidinys: internetinis
žodynas, rengiamas, nuolat
atnaujinamas)
• Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
(norminamasis leidinys)
• Didysis Lietuvių kalbos žodynas
(1941–2002 m. išleista 20 tomų)
• Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas
(naujausios lietuvių kalbos leksikos
sankaupa, nuolat pildomas)

Smulkesnę informaciją apie šiuos ir kitus skaitmeninius išteklius, jų autorius,
redaktorius ir kita rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
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ŽODYNAI IR DUOMENYNAI
INTERNETE
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
• Antonimų žodynas
• Frazeologijos žodynas
• Palyginimų žodynas
• Sinonimų žodynas
• Sisteminis lietuvių kalbos žodynas
• Vietovardžių žodynas
• Baltarusių–lietuvių kalbų žodynas
• Lietuvių–vengrų kalbų žodynas
Kiti vienakalbiai ir dvikalbiai žodynai.

Smulkesnę informaciją apie šiuos ir kitus skaitmeninius išteklius, jų autorius,
redaktorius, sudarytojus ir kita rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje
> http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/
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MOKSLO ŽURNALAI

> http://journals.lki.lt/
> http://lki.lt/periodiniai-leidiniai/

ACTA LINGUISTICA LITHUANICA
> http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/

Vyriausioji redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė
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.

BENDRINĖ KALBA

> http://journals.lki.lt/bendrinekalba/
Vyriausioji redaktorė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė
Mokslo žurnalas „Bendrinė kalba“ leidžiamas nuo 1961 m. (iki 2014 m. vadinosi
„Kalbos kultūra“). Elektroninė žurnalo versija pradėta leisti nuo 2014 m.
Pagrindinė žurnalo kryptis – lietuvių bendrinės kalbos teorijos plėtojimas, ja
pagrįstų bendrinės kalbos sistemos bei vartosenos problemų, kalbos normų
raidos, kalbų politikos ir kalbinių nuostatų nagrinėjimas, lietuvių ir kitų kalbų
variantiškumas, kalbos politikos, teorijos, vartosenos, tvarkybos ir kiti su
(bendrine) kalba bei jos tarmėmis susiję aspektai.

TERMINOLOGIJA

> http://journals.lki.lt/terminologija/
Vyriausioji redaktorė dr. Albina Auksoriūtė
Pirmasis šio leidinio numeris pasirodė 1994 m. ir vadinosi „Terminologijos vagos“.
„Terminologija“ 1–12 (1994–2005) – pradinis žurnalo gyvavimo tarpsnis. Nuo
13-ojo numerio „Terminologija“ – tarptautinis lietuvių ir bendrosios lingvistinės
terminologijos žurnalas. Mokslinis profilis – terminologijos ir terminografijos
teorija ir istorija; terminijos analizė, mokslinė tvarkyba ir norminimas; sąsajos su
bendrinės kalbos leksikos norminimo teorija; mokslinio stiliaus terminologiniai ir
leksikografiniai dalykai; mokslinės terminijos sąsajos su liaudies terminija.
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LIETUVIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ
INFORMACINĖ SISTEMA
Internete nuo 2015 m.
> https://ekalba.lki.lt/ (anksčiau > http://lkiis.lki.lt)
Dabartinę Lietuvių kalbos išteklių informacinę
sistemą sukūrė ir 2015 m. visuomenei pristatė
Lietuvių kalbos institutas kartu su Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutu, Vilniaus universitetu ir
tuomečiu Lietuvos edukologijos universitetu pagal
programos „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“
projektą „IRT sprendimų bei turinio, padedančių
išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei
galimybių jais naudotis sudarymas“.

6

3

vienakalbiai
žodynai

3

10

tautosakos
paveldo
kartotekos

dvikalbių
žodynų

2

Nuotolinis
lietuvių k.
mokymas

žodynų
kartotekos

duomenų
bazės

3

mokomieji
kalbos
žaidimai

Lietuviškas
šriftas
Palemonas

Smulkesnę informaciją apie Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą
rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje
> https://ekalba.lki.lt/ (anksčiau > http://lkiis.lki.lt)
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LIETUVIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ
INFORMACINĖ SISTEMA

> https://ekalba.lki.lt/ (anksčiau > http://lkiis.lki.lt)

Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra
Kuriamos naujos galimybės
Atsižvelgdami į pasaulinę praktiką ir didėjantį naujų pažangių elektroninių paslaugų
poreikį bei siekdami, kad lietuvių kalba visavertiškai gyvuotų elektroninėje erdvėje,
Lietuvių kalbos instituto mokslininkai kartu su pažangiųjų informacinių technologijų
kūrėjais pagal naują projektą „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra
(E. kalba)“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nuo 2018 m. pradėjo
Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtros darbus.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:
• Į modernizuojamąją Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą integruoti dar 3
reprezentatyvius vienakalbius lietuvių kalbos išteklius, kurie kol kas prieinami tik
atskirose interneto svetainėse:
 didįjį 20 tomų Lietuvių kalbos žodyną > http://www.lkz.lt/
 Bendrinės lietuvių kalbos žodyną su antraštynu > http://bkz.lki.lt/
 Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną > http://naujazodziai.lki.lt/
• Sukurti

lietuvių kalbos žodžių prasminį tinklą ir šias naujas elektronines paslaugas
vartotojams:
 Paieška žodžių prasmių tinkle > skirta informacijai apie leksiką lietuvių kalbos žodžių
tinkle gauti,
E
 . sąvokos > skirta visai ištekliuose esančiai informacijai apie dominančią sąvoką iš
medicinos, finansų ir informacinių technologijų srities gauti,
 E. rinkodara > skirta lietuvių kalbos ištekliams panaudoti rinkodaros tikslais,
 E. patarimai > leis produktyviau naudotis lietuvių kalbos galimybėmis, kurti naujus
žodžius, gauti išsamią informaciją apie bendrinės kalbos normas ir jų įvairavimą bei
pokyčius.
Lietuvių kalbos ištekliai internete ir kuriamos naujos galimybės itin aktualios, parankios ir
pravarčios visiems lietuvių kalbą vartojantiems ar norintiems jos išmokti žmonėms, taip
pat valstybės, mokslo ir švietimo institucijoms bei verslo sektoriui.

Smulkesnę informaciją apie Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos
plėtrą rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje
> https://ekalba.lki.lt/ (anksčiau > http://lkiis.lki.lt)
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E. žodynai

E. kartotekos ir
duomenų bazės

E. paslaugos

Vienakalbiai žodynai

Žodynų kartotekos

Žodžių tinklai

Bendrinės lietuvių kalbos
žodynas
Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas
Lietuvių kalbos žodynas
Lietuvių kalbos naujažodžių
duomenynas
Sinonimų žodynas
Antonimų žodynas
Frazeologijos žodynas
Palyginimų žodynas
Sisteminis lietuvių kalbos
žodynas

„Lietuvių kalbos žodyno“
Pagrindinė kartoteka
„Lietuvių kalbos žodyno“
Papildymų kartoteka
„Lietuvių kalbos žodyno“
Tarmių kartoteka

Paieška žodžių prasmių
tinkle
E. sąvokos

Dvikalbiai žodynai
Lietuvių–anglų kalbų žodynas
Anglų–lietuvių kalbų žodynas
Lietuvių–latvių kalbų
žodynas
Latvių–lietuvių kalbų
žodynas
Lietuvių–lenkų kalbų žodynas
Lenkų–lietuvių kalbų žodynas
Lietuvių–vokiečių kalbų
žodynas
Vokiečių–lietuvių kalbų
žodynas
Lotynų–lietuvių kalbų žodynas
Senosios graikų–lietuvių
kalbų žodynas

Tautosakos paveldo
kartotekos
Pokario partizanų dainų
kartoteka
Mįslių kartoteka
Liaudies tikėjimų kartoteka

Duomenų bazės
Lietuvos vietovardžių
geoinformacinė duomenų
bazė
Istorinių vietovardžių
duomenų bazė
Pavardžių duomenų bazė
Tarmių archyvas

E. rinkodara
E. pavadinimas
Naudotojų užklausų
analizė
Nuomonių analizė

E. patarimai
Žodžių darybos vedlys
Kalbos patarimai

E. mokymai ir
kalbos žaidimai
Nuotolinis lietuvių
kalbos mokymas
Mokomieji kalbos
žaidimai

Smulkesnę informaciją apie Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos
plėtrą rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje
> https://ekalba.lki.lt/ (anksčiau > http://lkiis.lki.lt)
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MOKOMIEJI KALBOS ŽAIDIMAI
INTERNETE
Lietuvių kalbos institute sukurti keturi mokomieji kalbos žaidimai, pritaikyti įvairaus
amžiaus ir skirtingų kalbinių gebėjimų žaidėjams.
Šie žaidimai skatina mokytis savarankiškai, įtvirtinti lietuvių kalbos rašybos, kirčiavimo
įgūdžius, gausinti raiškos priemonių atsargas. Be to, tai puikus būdas tėvams su vaikais
kartu praleisti laisvalaikį, plėsti kultūros istorijos ir kalbinį akiratį, nes kalbos mokymas
supintas su patraukliais, skatinančiais atlikti užduotis siužetais. Žaidimai nemokamai
prieinami internete, trys iš jų yra įgarsinti, taigi gali padėti ir išeiviams nepamiršti
lietuvių kalbos, jos skambesio.

Gyvūnų spalvos
> www.kalbosnamai.lt/gyvunu_spalvos/
Tadas Blinda. Kirčiavimas (kompaktinė plokštelė)
> Demonstracinė versija: www.kalbosnamai.lt/
Kristijonas Donelaitis. Rašyba
> http://zaidimai.lki.lt/
Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai
> http://mokymai.lki.lt/, > http://barbora.lki.lt/
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SOCIALINĖ PLĖTRA
Kalbos muziejus
„Lituanistikos židinys“
„Lituanistikos židinys“ –
vienintelis interaktyvus lietuvių
kalbos muziejus Lietuvoje.
Per metus muziejų aplanko
daugiau kaip 3000 lankytojų.

Kilnojamoji paroda
„Paliesk lietuvių kalbą
rankomis“
Kilnojamoji paroda nuolat
keliauja po Lietuvos ir užsienio
mokyklas, kultūros centrus bei
renginius.

Raštingumo ir žinių
konkursai visuomenei
Lietuvių kalbos institutas
kartu su kitomis institucijomis
organizuoja įvairius
konkursus, bendradarbiauja
su Lietuvos mokyklomis,
lietuvių bendruomenėmis
užsienyje, verslo sektoriumi,
savivaldybėmis ir kt.

Kontaktai

Tel. (8 5) 263 8112
El. p. lituanistika@lki.lt
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> http://lki.lt/muziejus-lituanistikos-zidinys/

SVARBIAUSI PROJEKTAI
> http://lki.lt/projektai/
2020–2024 m.
KALBA ŽMOGAUS-MAŠINOS EPOCHOJE
2020–2022 m.
FEDERACINIS „ETRANSLATION TERMBANK“
TINKLAS
2019–2021 m.
EUROPOS KALBŲ TINKLAS
2018–2020 m.
LIETUVIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA
(E. KALBA)
2018–2021 m.
LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS)
PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ
E. PASLAUGŲ PROJEKTAS „VIRTUALUS
MUZIEJUS“
2018–2021 m.
VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANČIOS
VIRTUALIOS KULTŪRINĖS ERDVĖS
VYSTYMAS

Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvos mokslo tarybos ir kitų
institucijų finansuojamuose projektuose.

Plačiau apie šiuos ir kitus projektus skaitykite
Lietuvių kalbos instituto svetainėje
> http://lki.lt/projektai/
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LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO
NACIONALINIS IR TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Lietuvių kalbos instituto
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 yra
tarptautinių organizacijų narys

Lituanistinių
valstybinių mokslinių
tyrimų institutų
strateginė taryba
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> http://lki.lt/tarptautiniai-rysiai/

> http://lki.lt/; > http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/; > http://lkiis.lk
http://www.lkz.lt/; > http://naujazodziai.lki.lt/; > http://kanceliariniaipatarimai.lki
http://administracinekalba.lki.lt; > http://sta.lki.lt/; > http://kkb.lki.lt/; > http://ligi
http://vietovardziai.lki.lt/; > http://lkiis.lki.lt/istoriniu-vietovardziu-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze; > http://lk
duomenu-baze/; > http://lkiis.lki.lt/tarmiu-archyvas; > http://lvvgdb.lki.lt/vietova
http://prusija.lki.lt/; > http://seniejirastai.lki.lt/; > http://tarmes.lki.lt/; > http://www
http://www.bendrinekalba.lt/; > http://tevi.lki.lt/; > http://lki.lt/leidiniai/; > http://l
zidinys/; > http://lki.lt/; > http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/; > htt
http://bkz.lki.lt/; > http://www.lkz.lt/; > http://naujazodziai.lki.lt/; > http://kancelia
http://administracinekalba.lki.lt; > http://sta.lki.lt/; > http://kkb.lki.lt/; > http://ligi
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duomenu-baze/; > http://lkiis.lki.lt/tarmiu-archyvas; > http://lvvgdb.lki.lt/vietova
http://prusija.lki.lt/; > http://seniejirastai.lki.lt/; http://tarmes.lki.lt/; > http://www
http://www.bendrinekalba.lt/; > http://tevi.lki.lt/; > http://lki.lt/leidiniai/; > http://l
zidinys/; > http://lki.lt/; > http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/; > htt
http://bkz.lki.lt/; > http://www.lkz.lt/; > http://naujazodziai.lki.lt/; > http://kancelia
http://administracinekalba.lki.lt; > http://sta.lki.lt/; > http://kkb.lki.lt/; > http://ligi
http://vietovardziai.lki.lt/; > http://lkiis.lki.lt/istoriniu-vietovardziu-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze/; > http://lk
duomenu-baze/; > http://lkiis.lki.lt/tarmiu-archyvas; > http://lvvgdb.lki.lt/vietova
http://prusija.lki.lt/; > http://seniejirastai.lki.lt/; > http://tarmes.lki.lt/; > http://www
http://www.bendrinekalba.lt/; > http://tevi.lki.lt/; > http://lki.lt/leidiniai/; > http://l
zidinys/; > http://lki.lt/; > http://lki.lt/skaitmeniniai-lietuviu-kalbos-istekliai/; > htt
http://bkz.lki.lt/; > http://www.lkz.lt/; > http://naujazodziai.lki.lt/; > http://kancelia
http://administracinekalba.lki.lt; > http://sta.lki.lt/; > http://kkb.lki.lt/; > http://ligi
http://vietovardziai.lki.lt/; > http://lkiis.lki.lt/istoriniu-vietovardziu-duomenu-baze
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze; > http://lk
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