
FILOLOGIJOS  FAKULTETAS 

 

2015 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS 
 

 

Eil. Nr.1 

Mokslo sritis (kryptis) 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis      Įvairiakalbiai 

diskursai: lingvistika, literatūra, 

kultūra   
Svarbiausia VU mokslo kryptis 2-1   

Darbo pobūdis F-8 

Ūkio ekonominė-socialinė sfera 

 

Mokslo tiriamojo darbo 

pavadinimas.  

Darbo tikslas 

 

LENKŲ KALBOS IR 

LITERATŪROS 

FUNKCIONAVIMAS 

LIETUVOJE: ISTORIJA 

IR DABARTIS 

 

Analizuoti ir aprašyti įvairius 

lenkų kalbos vartojimo 

Lietuvoje aspektus 

sinchronijos bei 

diachronijos atžvilgiu. 

Tyrinėti XVII-XVIII a. LDK 

raštiją 

(pamokslus, periodinius 

leidinius ir kt.).Tyrinėti lenkų 

literatūros raidą Lietuvoje,  

jos 

santykius su lietuvių 

literatūra, taip pat atskirų 

rašytojų kūrybą.  

Tyrinėti žymių autorių  (Cz. 

Miloszo,W.Gombrowicziaus, 

Zb. Herberto, J. Tuwimo ir 

kt.) recepciją Lietuvoje, 

vertimus į  lietuvių kalbą.  

 

Darbo 

pradžia, 

pabaiga 

 

 

2010-2015 

Padaliniai, temos vadovai ir 

vykdytojai  

(moksl.vardas ir laipsnis, v., 

pavardė, pagr.pareigos) 

 

Polonistikos centras 

 

Vadovas: 

Prof.habil.dr. A.Kalėda, prof. 

 

 

Vykdytojai: 

doc. dr. M. Davlevič, docentas, 

doc. dr. V. Ušinskienė, 

docentė, 

dr. K. Geben, lektorė, 

doc. dr. K. Rutkovskaja, 

docentė, 

dr. T. Dalecka, lektorė, 

dr. I. Fedorovič, lektorė, 

dr. R. Jakubėnas, lektorė. 

 

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 

2015 metams 

 

Tęsti lenkų tarmių Lietuvoje 

(Švenčionių raj.) tyrinėjimą 

istoriniu ir sociolingvistiniu 

aspektu (koord. doc. 

K.Rutkovskaja).  

 

Dalyvavimas projektuose: „LDK 

Teismo knygų, saugomų VUB, 

skaitmeninimas ir raštų 

duomenų bazės 

sukūrimas“(projekto nr.  

266331; vadovė doc. 

M.Prokopčik, vykdytojos: doc. 

V.Ušinskienė, lekt. 

R.Jakubėnas).  

 

Parengti studiją apie lietuvių-

lenkų literatūrų ryšius ("Pod 

znakiem Orla i Pogoni. Zbior 

szkicow z literatury polskiej i 

litewskiej", dr. I. Fedorovič).  

Paskelbti 2 mokslines 

publikacijas komparatyvistikos 

problematika. 

 

Surengti mokslinį seminarą, 

skirtą A. Mickevičiaus mirties 



 metinėms (koord. prof. A. 

Kalėda, dr. I.Fedorovič)  

 

Surengti tęstinę XIII studentų 

polonistų mokslinę konferenciją 

- „Polonistikos dienos“ (koord. 

doc. V.Ušinskienė, dr. 

I.Fedorovič, dr. K. Geben, dr. T. 

Dalecka).  

 

Organizuoti XXVI Respublikinė 

lenkų kalbos ir literatūros 

olimpiadą“ (vykdytojai dr. T. 

Dalecka, doc. M. Davlevič, dr.. 

I. Fedorovič, dr. K. Geben). 

  

Mokslinių tyrimų rezultatus 

skelbti pranešimuose 

nacionalinėse ir tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose 

Lietuvoje ir Lenkijoje (6 

konferencijos).  Parengti 8 

mokslo (kalbotyros ir 

literatūrologijos) straipsnių, 

susietų su mokslo tiriamojo 

darbo tematika (temų 

vykdytojai). 

Versti ir publikuoti mokslinius 

tekstus, susijusius su lietuvių-

lenkų santykiais. (4 a. l. ).   

Egzaminuoti doktorantūros 

studentus, konsultuoti  darbų 

apie lietuvių-lenkų kalbų, 

literatūrų santykius vykdytojus 

Lietuvoje ir Lenkijoje. 

 



Nr. 2 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis      Įvairiakalbiai 

diskursai: lingvistika, literatūra, 

kultūra   

2-1    

F-8 
 

Rusų ir kitų slavų kalbų, 

literatūrų, kultūrų tyrimai: 

istorija ir dabartis 

2010-2015 Rusų filologijos katedra 

Vadovas: 

doc. dr. P. Lavrinec, docentas 

Vykdytojai: 

prof. habil. dr. E. Lassan, 

profesorė, 

doc. dr. A. Lichačiova, 

profesorė, 

doc. dr. G. Michailova, 

profesorė, 

doc. dr. D. Beržaitė, docentė, 

doc. dr. J. Brazauskienė, 

docentė, 

doc. dr. J. Konickaja, docentė, 

doc. dr. I. Vidugirytė-

Pakerienė, docentė 

dr. A. Belovodskaja, lektorė, 

R. Čičinskaitė, lektorė, 

S. Markova, doktorantė 

Nagrinėti probleminius rusų 

kalbos, literatūros, įvairių 

diskursų aspektus, tęsti rusų 

kalbos vartojimo kitakalbių 

aplinkoje, slavų ir kitų kalbų 

kontrastyvinius tyrinėjimus.  

 

Surengti Vilniaus universitete X 

Tarptautinę mokslinę 

konferenciją „Rašymo ir 

skaitymo strategijos: 20 – 21 a. 

rusų romanas“ (koord. prof. 

G. Michailova) ir du teorinius 

metodinius seminarus iš ciklo 

„Bendrųjų ir dalykinių filologo 

kompetencijų ugdymas“ (koord. 

prof. A. Lichačiova). 

Mokslinių tyrimų rezultatus 

skelbti pranešimuose 

nacionalinėse ir tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimų 

rezultatus pristatyti straipsniuose 

ir konferencijose Lietuvoje.  

Parengti ir išleisti VU mokslo 

žurnalus Rusistica Vilnensis 

(Literatūra 56 (2)) (už 2014 m.), 

Literatūra 57 (2) ir Slavistica 

Vilnensis (60) numerius. 

Išleisti straipsnių, parengtų 

pranešimų tarptautinėje 

konferencijoje „Vilnius: 

Heterotopijos“ pagrindu, rinkinį. 

Išleisti monografiją apie 

A. Achmatovos kūrybą 

(prof. G. Michailova), 



mokomąją priemonę studentams 

«Я студент университета. 

Пособие по развитию речи» 

(doc. J. Brazauskienė). Parengti 

ir išleisti mokomąjį leidinį apie 

19 a. septinto dešimtmečio rusų 

romano problemas (doc. 

D. Beržaitė) bei studijų knygą, 

skirta nacionalinei 

komunikacinei kultūrai ir jos 

kalbinei išraiškai (prof. 

A. Lichačiova). Parengti studijų 

knygą „20 a. rusų modernistinis 

romanas“ (lekt. R. Čičinskaitė). 

Paskelbti 20 straipsnių, susietų 

su mokslo tiriamojo darbo tema 

(temos vykdytojai). 

Nr.3 

 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis      Įvairiakalbiai 

diskursai: lingvistika, literatūra, 

kultūra   

2-1    

F-8 
 

LOTYNIŠKOJI 

LIETUVOS 

LITERATŪRA IR 

ANTIKINĖS 

LITERATŪROS 

TRADICIJOS 

Tęsti Antikos literatūros, 

kultūros, filosofijos, istorijos 

bei istoriografijos  problemų 

tyrinėjimus; tirti  Antikos 

recepcijos ypatumus nuo 

Viduramžių iki naujausiųjų 

laikų, antikinės bei  

krikščioniškosios kultūros 

santykį, Antikos tradicijų bei 

žanrų imitacijos problemas 

LDK lotyniškoje bei 

graikiškoje raštijoje; tyrinėti 

klasikinės filologijos istoriją 

2010-2015 Klasikinës filologijos katedra 

  

Vadovė 

doc.dr. Nijolė Juchnevičienė 

 

Vykdytojai: 

prof. habil. dr. E. Ulčinaitė,  

doc.dr. Audronė Kučinskienė 

doc. dr. A. Kairienė,  

doc. dr. N. Juchnevičienė, 

doc. dr. V. Ališauskas, 

dr. T. Veteikis, lektorius, 

dr. M. Strockis, lektorius, 

dr. D. Keršienė, lektorė, 

dr. J. Dikmonienė, lektorė, 

 

2015 m. mokslo tiriamojo darbo 

užduotis: 

 

Nagrinėti probleminius Antikos, 

Viduramžių, Renesanso ir 

Baroko literatūros bei kultūros 

aspektus, tyrimų rezultatus 

pristatyti straipsniuose ir 

konferencijose; tyrinėti, versti ir 

publikuoti klasikinius tekstus; 

tirti VU klasikinės filologijos 

mokyklos istoriją 20 a. 

 

Planuojami leidiniai: 

Homeriniai himnai. Vertimas 

(doc. dr. A. Kairienė) 

Literatūra 57 (3); 

10 su tema susietų mokslinių 

straipsnių recenzuojamuose 



Lietuvoje. 

 

leidiniuose; 

Mokslinių tyrimų rezultatus 

skelbti pranešimuose 

nacionalinėse ir tarptautinėse 

mokslinėse konferencijose;  

Nr.4 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis      Įvairiakalbiai 

diskursai: lingvistika, literatūra, 

kultūra   

2-1    

F-8 
 

GERMANŲ, ROMANŲ  

LITERATÛROS IR 

KULTÛROS TEKSTAI 

 

Tyrinëti Vakarų Europos 

literatūrų  tradicijų 

raidą ir kaitą, literatûros 

krypčių, žanrų, tekstų 

sklaidą. Tirti kūrinio poetikos 

problemas, 

sąsajas su filosofijos, 

estetikos, psichologijos, 

sociologijos ir kt. teorijos 

sistemomis. 

Nagrinëti frankofonijos 

reiškinį literatûriniu ir 

kultūriniu aspektu. 

Tęsti tiriamuosius darbus iš 

prancūzų ir 

frankofoniškosios literatūros, 

nagrinėti lietuvių-prancūzų 

literatūrinius ir kultūrinius 

ryšius. 

Nagrinėti grožinių, kultūros, 

literatūros teorijos tekstų 

vertimo į lietuvių kalbą 

problemas. 

 

Tęsti tiriamuosius darbus iš 

anglo-amerikiečių literatūros 

ir kultūros, senosios bei 

2010-2017 Anglų filologijos katedra, 

Prancûzų filologijos katedra, 

Vokiečių  filologijos katedra, 

Skandinavistikos centras 

 

Vadovas: 

 

Prof. dr. Regina Rudaitytė 

 

Vykdytojai: 

 

Doc. Dr. Vytautas Bikulčius, 

docentas 

prof.dr. G.Dručkutė, profesorė, 

dr. Dainius Bûrë, lektorius, 

dr. Rūta Šlapkauskaitë, lektorë 

dr. Linara Bartkuvienė, lektorė 

dr. Deimantas Valančiūnas, 

lektorius 

dr. A.Burovas, lektorius 

dr.I.Steponavičiūtė-

Aleksiejūnienė, docentė 

dr. Rasa Baranauskiene, 

lektorė 

dr. Ugnius Mikučionis, 

lektorius 

 

 

2015 m. mokslo tiriamojo darbo 

užduotis: 

 

Parengti  bent 10 straipsnių, 

susietų  

su mokslo tiriamojo darbo tema; 

 

1. Prof. Dr. Genovaitės 

Dručkutės straipsnis 

“Literatūroje”. 

2. Doc. dr. Vytauto 

Bikulčiaus straipsnis 

“Literatūroje”. 

3. Prof. Dr. Genovaitės 

Dručkutės mokslinė 

recenzija: 

 

Irena Buckley et Marie-

France de Palacio. 

L’Eden lituanien et la 

Babylone française. 

Paris, Classiques 

Garnier, 2012). 

  

4. Lekt. Dr.  D. Būrės 3 

moksliniai straipsniai: 

 

"Locus amoenus motyvas 

Virgilio Puccitelli libretuose"  

 

"Literatūriniai Gaetano 



šiuolaikinës skandinavų 

literatûros. 

 

Martinelli libreto "Everardas II - 

Lietuvos karalius" šaltiniai" 

(Nacionalinio muziejaus LDK 

Valdovų rūmai leidinys - 

konferencijos "Lietuva - Italija: 

šimtmečių ryšiai" medžiaga, 

numatoma įteikti spaudai iki 

š.m. kovo 30 d.) ;  

 

"Paklydimo motyvas ir religinė 

tapatybė Torquato Tasso 

poemoje "Išlaisvintoji Jeruzalė"; 

(Literatūra, VU leidykla, 

numatoma įteikti spaudai iki 

š.m. gegužės 1 d.) 

 

Lekt. dr. D. Būrės konferencijos 

"Lietuva - Italija: šimtmečių 

ryšiai" leidinio 

(leid.Nacionalinis muziejus 

LDK Valdovų rūmai) 

parengimas. 

Lekt. dr. D. Būrės mokymo 

priemonės "Italijos istorija ir 

kultūra - 1 dalis" parengimas 

 

Doc. V. Bikulčiaus mokslinė 

studija: „Tarp dviejų šimtmečių: 

XX a. prancūzų romano 

žanrinės, semantinės ir naracinės 

slinktys“ 

 

 

Skaityti pranešimus 

respublikinėse  konferencijose; 

Skaityti pranešimus 



tarptautinėse konferencijose 

užsienyje ir Lietuvoje. 

pranešimas tarpt. Moksl. 

Konferencijoje  

doc. V. Bikulčius skaitys 

pranešimą “Lietuvis Paryžiuje” 

tarptautinėje LLTI 

konferencijoje „Imagologijos 

profiliai : nacionalinių įvaizdžių 

dinamika literatūroje“ 2015 02 

6-7. 

 

Parengti ir išleisti VU mokslo 

žurnalo Literatūra (56.4) numerį. 

 

Parengti monografiją "Virginios 

Woolf kūrybos estetika” (dr. 

Linara Bartkuvienė); 

 

Doc. Dr.Ieva Steponavičiūtė -

Aleksiejūnienė planuoja 

parengti straipsnį apie žaidimo 

funkcijas skandinavų autorių 

tekstuose,  dalyvauti  H.C. 

Anderseno  centro (Odense, 

Danija) organizuojamame 

 tarptautiniame  moksliniame 

seminare A Seminar on H.C 

Andersen and Karen Blixen su 

plenariniu pranešimu (2015 m. 

lapkričio 18-19 dd.) ar kitame 

tarptautiniame mokslo 

renginyje,  dr.Rasa 

Baranauskienė planuoja parengti 

straipsnį ,,Keltiški motyvai 

Njalio sagoje”. 



 

Parengti ir išleisti VU mokslo 

žurnalo Literatūra (57.4) numerį. 

 

 

 

Nr.5 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

 

VU mokslo kryptis      Lituanistika: 

filologinis, kultūrinis ir 

tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir 

plėtra 

1-1    

F-8 
 

 

Mokslo tiriamojo darbo 

pavadinimas.  

Darbo tikslas 

 

Baltų kalbų ir tarmių 

fonologijos, gramatikos ir 

leksikos sinchroniniai, 

diachroniniai ir tipologiniai 

tyrimai 

 

Sistemiškai tirti baltų kalbų ir 

tarmių fonologijos, 

gramatikos ir  leksikos 

reiškinius, jų sinchroninę 

būklę, raidą ir tipologiją. 

2014 01 01

– 

2015 12 31 

Padaliniai, temos vadovai ir 

vykdytojai  

(moksl.vardas ir laipsnis, v., 

pavardė, pagr. pareigos) 

 

Baltistikos katedra, Lietuvių 

kalbos katedra 

 

Vadovas: 

 

habil.dr. B. Stundžia, 

profesorius; 

 

Vykdytojai: 

 

prof. habil. dr. A. Holvoet,  

prof. habil. dr. R. 

Koženiauskienė, 

prof. dr. B. Jasiūnaitė,  

doc. dr. R. Kliukienė, 

doc. dr. J. Pakerys,  

doc. dr. M. Villanueva 

Svenssonas,  

doc.  dr. B. Kabašinskaitė,  

doc. dr. D. Sinkevičiūtė, 

doc. dr. V. Zubaitienė,  

lekt. dr. V. Rinkevičius,  

m.d. dr. Gina Kavaliūnaitė, 

D. Tamulaitienė, doktorantė 

L. Inčiuraitė, doktorantė 

2015 m. mokslo tiriamojo darbo 

užduotis  

 

1. Baltų kalbų fonetikos,  

fonologijos ir morfonologijos 

tyrimai 

 Regina Kliukienė (1 

str.) 

 Evaldas Švageris (1 str.) 

 Dovilė Tamulaitienė (1 

str.) 

 Bonifacas Stundžia (1 

rec.) 

 

2. Baltų kalbų morfologijos ir 

žodžių darybos tyrimai 

 Jurgis Pakerys (1 str.) 

 Miguel Villanueva-

Svensson (3 str.) 

 Bonifacas Stundžia (2 

str.) 

 Lina Inčiuraitė (2 str.) 

  

3. Baltų kalbų sintaksės tyrimai 

 Axel Holvoet (1 str.) 

 

4. Baltų kalbų leksikos ir 

leksikografijos  tyrimai 

 Birutė Jasiūnaitė (1 str.) 



E. Švageris, doktorantas 

G. Junčytė, doktorantė, 

E. Kazakėnaitė, doktorantė 

 

 

 Vilma Zubaitienė (1 

str.) 

 

5. Baltų kalbų onomastikos 

tyrimai 

 Daiva Sinkevičiūtė (1 

str.) 

 

6. Baltų kalbų stilistikos, teksto 

sandaros ir  istorijos tyrimai 

 Regina Koženiauskienė 

(1 str.) 

 Birutė Kabašinskaitė (1 

str.) 

 Gina Kavaliūnaitė (1 

str.) 

 

Nr.6 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis      Įvairiakalbiai 

diskursai: lingvistika, literatūra, 

kultūra   

2-1    

T-8 
 

META-KOGNITYVIEJI 

VERTIMO KAIP 

DVIKALBĖS 

KOMUNIKACIJOS 

TYRINĖJIMAI 

 

Įvairiais pjūviais tyrinėti 

vertimo problemas: 

literatūrinį, audiovizualinį, 

mašininį vertimą; vertimo 

strategijas ir dvikalbystės 

reiškinius; terminologines, 

semantines, 

sintaksines ir stilistines 

vertimų problemas; vertėjų 

rengimo metodikos bei 

bendrųjų ir profesinių vertėjo 

kompetencijų ugdymo 

aspektus.   

2010–2015 Vertimo studijų katedra 

 

Vadovas:  

 

Prof. dr. N. Maskaliūnienė 

 

Vykdytojai: 

 

prof. dr. L. Kaminskienė 

doc. dr. J. Grigaliūnienė 

doc. dr. L. Pažūsis 

doc. dr. L. Černiuvienė 

lekt. dr. R. Klioštoraitytė 

lekt. I. Miškinienė 

lekt. M. Paura 

lekt. R. Darbutaitė 

lekt. A. Dailidėnaitė 

dr. A. Ratkus, podoktorantūros 

studijų stažuotojas 

Išversti, parengti ir išleisti 

monografiją E. Geniušienė. 

Lithuanian Passive 

Constructions (red. A. Kibort ir 

N. Maskaliūnienė, vert. 

A. Ratkus); 

  

Parengti 5 straipsnius mokslo 

tiriamojo darbo srityje;  

 

Parengti ir išleisti žurnalą 

Vertimo studijos 8; 

 

išleisti 2 mokomąsias knygas;  

 

išversti  ir paskelbti ne mažiau 

kaip 1 mokslinę publikaciją 

(mokslinių straipsnių ir knygų 

vertimai). 



D. Mankauskienė, doktorantė 

 

 

 

Dalyvauti mokslo 

konferencijose ir seminaruose 

vertimo ir terminologijos 

temomis, juos rengti. 

Nr.7 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis      Lituanistika: 

filologinis, kultūrinis ir 

tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir 

plėtra. 

1-1    

T- 8 
 

 

KALBŲ VARTOSENA IR 

MOKYMAS(IS) 

Tyrimų tikslas –  toliau 

analizuoti realią lietuvių, 

lietuvių gestų, anglų, 

vokiečių, rusų  ir kitų kalbų 

bei jų atmainų sakytinio ir 

rašytinio kodo vartoseną 

socialiniame kultūriniame 

kontekste, Lietuvos kalbų 

politiką ir kalbų planavimą, 

tirti diskurso, metadiskurso 

ypatybes, įvairių Lietuvos 

kalbinių bendruomenių 

kalbinių atmainų vartojimą,  

mandagumą kaip kalbinį, 

socialinį ir kultūrinį reiškinį, 

kalbų mokymą ir mokymąsi, 

tyrimų rezultatus taikyti 

2006-01-

01- 2016-

01-01 

 

Padaliniai: 

Lituanistinių studijų katedra 

Prancūzų filologijos katedra 

Skandinavistikos centras 

 

Temos vadovė prof.dr. 

M.Ramonienė 

 

Vykdytojai: 

 

doc. dr. L.Vilkienė, K. Jakaitė-

Bulbukienė, E. Petrašiūnienė, 

R. Migauskienė, 

R. Bingelienė, E. Vaisėtaitė, 

A. Valančiauskienė,  

V. Stumbrienė,  

L. Vaškevičienė, 

dr. V. Našlėnaitė–Eberhardt, 

E. Kutanovienė, 

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 

2015 metams 

 

Rengti straipsnius ir pranešimus 

konferencijoms iš taikomosios 

kalbotyros: sociolingvistikos 

(M. Ramonienė, 

L. Vaicekauskienė, L. Vilkienė), 

kalbų politikos (M. Ramonienė, 

L. Vaicekauskienė), įvairių 

Lietuvos kalbinių bendruomenių 

kalbų vartosenos, Lietuvos 

miestų kalbų vartojimo, kalbinių 

nuostatų tyrimų, dvikalbystės ir 

kalbų politikos analizės 

(M. Ramonienė, 

L. Vaicekauskienė,  

L. Vilkienė), emigrantų kalbinio 

elgesio ir nuostatų 



lingvodidaktikoje ir kitose 

taikomosios lingvistikos 

srityse: rengiant įvairias 

mokomąsias knygas, 

vadovėlius ir kitas 

mokymo(si) priemones, 

žodynus, testus. 

J. Pribušauskaitė, 

A. Kaškelevičienė, 

M. Danielius 

Eglė Vaivadaitė-Kaidi, 

doc. dr. L. Vaicekauskienė,  

Doc. dr. V. Vitkauskienė  

  

Lekt. dr. J. Navakauskienė, 

Lekt.dr. M. Stasilo 

Asist. Dokt. V. Valiukienė 

Asist. Dokt. V. Kazlauskienė 

 

(M. Ramonienė, L. Vilkienė,  

K. Jakaitė–Bulbukienė. 

E. Gudavičienė), 

konceptualiosios metaforos 

raiškos (Eglė Vaivadaitė-Kaidi), 

kalbų interferencijos, 

leksikografijos (E.Sausverde ir 

A. Mickūnaitė-Griškevičienė), 

frankofonijos Lietuvoje 

(V. Vitkauskienė) temomis. 

Planuojama rengti mokomąsias 

knygas, vadovėlius, žodynus 

(V. Našlėnaitė–Eberhardt,, 

E.Sausverde, A. Mickūnaitė-

Griškevičienė) ir kitas naujas 

mokymo(si) priemones,  (E. 

Petrašiūnienė, R. Migauskienė, 

E. Vaisėtaitė, 

A. Valančiauskienė,  

V. Stumbrienė,  

L. Vaškevičienė, E. 

Kutanovienė, Ugnius 

Mikučionis),  mokomąsias 

gramatikas (Birute Spraunienė), 

pagrįstas taikomosios kalbotyros 

tyrimais. 

Doc. dr. V. Vitkauskienės 3 

moksliniai straipsniai. 

 

Lekt. dr. J. Navakauskienės 2 

moksliniai straipsniai  

Lekt.dr. M. Stasilo 2 moksliniai 

straipsniai 

lekt. dr. Marta Plaza Velasco 1 

straipsnis ir 1 monografija. 

 



Lekt.dr. M. Stasilo skaitys 

pranešimus tarptautinėse ir 

respublikinėse konferencijose 

prancūzų kalbos dėstymo ir 

diskurso analizės tematika.  

Asist., Dokt. V. Kazlauskienės 

dalyvavimas tarptautinėje 

konferencijoje: “Le mot dans la 

langue et dans le discours“ 

 Lenkijoje, 2015. 03. 16-17  

Asist. Dokt. V. Valiukienė 

disertacijos tema parengti du 

pranešimai tarptautinėse 

konferencijose “Darnioji 

daugiakalbystė: kalba, kultūra, 

visuomenė“ VDU 2015. 05. 29-

30 d., “Le mot dans la langue et 

dans le discours“, Lenkijoje, 

2015. 03. 16-17  

Lekt.dr. M. Stasilo organizuos 

respublikinę konferenciją 

"Naujausi prancūzų kalbos 

tyrimai bei 

mokymo(si) metodai" VU. 

 

Asist. Dokt. V. Kazlauskienės 

dalyvavimas projekte "Gerosios 

praktikos mainai dėstant 

prancūzų kaip užsienio kalbą"  

Belgija, Liežas. 

Asist. dokt. V. Valiukienės 

vykdomo projekto su Belgijos 



užsienio kalbų centru rėmuose 

"Gerosios praktikos mainai 

dėstant prancūzų kaip užsienio 

kalbą"  parengtas pranešimas iš 

prancūzų-lietuvių kalbų 

kontrastyvinės analizės. 

 

Nr.8 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis      Lituanistika: 

filologinis, kultūrinis ir 

tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir 

plėtra. 

1-1    

F- 8 
 

LIETUVIŲ LITERATŪRA 

IR KULTŪROS 

STUDIJOS 

 

Tikslas -  tyrinėti LDK (XVI-

XVIII a.) ir XIX- 

XXI a. lietuvių literatūros 

procesus ir 

reiškinius kaip visuotinio 

religinio, socialinio, 

filosofinio ir estetinio 

Europos paveldo ir 

šiuolaikinės kultūros dalį; 

tyrinėti kalbos ir jos estetinių 

resursų šaltinius. 

 

2007-2014 

 

Lietuvių literatūros katedra 

Vadovas: 

Prof.dr. D. Pociūtė 

 

Vykdytojai: 

 

MA n.-k.habil.dr. V.Pakerienė, 

profesorė emeritė, 

doc. dr. A.Tikuišienė, docentė 

doc. dr. D. Kuolys, docentas, 

doc.dr. D. Čiočytė, docentė, 

doc. dr. Regimantas 

Tamošaitis, docentas 

doc.dr. R.Tūtlytė, docentė, 

doc.dr. K.Urba, docentas, 

dr. N. Klišienė, lektorė, 

dr. M.Kvietkauskas, mokslo 

darbuotojas, 

doc.B. Speičytė 

dr. E. Pauvels, lektorė 

asist. Jurgita Gedminienė, 

dokt. Violeta Katinienė, 

dokt. Ūla Ambrasaitė, 

dokt. Gintarė Petuchovaitė, 

dokt. Regina Šiurytė-

Šimulienė 

dokt. Erika Malažinskaitė.  

 

 

Rengti straipsnius ir pranešimus 

konferencijoms iš taikomosios 

kalbotyros: sociolingvistikos 

(M. Ramonienė, 

L. Vaicekauskienė, L. Vilkienė), 

kalbų politikos (M. Ramonienė, 

L. Vaicekauskienė), įvairių 

Lietuvos kalbinių bendruomenių 

kalbų vartosenos, Lietuvos 

miestų kalbų vartojimo, kalbinių 

nuostatų tyrimų, dvikalbystės ir 

kalbų politikos analizės 

(M. Ramonienė, 

L. Vaicekauskienė,  

L. Vilkienė), emigrantų kalbinio 

elgesio ir nuostatų 

(M. Ramonienė, L. Vilkienė,  

K. Jakaitė–Bulbukienė. 

E. Gudavičienė), 

konceptualiosios metaforos 

raiškos (Eglė Vaivadaitė-Kaidi), 

kalbų interferencijos, 

leksikografijos (E.Sausverde ir 

A. Mickūnaitė-Griškevičienė), 

frankofonijos Lietuvoje 

(V. Vitkauskienė) temomis. 

Planuojama rengti mokomąsias 

knygas, vadovėlius, žodynus 

(V. Našlėnaitė–Eberhardt,, 



E.Sausverde, A. Mickūnaitė-

Griškevičienė) ir kitas naujas 

mokymo(si) priemones,  (E. 

Petrašiūnienė, R. Migauskienė, 

E. Vaisėtaitė, 

A. Valančiauskienė,  

V. Stumbrienė,  

L. Vaškevičienė, E. 

Kutanovienė, Ugnius 

Mikučionis),  mokomąsias 

gramatikas (Birute Spraunienė 

R. Dambrauskaitė-Muralienė), 

pagrįstas taikomosios kalbotyros 

tyrimais. 

Doc. dr. V. Vitkauskienės 3 

moksliniai straipsniai. 

 

Lekt. dr. J. Navakauskienės 2 

moksliniai straipsniai  

Lekt.dr. M. Stasilo 2 moksliniai 

straipsniai 

lekt. dr. Marta Plaza Velasco 1 

straipsnis ir 1 monografija. 

 

Lekt.dr. M. Stasilo skaitys 

pranešimus tarptautinėse ir 

respublikinėse konferencijose 

prancūzų kalbos dėstymo ir 

diskurso analizės tematika.  

Asist., Dokt. V. Kazlauskienės 

dalyvavimas tarptautinėje 

konferencijoje: “Le mot dans la 

langue et dans le discours“ 

 Lenkijoje, 2015. 03. 16-17  



Asist. Dokt. V. Valiukienė 

disertacijos tema parengti du 

pranešimai tarptautinėse 

konferencijose “Darnioji 

daugiakalbystė: kalba, kultūra, 

visuomenė“ VDU 2015. 05. 29-

30 d., “Le mot dans la langue et 

dans le discours“, Lenkijoje, 

2015. 03. 16-17  

Lekt.dr. M. Stasilo organizuos 

respublikinę konferenciją 

"Naujausi prancūzų kalbos 

tyrimai bei 

mokymo(si) metodai" VU. 

 

Asist. Dokt. V. Kazlauskienės 

dalyvavimas projekte "Gerosios 

praktikos mainai dėstant 

prancūzų kaip užsienio kalbą"  

Belgija, Liežas. 

Asist. dokt. V. Valiukienės 

vykdomo projekto su Belgijos 

užsienio kalbų centru rėmuose 

"Gerosios praktikos mainai 

dėstant prancūzų kaip užsienio 

kalbą"  parengtas pranešimas iš 

prancūzų-lietuvių kalbų 

kontrastyvinės analizės. 

 

 



Nr.9 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis    Įvairiakalbiai 

diskursai: lingvistika, literatūra, 

kultūra   

2-1    

T-8 ir F- 8    
 

Germanų, romanų ir baltų 

kalbų tyrimai 

 

Germanų ir baltų kalbų 

gramatinės, leksinės ir 

semantinės struktūros 

ypatumų analizė: 

empirika ir teorija 

2010-2017 Padaliniai: Anglų filologijos 

katedra,  

Lietuvių kalbos katedra, 

Vokiečių filologijos katedra, 

Skandinavistikos centras 

 

Vadovas: Prof. habil. dr. 

Aurelija Usonienė 

 

Vykdytojai: Prof. dr. Vytautas 

Kardelis, profesorius 

doc. dr. Jonė Grigaliūnienė, 

doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. 

dr. Saulius Lapinskas, doc. dr. 

Nijolė Linkevičienė, doc. dr. 

Virginija Masiulionytė, doc. 

dr.  Erika Sausverdė, doc. dr. 

Antanas Smetona, doc. dr. 

Irena Smetonienė, doc. dr. 

Inesa Šeškauskienė, doc. dr. 

Diana Šileikaitė-Kaishauri, 

doc. dr. Vaiva Žeimantienė, dr. 

Aleksej Burov, dr. Gintarė 

Judžentytė, dr. Rita 

Juknevičienė, dr. Birutė 

Ryvitytė, dr. Daumantas 

Katinas, dr. Lina Plaušinaitytė, 

dr. Birutė Ryvitytė, dr. Anna 

Ruskan,  dr. Jolanta 

Šinkūnienė, dr. Audronė 

Šolienė, dr. Skaistė 

Volungevičienė 

 

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 

2015  metams. 

(Tarp)kalbinės germanų ir baltų 

kalbų studijos, kurių pagrindu 

bus parengtos publikacijos:  

(straipsniai ir monografijos):  

 mokslo kalbos tyrimai 

(Virginija Masiulionytė, 

Vaiva Žeimantienė, 

Diana Šileikaitė-

Kaishauri, Eglė 

Kontutytė, Daumantas 

Katinas, Skaistė 

Volungevičienė, Lina 

Plaušinaitytė); 

 raiškos ir turinio 

gramatiniai, leksiniai, 

semantiniai ir 

pragmatiniai aspektai 

kalboje ir įvairiose jos 

atmainose bei 

tarpkalbinė jų specifika 

(Gintarė Judžentytė, 

Rita Juknevičienė, 

Vytautas Kardelis, 

Nijolė Linkevičienė, 

Anna Ruskan,   Erika 

Sausverdė, Antanas 

Smetona, Irena 

Smetonienė, Inesa 

Šeškauskienė,  Jolanta 

Šinkūnienė, Audronė 

Šolienė, Aurelija 

Usonienė, Skaistė 

Volungevičienė). 

 



 

Nr.10 

Humanitariniai mokslai (Filologija) 

VU mokslo kryptis    Įvairiakalbiai 

diskursai: lingvistika, literatūra, 

kultūra   

2-1    

F- 8    

  

 

SEMIOTIKA IR 

HUMANITARINIAI 

MOKSLAI 

 

Susisteminti šiuolaikinės 

literatūrologijos, menotyros, 

filosofijos ir semiotikos 

metodologines nuostatas.  

Pateikti literatūros ir kitų 

meninių tekstų  aspektinių 

analizių. 

Tyrinėti semiotikos sklaidą 

šiuolaikiniuose 

humanitariniuose ir 

socialiniuose moksluose. 

Surengti tarptautinę 

konferenciją „Semiotika 

šiandieniame pasaulyje“, 

skirtą A. J. Greimo 100-

sioms gimimo metinėms.  

Išleisti studiją „Greimas: 

asmuo ir idėjos“. 

Paskelbti A. J. Greimo darbų 

naujų vertimų. 

 

2013–2017 

 

A.J. Greimo semiotikos ir 

literatūros teorijos centras 

 

Vadovas: 

prof. dr. (HP) Arūnas 

Sverdiolas, profesorius. 

 

Vykdytojai: 

 

 

prof. dr. (HP) Arūnas 

Sverdiolas, profesorius, 

doc. dr. N.Keršytė, docentė, 

doc. dr. L. Mačianskaitė, 

docentė, 

doc.dr. I.Melnikova, docentė, 

doc.dr. B.Meržvinskytė, 

docentė, 

doc.dr. D.Satkauskytė, 

docentė, 

prof.dr. P.Subačius, 

profesorius, 

dr. G. Žemaitytė, lektorė, 

prof. habil.dr. K. Nastopka, 

afiliuotas profesorius. 

 

 

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 

2015 metams 

 

Literatūros ir kitų meninių 

tekstų analizė semiotiniu, 

hermeneutiniu, intermedialiuoju, 

sociologiniu, idėjų istorijos ir kt. 

aspektais.  

 

Išleisti N. Keršytės monografiją 

„Pasakojimo pramanai“.  

 

Parengti spaudai E. Landowskio 

straipsnių rinkinį.  

 

Parengti straipsnių, skirtų 

intermedialumo ir tekstologijos 

problematikai. 

 

Išleisti teminį žurnalo „Baltos 

lankos“ numerį, skirtą dailės 

semiotikai. 

Paskelbti straipsnių: Jean-Marie 

Floch, „Boubat Nuogoji: 

plastinė semiotika ir mitinis 

diskursas fotografijoje“; Roland 

Barthes, „Fotografijos žinia“ 

vertimus. 

  

 


