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2015 m. VEIKLA

KATEDROS VED JO ŽODIS
Niekam nebus naujiena, kad neužtenka vien tik daryti gerus darbus, bet ir didžiai svarbu apie
juos visiems papasakoti, kitaip tariant, atsiskaityti žodžiu irba raštu.
Labai keista, kad žmonės nemėgsta rašyti ataskaitų. Juk, regis, kai esi nudirbęs begalę gerų
darbų ir tapęs gražiu pavyzdžiu mažutėlėmsiams, tai tik rašyk ataskaitą ir nešk savo šviesą fakulteto
bendruomenei, o šioji tars: „Tas yra mūsų kolega, kuriuo mes gėrimės!“ Bet ne! Kiek sykių, aiman,
tenka šiuose fakulteto mūruose matyti tyliai mintijančius ar net girdėti garsiai bylojančius: „Imkite
mane ir kankinkite, apkraukite nepakeliamais darbais, tik neliepkite rašyti ataskaitos!“ Turbūt tai
prigimtinis lietuviškas kuklumas, aistringas noras būti už žolę mažesniam, už pilkąjį žvirblelį
pilkesniam, tai vis tas geidimas tyliai pastovėti kamputyje ar po medžiu, toliau nuo gyvenimo
šventės ir švediško stalo gėrybių.
Esama nuomonių, esą ataskaita naujųjų laikų išmislas esanti. Taip manyti – šventvagystė, nes
ataskaitos paliudytos dar Senajame Testamente:
Tokia yra ataskaita karaliaus Saliamono vesto lažo darbų, jam statant Viešpaties Namus, savo paties
rūmus, Milą bei Jeruzal s sieną, tvirtinant Hazorą, Megidą ir Gezer (1 Kar 9, 2-3). Tačiau ataskaitos už
jiems perduotą sidabrą tenebūna reikalaujama, nes jie sąžiningai elgiasi (2 Kar 22, 7). Apie visus savo
žingsnius duočiau jam ataskaitą pakelta galva (Job 31, 37). Viešpaties tarnas Moz siunt mane iš
Kadeš-Barneos išžvalgyti krašto, ir daviau jam sąžiningą ataskaitą (Joz 14, 7). Tereikalauja pats
Viešpats ataskaitos (Joz 22, 23). Vargas jums, praradusiems vilt ! Ką darysite, kai reik s duoti
Viešpačiui ataskaitą? (Sir 2, 14).

Gavęs paklausą „ataskaita“, visažinis Gūglas darbo imasi rimtai ir randa apie 1 840 000
rezultatų. Vadinasi, tauta nemiega, rašo ataskaitas. Todėl ją rašome ir mes – glaudus ir darnus
Lietuvių kalbos katedros kolektyvas. Rašome sąžiningai, pakelta galva ir ne tik krauju žodžiais, bet
ir darbais mielaširdingais pagražindami, kurių sąrašą Jums vertinti teikiame.
Su kolegiškais linkėjimais

Foto Julijos Šabasevičiūt s

APIE LIETUVIŲ KALBOS KATEDRĄ 2015 METAIS - AKCENTAI
Mokslas
Lietuvių kalbos katedra v l patvirtino mokslinio padalinio reputaciją: VU Mokslinių publikacijų
duomenų baz je registruoti mokslo straipsniai sudaro 22 % visos fakulteto produkcijos1. Manome, kad tai
ilgalaik tendencija, nes pastarųjų keliolikos metų suminiai LKK mokslininkų citavimo rodikliai sudaro apie
ketvirtadal visų FlF citavimo rezultatų.
Gražiai sutapo, kad iš viso 2015 m. Lietuvių kalbos katedros mokslininkai paskelb 24 publikacijas (iš
jų 8 – tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir 16 – recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose) mokslo leidiniuose) ir perskait 24 pranešimus tarptautin se ir nacionalin se mokslin se
konferencijose bei seminaruose.

Studijos
Lietuvių filologijos studijų programoje iš 9 privalomųjų lingvistinių dalykų Lietuvių kalbos katedros
d stytojai d sto 6 (lituanistinių studijų vadas, bendrin lietuvių kalba (fonetika), bendrin lietuvių kalba
(morfologija ir sintaks ), bendrin lietuvių kalba (žodžių daryba), bendrin lietuvių kalba (teksto lingvistika,
stilistika ir kalbos norma), lietuvių kalbos istorija ir dialektologija), taip pat veda kelis kalbotyros vado
seminarus, vadovauja kalbotyros semestriniams darbams ir mokomajai bei profesinei praktikai. Katedros
d stytojai skelbia 4 pasirenkamuosius dalykus Bendrosios kalbotyros studijų programos studentams, 8 –
Lietuvių filologijos studijų programos studentams, vieną bendrafakultetin kursą, vieną kursą ERASMUS
programos studentams. Labai populiarus BUS Retorikos kursas, kur ir 2015 m. susirinko gausus studentų
būrys.
Bendrosios kalbotyros studijų programoje Lietuvių kalbos katedros d stytojai d sto šiuos
privalomuosius dalykus: kalbų tipologija, šiuolaikin s kalbotyros kryptys, bendroji sintaks , bendroji
morfologija, bendroji fonologija. Vertimo studijų programoje d stomas kursas Probleminiai lietuvių kalbos
ortografijos ir punktuacijos atvejai.
Lietuvių kalbos katedros d stytojai dirba dar vieną labai svarbų darbą – d sto specialyb s kalbą Fizikos,
Matematikos ir informatikos, Medicinos fakultetuose, Retorikos ir teisin s kalbos kursą Teis s fakultete,
Žiniasklaidos kalbos ir stiliaus kursą Komunikacijos fakultete, Lietuvių kalbos normos teorijos ir praktikos
kursą Filologijos fakulteto nelituanistinių specialybių studentams.
Katedros d stytojai d st paskaitų ciklus Stokholmo (Švedija) ir Vienos (Austrija) universitetuose.
2014/15 mokslo metais Lietuvių kalbos katedros d stytojai vadovavo 16 bakalauro ir 5 magistro
darbams; recenzavo bakalauro ir magistro darbus, aktyviai dalyvavo baigiamųjų darbų gynimo komisijose.
2015 m. buvo parengti du mokomieji leidiniai (vienas iš jų – elektroninis) Lietuvių filologijos studijų
programos studentams.

Projektai
2015 m. baig si du didel s apimties projektai, kuriuose aktyviai dalyvavo Lietuvių kalbos katedros
mokslininkai: Visuotin s dotacijos projektas „Valentingumas, argumentų raiška ir gramatin s funkcijos baltų
kalboseį (vadovas prof. Axelis Holvoetas) ir „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)” (vadovas prof.
L.Telksnys, MII). Pirmasis projektas – grynai mokslinis, tarptautinis, jo rezultatai publikuoti prestižin je
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Šaltinis: Filologijos fakultetas 2015 metais: fakulteto veiklos ataskaita.
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John
Benjamins
Publishing
Company
leidykloje.
Išsamiau
apie
projektą:
http://www.academiasalensis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=50&lang=lt
Projektu „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)” buvo siekiama sukurti technologinę
infrastruktūrą (natūralaus garso lietuvių kalbos sintezatoriaus sukūrimas, šnekos atpažinimo variklių
sukūrimas ir kt.), kuri sudarys galimybes kurti tikslin ms grup ms skirtas lietuvių kalbos skaitmeninimo
paslaugas, mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus ir pl sti turimas žinias. Lietuvių kalbos katedros
mokslininkai prisid jo prie lietuvių šnekos sintezatoriaus
ir lietuvių šnekos atpažinimo variklio kūrimo darbų.
LIEPOS projektas gavo Informacin s visuomen s pl tros
komiteto apdovanojimą „Informacin s visuomen s
balsasį. Šiame projekte sukurta šnekos sintezavimo
technologija panaudota spektaklyje „Remote Vilnius” (žr.
iliustraciją),
skaitytuvas
skaito
tekstus
portale
http://lzinios.lt/ ir Vilniaus miesto savivaldyb s puslapyje
http://www.vilnius.lt/index.php?3171728272.
Išsamiau
apie projektą žr.: https://www.xn--ratija-ckb.lt/LIEPA

Ryšiai su visuomene
Katedros darbuotojai matomi ne tik mokslo ir pedagoginio darbo baruose, bet ir visuomeniniame
gyvenime. Itin populiarios buvo prof. Reginos Koženiauskien s paskaitos visuomenei. Katedros d stytojai
doc. A. Smetona, dr. A. Valotka, lekt. L. Laužikas skait paskaitų gimnazijose, vairiuose viešuose
renginiuose. Didel atgars ir daug karštų diskusijų ir reakcijų suk l doc. A. Smetonos publikacijos
www.delfi.lt portale pavardžių rašybos asmens dokumentuose klausimu.

Kasdienyb

Be prastų ir kasdienių mokslinių ir pedagoginių darbų, Lietuvių kalbos katedros darbuotojai turi daug
sipareigojimų ir atlieka vairią ekspertinę, mokslo organizavimo ir kitą taikomąją mokslinę veiklą, dirba
vairių socialin s ar kultūrin s pl tros darbų, dalyvauja ekspertin se mokslo organizacijose, fakulteto ir
universiteto valdyme.
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ATASKAITOS TURINYS
Moksliniai straipsniai tarptautiniuose mokslo leidiniuose ......................................................................... 7
Moksliniai straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo
leidiniuose ................................................................................................................................................ 8
Pranešimai tarptautin se ir nacionalin se mokslin se konferencijose bei seminaruose............................. 9
Studijoms skirti leidiniai (paskaitų konspektas, mokomoji knyga, vadov lis ar kitas studijoms
naudojamas leidinys arba jo dalis) arba e. mokymo(si) kursas ...................................................... 11
Vadovavimas mokslo daktarų rengimui ................................................................................................... 11
Mokslo šaltinių publikacijos, mokslinio teksto vertimai, parengti (ir sudaryti) periodiniai ar vienkartiniai
mokslo leidiniai .............................................................................................................................. 12
Mokslo išteklių publikacijos (leksikografiniai šaltiniai) .......................................................................... 12
Socialin s ar kultūrin s pl tros darbai, naryst ekspertin se mokslo organizacijose ............................... 13
Ekspertin , mokslo organizavimo ir kita taikomoji mokslin veikla, vadovavimas ar naryst tarptautinio
ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniame arba programos komitete ................................. 14
Vadovavimas nacionalinio, tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio
redakcinei kolegijai, tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcin s kolegijos narys ........... 16
Doktorantūros programos komisijos vadovas ar gynimo tarybos pirmininkas, ar tokios komisijos arba
tarybos narys, disertacijos oponentas ............................................................................................. 17
Tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektai (pagrindinis projekto koordinatorius,
koordinatorius partneris ar vykdytojas).......................................................................................... 18
Mokslin s stažuot s, mokslinių ar pedagoginių mainų programos .......................................................... 20
Mokslo darbų apžvalgos ir mokslo sklaidos publikacijos, iš jų profesinei auditorijai ir plačiajai
visuomenei skirti mokslo darbai bei meno kūrinių recenzijos, paskelbti kultūros ar profesiniuose
leidiniuose ...................................................................................................................................... 20
Viešos paskaitos ....................................................................................................................................... 21
Internetinių mokslo sklaidos šaltinių kūrimas ir jų priežiūra arba reguliari mokslo žinių sklaida
žiniasklaidos priemon mis ir pan. .................................................................................................. 22
Kita veikla (interviu, radijo ir televizijos laidos, renginiai ir pan.) .......................................................... 23
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MOKSLINIAI STRAIPSNIAI TARPTAUTINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Holvoet, Axel, Nau, Nicole, Voice in Baltic. An overview. In Axel Holvoet & Nicole Nau, eds., Voice
and Argument Structure in Baltic, Amsterdam: John Benjamins, 2015, 1–36.
Holvoet, Axel, [with Peter Arkadiev and Björn Wiemer], Baltic linguistics: state of the art. In Peter
Arkadiev, Björn Wiemer, Axel Holvoet, eds., Contemporary Approaches to Baltic Linguistics, Berlin:
De Gruyter, 1–109.
Holvoet, Axel, Non-canonical subjects in Latvian: an obliqueness–based approach. In Peter Arkadiev,
Björn Wiemer, Axel Holvoet, eds., Contemporary Approaches to Baltic Linguistics, Berlin: De Gruyter,
pp. 299–323.
Holvoet, Axel, Extended uses of morphological causatives in Latvian. In Axel Holvoet & Nicole Nau,
eds., Voice and Argument Structure in Baltic, Amsterdam: John Benjamins, 147–177.
Holvoet, Axel, Grzybowska, Marta, Rembiałkowska, Agnieszka, Middle voice reflexives and argument
structure in Baltic. In Axel Holvoet & Nicole Nau, eds., Voice and Argument Structure in Baltic,
Amsterdam: John Benjamins, 181–209.
Holvoet, Axel, The Latvian passives – personal, impersonal and evidential. In Axel Holvoet & Nicole
Nau, eds., Voice and Argument Structure in Baltic, Amsterdam: John Benjamins, 367–394.
Judžentyt , Gintar , Zubaitien Vilma, Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium linguarum (1642) ir
Georgo Elgerio „Dictionarium Polono-Latino-Lottauicum (1683): jų santykis ir leksikografinių metodų
skirtyb s, In Baltu filoloģija 24(1), 89–141.
Spraunien , Birut , Razanovait , Auks and Jasionyt , Erika. Solving the puzzle of the Lithuanian
passive. In Axel Holvoet & Nicole Nau, eds., Voice and Argument Structure in Baltic 2, Amsterdam /
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015, 323–366.
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MOKSLINIAI STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE (PERIODINIUOSE, TĘSTINIUOSE ARBA
VIENKARTINIUOSE) MOKSLO LEIDINIUOSE

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Akamauskait , Simona, Kardelis, Vytautas, 2015, Nuliniai veiksniai ir jų referencija šnekamojoje
kalboje, Lietuvių kalba, Nr. 9, 1–17 (apimtis – 1,1 a. l.), http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviukalba/article/view/150/129
Jasionyt -Mikučionien , Erika. Akvizityviniai veiksmažodžiai gauti ir tekti senuosiuose XVI–XVII a.
lietuvių kalbos raštuose, Kalbotyra, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, Nr. 67, p. 24–44.
Judžentyt , Gintar , Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektos: monografija
Babtai, red. Domas Šniukas [priimtas], Vilnius: Versm s, 2015.
Kardelis, Vytautas, 2015, Lietuvių kalbos salos: tyrimo perspektyvos, Lietuvių kalba, Nr. 9 (apimtis – 1
a. l.), http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/160/130
Kardelis, Vytautas, Stakutyt , Emilija, 2015, Iš lietuvių dialektologijos raidos, Lietuvių kalba, Nr. 9
(apimtis – 1,5 a. l.), http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/161/131
Kliukien , Regina, Juodžiukynait Simona, Lietuvių kalbos kirčiuotų mišriųjų dvigarsių [i] R trukm
(jaunosios kartos duomenimis), Žmogus ir žodis. Didaktin lingvistika, 2015, t. 17, Nr. 1, p. 51–66.
Koženiauskien , Regina, Dvi dedikacijos apie Kristijoną Donelait : nuo R zos iki Tecnerio, Darbai ir
dienos, 63, 2015, p. 241–247.
Koženiauskien , Regina, Apie parlamentarų savigarbą, arba ko gal tume pasimokyti iš prancūzų kalbos
etiketo, Parlamento studijos. Mokslo darbai Nr. 17, 2014, p. 5–16.
Koženiauskien , Regina, Prūsijos knygų dedikacijos – kultūros paminklai garsiesiems kitataučiams
lietuvių kalbos gyn jams, Knygotyra, 2015, Nr. 64, p. 197–219.
Koženiauskien , Regina, Žydintys metų laikai, tilpę riešuto kevale, Acta humanitarica universitatis
Saulensis. Mokslo darbai. T. 20 (2014), p. 30–43.
Smetona, Antanas, Kučinskait , Egl , Priešd lio da- kilm s ir taisymo motyvų klausimu. Leksikologija
ir leksikografija 5, 2015.
Smetonien , Irena, Sinekdochos teoriniai niuansai ir praktiniai jos aspektai reklamoje, Žmogus ir žodis.
Didaktin lingvistika, 2015, t. 17, Nr. 1, p. 76–86.
http://zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/116/112
Smetonien , Irena, Lietuviška garb s samprata, Parlamento studijos. Mokslo darbai, 2015, Nr. 18,
http://www.parlamentostudijos.lt/Nr18/files/4.pdf
Smetonien , Irena, Garb s koncepto analiz , Filologija, 2015, Nr. 20, p. 62–74.
Valotka, Audrius, Kalbos planavimo ir kalbos politikos terminai, Parlamento studijos, 2015, Nr. 18, p.
84–101.
Zubaitien , Vilma, [K. Donelaičio] Tekstų kalba ir rašyba. In Kristijonas Donelaitis. Raštai, t. 1: Metai:
dokumentinis ir kritinis leidimai, vyriausiasis redaktorius, sudarytojas, vado autorius Mikas
Vaicekauskas, kritinio leidimo reng ja ir vado autor D. Krištopaitien , M.Vaicekauskas, D. Dilyt ir
V. Zubaitien , vadas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, xxiv–lv.
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PRANEŠIMAI TARPTAUTIN SE IR NACIONALIN SE MOKSLIN SE KONFERENCIJOSE
BEI SEMINARUOSE

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Bredelis, Kęstutis, Leksikos normų ir klaidų samprata mokykloje. Kalbos klaidų aprašas. Projekto
„Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija mokymo turin ir mokytojų dalykinių
kompetencijų ugdymasį seminaras, Vilnius, 2015 m. birželio 22 d.
Bredelis, Kęstutis, Rašinėlių leksikos taisymų analizė. Projekto „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos
pokyčių integracija mokymo turin ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymasį seminaras, Vilnius,
2015 m. spalio 26 d.
Bredelis, Kęstutis, 22-oji J. Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikin je mokyklojeį,
diskusijos Stiliaus samprata mokykloje: žinome, kad nieko nebežinome dalyvis, Vilnius, 2015 m. spalio
2 d.
Gaigalait , Sandra, Dimensinių būdvardžių tyrimų apžvalga, XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius,
2015 m. spalio 28–31. Pranešimo tezes žr.
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf, p. 158.
Holvoet, Axel, Some recent advances in Baltic Grammar, XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius,
2015 m. spalio m n. 28–31, kviestinis plenarinis pranešimas,
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf, p. 11.
Holvoet, Axel, Latvian passives constrasted with Lithuanian, tarptautin s kūrybin s dirbtuv s „Voice
and Grammatical Relations in Balticį, Vilnius, 2015 m. sausio 22–24 d.
Holvoet, Axel, Control properties in infinitival goal adjuncts in Baltic, tarptautin konferencija „Argument
Realization and Clausal Architecture in Balticį, Salų dvaras, 2015 m. liepos 27–rugpjūčio 1 d.
Jovaišien , Akvil , Bredelis, Kęstutis, Grožinio teksto suvokimas ir skaitymo patirtis, 22-oji J.
Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikin je mokyklojeį, Vilnius, 2015 m. spalio 2 d.
Pranešimo tezes žr.
http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/2015/jablonskio%20konferencijos%20tezs_2015.pdf, p. 8.
Judžentyt , Gintar , Dėl vietos deiksės raiškos veiksmažodžiais baltų kalbose, XII tarptautinis baltistų
kongresas, Vilnius, 2015 m. spalio 28–31. Pranešimo tezes žr.
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf, p. 264.
Kardelis, Vytautas, Lietuvių kalbos tarmės: dabartis ir istorija, tarptautin konferencija „3 Incontro di
Baltistica a Pisaį, 2015 m. geguž s 19 d., Piza (Italija).
Kardelyt -Grinevičien , Daiva, Kardelis, Vytautas, Priekin: per erdvę ir laiką, tarptautin konferencija
„Kalbos vienetų semantika ir struktūraį, Klaip da, 2015 m. birželio 12–13 d.
Kliukien , Regina, Lietuvių šnekos garsynai ir balso įrašų laboratorija, LIEPOS projekto baigiamoji
konferencija, Vilnius, 2015 m. liepos m n. 26–28 d.
Koženiauskien , Regina, Retorinė argumentacija mokykloje: samprotavimo rašinio kūrimas, 22-oji J.
Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikin je mokyklojeį, Vilnius, 2015 m. spalio 2 d.
Pranešimo tezes žr.
http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/2015/jablonskio%20konferencijos%20tezs_2015.pdf, p.
10–11.
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14. Liepinyt -Kytrien , Diana, Convincing Arguments in Opinion Leader’s Speech, tarptautin
konferencija „Comparative Studies of Language and Culture – Tradition and Innovationį, 2015 m.
rugs jo 22–23 d., Poznan (Lenkija).
15. Makauskait , Indr , Lietuvių kalbos laiko adverbialai ir jų semantinė klasifikacija, XII Tarptautinis
baltistų
kongresas,
Vilnius,
2015
m.
spalio
28–31
d.
Pranešimo
tezes
žr.
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf, p. 269.
16. Makauskait , Indr , Lietuvių kalbos laiko adverbialai: vieta laiko raiškos priemonių sistemoje ir tyrimų
apžvalga, tarptautin konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būgaį, Vilnius, 2015 m. spalio
26–27 d.
17. Strungyt -Liugien , Inga, Ar trys anoniminės giesmės surinkimininkų giesmyne Wiſſokies Naujes
Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) susijusios su Gotfrydo Ostermejerio giesmynu Giesmes
XII Tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius, 2015
m. spalio 28–31 d. Pranešimo tezes žr.
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf, p. 247–248.
18. Smetona, Antanas, Lietuvių kalbos žodžių darybos tradicija ir problemos, tarptautin konferencija „3
Incontro di Baltistica a Pisaį. 2015 m. geguž s 19 d., Piza (Italija).
19. Smetonien , Irena, Norminimas – vienas iš kalbos politikos elementų, tarptautin konferencija „3
Incontro di Baltistica a Pisaį. 2015 m. geguž s 19 d., Piza (Italija).
20. Smetonien , Irena, Kalba. Mąstymas. Patirtis, kviestinis plenarinis pranešimas, nacionalin
konferencija „Naujausi prancūzų kalbos tyrimai bei mokymo(si) metodai Lietuvojeį (Recherches,
enseignement et apprentissage du français aujourd’hui en Lituanie), Vilnius, 2015 m. spalio 16–17 d.
21. Smetonien , Irena, 22-oji J. Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikin je mokyklojeį, Vilnius,
2015 m. spalio 2 d., diskusijos Stiliaus samprata mokykloje: žinome, kad nieko nebežinome ved ja.
22. Zubaitien , Vilma, Kolokacijos su žodžiais laisv ir laisvas senuosiuose žodynuose ir dabartinėje
vartosenoje, tarptautinis lituanistų kongresas, 2015 m. geguž s 13–14 d., Vroclavas (Lenkija).
23. Zubaitien Vilma, Senųjų žodynų kritinių leidimų problemos, tarptautinis seminaras „Korpuss.
Leksikogrāfija. Valodas vēstureį, 2015 m. birželio 26 d., Ryga (Latvija).
24. Zubaitien Vilma, Šaltinių įtaka spausdintai XVII–XVIII a. leksikografijai, XII tarptautinis baltistų
kongresas, Vilnius 2015 m. spalio 28–31 d. Pranešimo tezes žr.
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf, p. 255.
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STUDIJOMS SKIRTI LEIDINIAI (PASKAITŲ KONSPEKTAS, MOKOMOJI KNYGA,
VADOV LIS AR KITAS STUDIJOMS NAUDOJAMAS LEIDINYS ARBA JO DALIS) ARBA
E. MOKYMO(SI) KURSAS

1.
2.

Kardelis, Vytautas, Lietuvių kalbos pradmenys: vokalizmas ir prozodija (paskaitų konspektas):
http://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai#vadov liai-mokymo-priemon s.
Kliukien , Regina, virtualusis e. mokymo(si) kursas Lietuvių bendrinės kalbos fonetika (specialusis
kursas).

VADOVAVIMAS MOKSLO DAKTARŲ RENGIMUI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riaubien , Benita, Resultative Secondary Predication in European Languages, hum. m. daktaro
disertacija apginta 2015-06-26. Vadovas prof. Axel Holvoet.
Gaigalait , Sandra, disertacijos tema Lietuvių ir latvių kalbų matmens būdvardžiai (2 doktorantūros
metai). Vadovas prof. Axel Holvoet.
Keturakis, Antanas, disertacijos tema Apibrėžtumo raiška vėlyvojoje lotynų kalboje (2 doktorantūros
metai). Vadovas prof. Axel Holvoet.
Liepinyt -Kytrien , Diana, Nuomonių lyderių kalbos ypatybės internetiniuose naujienų portaluose (3
doktorantūros metai). Vadov prof. Regina Koženiauskien .
Makauskait , Indr , disertacijos tema Lietuvių kalbos laiko adverbialų semantinė struktūra (2
doktorantūros metai). Vadovas prof. Vytautas Kardelis.
Račien , Jurga, Lingvistiniai žaidimai publicistikos antraštėse: dviprasmybės (3 doktorantūros metai).
Vadov prof. Irena Smetonien .
Vaičien , Agn , Lietuvių kalbos kilmininkas (kognityvin s gramatikos tyrimas) (3 doktorantūros metai).
Vadovas doc. Artūras Judžentis.
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MOKSLO ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS, MOKSLINIO TEKSTO VERTIMAI, PARENGTI (IR
SUDARYTI) PERIODINIAI AR VIENKARTINIAI MOKSLO LEIDINIAI

1.
2.

Vertimo studijų žodynas, N. Maskaliūnien , L. Pažūsis, R. Darbutait , D. Mankauskien , M. Paura,
2015, redaktor doc. R. Kliukien .
Prof. R. Koženiauskien išvert XIX a. pirmosios pus s–XIX a. vidurio tekstų:
 eiliuotų kūrinių iš vokiečių kalbos, žr. Martynas Liudvikas R za „Kristijono Donelaičio kūrybos
publikavimasį, IV tomas (išspausdinta 2015 pabaigoje, bet 2014 m. data);
 eiliuotų kūrinių iš vokiečių kalbos rengiamam L. R zos Raštų V tomui;
 eiliuotų kūrinių iš lenkų kalbos Nacionalinio muziejaus leidžiamam Eustachijaus Tiškevičiaus
šaltinių II tomui „Kova d l istorijosį;
 eiliuotų kūrinių iš lenkų kalbos Vrublevskio bibliotekos leidžiamam albumui „Atminimų sodaiį.

MOKSLO IŠTEKLIŲ PUBLIKACIJOS (LEKSIKOGRAFINIAI ŠALTINIAI)
1.

Plaušinaityt , Lina, Zubaitien , Vilma, Našl nait Eberhardt Vaida, Mittmann Roland, Lietuvių–
vokiečių kalbų mokomasis elektroninis žodynas (LiDeW), http://titus.uni-frankfurt.de/lidew
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SOCIALIN S AR KULTŪRIN S PL TROS DARBAI, NARYST EKSPERTIN SE MOKSLO
ORGANIZACIJOSE

PROF. A. HOLVOET:
 DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) ekspertas.
PROF. V. KARDELIS:
 Valstybin s lietuvių kalbos komisijos ekspertas,
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Lituanistikos (baltistikos) studijų ir
mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose komisijos projektams
vertinti narys,
 Lituanistikos tradicijų ir paveldo prasminimo komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo narys,
 Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos narys, 2006–2015-09 m. Tarybos sekretorius.
PROF. R. KOŽENIAUSKIEN :
 Lietuvos mokslo tarybos ekspert ,
 Lietuvos mokslo tarybos Lituanistikos baz s ekspert ,
 Lietuvos mokslo tarybos ekspertų projekto grup s (vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas), nar
(doktorantūrų savianaliz s ekspertavimas),
 VU Filologijos fakulteto Pri mimo-atestacijos komisijos pirminink ,
 Klaip dos universiteto Humanitarinių mokslų krypties Atestavimo ir konkurso komisijos nar ,
 Lietuvių kalbos instituto Akademin s etikos komisijos nar ,
 Simono Stanevičiaus bendrijos valdybos nar .
LEKT. L. LAUŽIKAS:
 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas.
DOC. N. LINKEVIČIEN :
 Lietuvių kalbos komisijos ekspert ,
 Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos nar .
DOC. A. SMETONA:
 Valstybin s lietuvių kalbos komisijos ekspertas,
 Terminologijos pakomis s narys,
 Gramatikos pakomis s narys,
 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas.
PROF. I. SMETONIEN :
 VU Senato nar ,
 Valstybin s lietuvių kalbos komisijos ekspert ,

DOC. V. ZUBAITIEN :
 Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos nar .
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EKSPERTIN , MOKSLO ORGANIZAVIMO IR KITA TAIKOMOJI MOKSLIN
VADOVAVIMAS AR NARYST

VEIKLA,

TARPTAUTINIO AR NACIONALINIO MOKSLO RENGINIO

ORGANIZACINIAME ARBA PROGRAMOS KOMITETE

LEKT. K. BREDELIS:
 Mokslin s 22-osios J. Jablonskio konferencijos organizacinio komiteto narys.
PROF. A. HOLVOET:
 VU Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto narys.
 VU Filologijos fakulteto Mokslo komisijos narys.
DR. G. JUDŽENTYT :
 LKI ir LMA organizuotos konferencijos „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būgaį (2015 m. spalio
26-27 d.) mokslinio komiteto nar .
Doktorantūros
egzamino Leksinė semantika komisijos nar .

 Doktorantūros egzamino Kalbos istorija komisijos nar .
PROF. V. KARDELIS:
 VU Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto pirmininkas,
 VU Filologijos fakulteto Atrankos doktorantūros studijas komisijos pirmininkas,
 Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Bendrosios kalbotyros studijų programos (MA) komiteto
pirmininkas,
 VU Filologijos fakulteto Bendrosios kalbotyros studijų programos magistro darbų gynimo
komisijos narys.
DOC. R. KLIUKIEN :
 VU Filologijos fakulteto Lietuvių filologijos studijų programos baigiamųjų bakalauro darbų
gynimo komisijos nar .
PROF. R. KOŽENIAUSKIEN :
 VU Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto nar ,
 VU Filologijos fakulteto Atrankos doktorantūros studijas komisijos nar ,
 VU Komunikacijos fakulteto magistro studijų programos (MA) komiteto nar ,
 VU Komunikacijos fakulteto bakalauro studijų programos (BA) komiteto nar ,
 Doktorantūros egzamino Retorikos teorija komisijos pirminink ,
 mokslin s J. Jablonskio konferencijos organizacinio komiteto nar .
DOC. N. LINKEVIČIEN :
 VU Filologijos fakulteto Lietuvių filologijos studijų programos komiteto nar .
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PROF. I. SMETONIEN :
 VU Senato Studijų komiteto nar ,
 VU Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto nar ,
 VU Filologijos fakulteto Bendrosios kalbotyros studijų programos (MA) komiteto nar ,
 VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros studijų programos magistro darbų gynimo
komisijos nar ,
 VU Filologijos fakulteto Bendrosios kalbotyros studijų programos magistro darbų gynimo
komisijos nar ,
 Doktorantūros egzamino Retorikos teorija komisijos nar .
DOC. V. ZUBAITIEN :
 VU Filologijos fakulteto Lietuvių filologijos studijų programos komiteto nar .
 Doktorantūros egzamino Leksinė semantika komisijos pirminink
 Doktorantūros egzamino Etnolingvistika komisijos nar
 Doktorantūros egzamino Kalbos istorija komisijos nar
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VADOVAVIMAS NACIONALINIO, TARPTAUTINIO AR TARPVALSTYBINIO PERIODINIO
ARBA TĘSTINIO MOKSLO LEIDINIO REDAKCINEI KOLEGIJAI, TOKIO LEIDINIO
VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS AR REDAKCIN S KOLEGIJOS NARYS

PROF. A. HOLVOET:
 Baltic Linguistics mokslinis redaktorius; Linguistica Copernicana (Torun ), Balto-slavjanskie
issledovanija (Maskva) ir Slavistica Vilnensis (Vilnius) redakcin s kolegijos narys.
PROF. V. KARDELIS:
 Periodinių mokslo žurnalų „Baltisticaį, „Kalbotyraį, „Lietuvių kalbaį redakcin s kolegijos narys.
PROF. R. KOŽENIAUSKIEN :
 Periodinių mokslo žurnalų „Lietuvių kalbaį, „Lituanisticaį, „Parlamento studijosį, „Žurnalistikos
tyrimaiį redakcin s kolegijos nar .
DOC. A. SMETONA:
 Periodinių mokslo žurnalų „Lietuvių kalbaį, „Aukštojo mokslo kokyb /The Quality of Higer
Educationį, žurnalo „Gimtoji kalbaį redakcin s kolegijos narys.
PROF. I. SMETONIEN :
 Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvių kalbaį vyriausioji redaktor , periodinio mokslo žurnalo
„Žmogus ir žodisį redakcin s kolegijos nar .
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DOKTORANTŪROS PROGRAMOS KOMISIJOS VADOVAS AR GYNIMO TARYBOS
PIRMININKAS, AR TOKIOS KOMISIJOS ARBA TARYBOS NARYS, DISERTACIJOS
OPONENTAS

PROF. V. KARDELIS:
 Disertacijos gynimo tarybos narys: Anželika Smetonien , Skolinti lietuvių kalbos priesaginiai
veiksmažodžiai (XVI–XVII a. LDK tekstų pagrindu), LKI-VDU (2015-06-30).
PROF. R. KOŽENIAUSKIEN :
 Disertacijos gynimo tarybos pirminink : Marius Smetona, Lietuvių kalbos eufemizmai: raiška ir
motyvacija, VU (2015-02-18),
 disertacijos oponent : Edita Valiulien , Temperatūros metaforos lietuvių ir anglų kalbose: turinys
ir raiška, VDU (2015-03-27).
DOC. V. ZUBAITIEN :
 Disertacijos gynimo tarybos nar : Marius Smetona, Lietuvių kalbos eufemizmai: raiška ir
motyvacija. VU (2015-02-18).
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TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ MOKSLO PROGRAMŲ PROJEKTAI (PAGRINDINIS
PROJEKTO KOORDINATORIUS, KOORDINATORIUS PARTNERIS AR VYKDYTOJAS)
LEKT. K. BREDELIS:
 Bendrosios programos „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinis ugdymasį rengimo grup s narys.
 Projekto vykdytojas. „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija mokymo turin ir
mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymasį. Ugdymo pl tot s centro remtas projektas,
bendradarbiai – asociacija „Lituanistų sambūrisį, Lietuvių kalbos institutas.
PROF. A. HOLVOET:
 Projekto vadovas. „Valentingumas, argumenų raiška ir gramatin s funkcijos baltų kalboseį.
Visuotin s dotacijos projektas. Projekto trukm : 2012-10–2015-09.
DR. E. JASIONYT :
 Projekto vykdytoja. „Modalumas ir evidencialumas lietuvių kalbojeį (www.modalumas.flf.vu.lt).
VU Filologijos fakulteto projektas, projekto vadov – prof. Aurelija Usonien , finansuoja Lietuvos
mokslo taryba. Projekto trukm : 2014–2016 m.
DR. G. JUDŽENTYT :
 Projekto vykdytoja. „Lietuvių kalbos tarm s mokyklaiį. Lietuvių kalbos instituto projektas,
projekto vadov dr. Asta Leskauskait , finansuoja Valstybin lietuvių kalbos komisija. Projekto
trukm : 2015-05–2015-12-31.
PROF. V. KARDELIS:
 Projekto vykdytojas. „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūraį, VU Filologijos fakulteto
projektas VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005, projekto vadov doc. dr. Loreta Vilkien , finansuoja
Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto trukm : 2015-01-01–2015-05-31.
 Projekto vykdytojas. „LIEPA (Lietuvių šneka valdomos paslaugos)į, Vilniaus universiteto
projektas (Filologijos fakultetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematikos ir
informatikos institutas; projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Šiaulių
universitetas, Lietuvių kalbos institutas), vadovas prof. Laimutis Telksnys, finansuoja Informacin s
visuomen s pl tros komitetas. Projekto trukm : 2013-02-2015-08.
 Projekto konsultantas (iki 2015-09). „Triangulation Approach for Modelling Convergence with a
High Zoom-In Factorį (https://www.trimco.uni-mainz.de/). Projekto vadovas prof. B. Wiemer,
finansuoja DFG.
DOC. R. KLIUKIEN :
 Projekto koordinator ir vykdytoja. „LIEPA (Lietuvių šneka valdomos paslaugos)į, Vilniaus
universiteto projektas (Filologijos fakultetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematikos
ir informatikos institutas; projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Šiaulių
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universitetas, Lietuvių kalbos institutas), vadovas prof. Laimutis Telksnys, finansuoja Informacin s
visuomen s pl tros komitetas. Projekto trukm : 2013-02-2015-08.
PROF. I. SMETONIEN :
 Projekto vykdytoja. „LIEPA (Lietuvių šneka valdomos paslaugos)į, Vilniaus universiteto projektas
(Filologijos fakultetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematikos ir informatikos
institutas; projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvių
kalbos institutas), vadovas prof. Laimutis Telksnys, finansuoja Informacin s visuomen s pl tros
komitetas. Projekto trukm : 2013-02-2015-08.
 Projekto vykdytoja. „EUROJOSį (Grant EUROJOS, pt. Metody analizy językowego obrazu ́wiata
w konteḱcie badá porównawczych. Grant NPRH nr 0132/NPRH2/H12/81/2012, na lata 2012–
2015. Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.). Tarptautinis projektas, vadovas prof. J. Bartmíski.
Projekto trukm : 2012–2015 m.

DOC. V. ZUBAITIEN :
 Projekto vykdytoja. „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūraį, VU Filologijos fakulteto projektas
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005, projekto vadov doc. dr. Loreta Vilkien , finansuoja Europos
Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto trukm : 2015-01-01–2015-05-31.
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MOKSLIN S STAŽUOT S, MOKSLINIŲ AR PEDAGOGINIŲ MAINŲ PROGRAMOS
DR. G. JUDŽENTYT :
 Paskaitų ciklas „Deixis in Baltic Languagesį (8 ak. val.) Stokholmo universitetas (Švedija),
skaitytas pagal ERASMUS programą (2015-05-03–2015-05-09).
PROF. V. KARDELIS:
 Paskaitų kursas „Litauische Spracheį (4 ECTS kreditai) Vienos universitetas (Austrija), skaitytas
pagal bendradarbiavimo sutart (2015-05-25–2015-05-31).

MOKSLO DARBŲ APŽVALGOS IR MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS, IŠ JŲ PROFESINEI
AUDITORIJAI IR PLAČIAJAI VISUOMENEI SKIRTI MOKSLO DARBAI BEI MENO KŪRINIŲ
RECENZIJOS, PASKELBTI KULTŪROS AR PROFESINIUOSE LEIDINIUOSE

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Jasionyt -Mikučionien , Erika, Modalumo tyrimas senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos
raštuose, Gimtoji kalba. Vilnius: MELC, 2015, Nr. 9, p. 12–14.
„Kęstučio apygardos vadaiį, sud. Antanas Pocius, Kaunas: Žemaičių kultūros draugijos Simono
Stanevičiaus bendrija, 2015, -374 p., oficialioji recenzent Regina Koženiauskien .
Smetona, Antanas, Kaip 150 visuomenės veikėjų kalbą gelbėjo, straipsnis „Delfiį portale,
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-smetona-kaip-150-visuomenes-veikeju-kalbagelbejo.d?id=69482020
Smetona, Antanas, Dėl lietuvių kalbos raidyno, straipsnis „Delfiį portale,
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-smetona-del-lietuviu-kalbos-raidyno.d?id=69867580
Friedrich Eberhard Rochow, Kūdikių prietelius: skaitinių vadov lis, pareng Žavinta Sidabrait ,
Klaip da : KU, 2015. oficialioji recenzent Vilma Zubaitien .
Leksikologija ir leksikografija 5, sudar Aurelija Grit nien , Vilnius: LKI, 2015, oficialioji recenzent
Vilma Zubaitien .
Lingvistika irgi poezija. Alberto Rosino gyvenimas ir darbai, sudar Gražina Rosinien ir Regina
Venckut , Vilnius: VU, 2015, oficialioji recenzent Vilma Zubaitien .
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VIEŠOS PASKAITOS
PROF. R. KOŽENIAUSKIEN :
 Vieša paskaita Raseinių gimnazijai ir krašto bendruomenei minint VU prof. lituanisto Juozo
Girdzijausko 80-met Kanop nuose, S. Stanevičiaus muziejuje (2015 07 17);
 vieša paskaita „Vilniaus kluboį nariams ir kviestinei visuomenei „Ar XIX a. vidurio intelektinis
Vilnius buvo lenkiškas? Retorin rekonstrukcijaį (2015 12 10).
LEKT. L. LAUŽIKAS:
 Vieša paskaita „Kalba, valstyb ir ašį Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje.
DOC. A. SMETONA:
 3 paskaitos advokatų bendruomenei,
 vieša paskaita KTU „Terminologija – esmin žinių visuomen s disciplinaį,
 vieša paskaita „Tatar – savo amžiaus šviesuolisį Sintautuose,
 vieša paskaita NOKT nariams Karininkų ramov je,
 vieša paskaita Šilut s r. Ž. Naumiesčio mokykloje,
 vieša paskaita Šilut s I-ojoje gimnazijoje,
 vieša paskaita Dabartinės terminų darybos ir vartosenos tendencijos VLKK organizuotame
seminare aukštųjų mokyklų leidyklų redaktoriams.

PROF. I. SMETONIEN :
 Vieša paskaita doktorantams,
 vieša paskaita per VU Filologijos fakulteto magistro diplomų teikimą.
DR. A. VALOTKA:
 Vieša paskaita Spaudos dienos proga „Kalbos gyvyb skaitmeniniame amžiujeį K dainių viešojoje
bibliotekoje (2015 05 04),
 vieša paskaita „Žem – kalbų planetaį žinių festivalyje „Erdv laivis Žem į (2015 09 18).
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INTERNETINIŲ MOKSLO SKLAIDOS ŠALTINIŲ KŪRIMAS IR JŲ PRIEŽIŪRA ARBA
REGULIARI MOKSLO ŽINIŲ SKLAIDA ŽINIASKLAIDOS PRIEMON MIS IR PAN.

LEKT. K. BREDELIS:
 12 LRT radijo laidelių kalbos tema.
PROF. A. HOLVOET:
ir prižiūri Salų kalbotyros vasaros mokyklų Academia Salensis puslap
 Sukūr
www.academiasalensis.org. Jame skelbiama mokslinių paskaitų, pranešimų ir pan. medžiaga.
PROF. R. KOŽENIAUSKIEN :
 Pagrindiniai oratoryst s principai, pad siantys pasiruošti viešajai kalbai, parengta pagal R.
Koženiauskien s interviu ciklą (atsakymai žurnalist s Agniet s Vilkišien s klausimus), rugs jo 4,
2015 Verslo psichologija 89, http://verslasnaujai.lt/ pagrindiniai-oratorystes-principai-padesiantyspasiruosti-viesajai-kalbai/1516
DOC. A. SMETONA:
 20 LRT radijo laidelių kalbos tema;
 The Lithuanian Language, I-osios lietuviškos progin s eurų monetos lankstinukas, Vilnius:
Lietuvos bankas, 2015, p. 2–7, http://naujienos.vu.lt/srautas/progine-2-euru-moneta-iamzino-vienagraziausiu-lietuvisku-zodziu/,
http://www.lb.lt/milijonas_2_euru_monetu_su_zodziu_aciu_mokys_europiecius_lietuviu_kalbos
PROF. I. SMETONIEN :
 Kaimynus suartina bendri projektai, Universitas Vilnensis, 2015, Nr. 6, gruodis,
http://issuu.com/vu_lt/docs/uv_2015-12
 Mokslininkams griežti reikalavimai dėl taisyklingos lietuvių kalbos, Universitas Vilnensis, 2015,
Nr. 6, gruodis, http://issuu.com/vu_lt/docs/uv_2015-12
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KITA VEIKLA (INTERVIU, RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDOS, RENGINIAI IR PAN.)

LEKT. K. BREDELIS:
 Interviu R. Bružo dokumentiniame filme „Diena po rytojausį,
 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
vertinimo komisijos narys.
PROF. V. KARDELIS:
 Pokalbis R. Zemkausko laidoje „Alchemija. Švietimo amžiusį (Alchemija LXXII. Kalba ir tauta),
http://www.alchemija.tv/index.php/alchemija1/alchemija-lxxii.-kalba-ir-tauta/
 Pokalbis R. Zemkausko laidoje „Alchemija. Švietimo amžiusį (Alchemija LXXVII. Laisv ),

http://www.alchemija.tv/index.php/alchemija1/alchemija-lxxvii.-laisv/
 Pokalbis R. Zemkausko laidoje „Panikos kambarys. 3į, žr. https://vimeo.com/148272251
 „Tarptautinei federacijai ne tiko žodis „Lietuvaį, komentaras portalo Delfi publikacijoje (2015-0924),
http://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/tarptautinei-federacijai-neitiko-zodislietuva.d?id=69093984
 Pranešimas Rytų aukštaičių vilniškių ir pietų aukštaičių panašumai bei skirtumai Dzūkijos
nacionalinio parko Merkin s lankytojų centro konferencijoje „Dzūkai ir jų artimiausi kaimynaiį,
2015 m. geguž s 15–16 d., http://punskas.pl/dzuku-godos-2015-punskas/
 Pranešimas dialektologijos tema renginyje „Kaip skamba gimtoji tarm į (skirta Etnografinių
regionų metams), Mielag nų biblioteka, 2015 m. rugs jo 26 d. (su dr. Daiva KardelyteGrinevičiene ir dr. Jolita Urbanavičiene), žr. http://www.mignalina.lt/kultura/3074-i-aukstaits-idzuks-i-zemaits-visi-utur-i-gied-mielagianskai
 „ELSA Lietuvaį (Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalin s grup s)
organizuojamo konkurso „Geriausia advokato kalba 2015į vertinimo komisijos narys, Mykolo
Romerio universitetas (2015-03-25), http://elsa.home.mruni.eu/?p=1247

 Kalba knygos Jokūbo Viliaus Tūro knygos „Sapnuoju, kad einu. Vilnius-Santjago de Kompostelaį

(red.
V.
Kardelis)
pristatyme
Čiurlionio
namuose
(2015-01-05),
http://www.mkcnamai.lt/lt/events/jokubas-vilius-turas-sapnuoju-kad-einu-vilnius-santjago-dekompostela/
 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
vertinimo komisijos narys,
 Respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso vertinimo komisijos pirmininkas (nuo 2010 m.).

PROF. R. KOŽENIAUSKIEN :
 Interviu dienraščiui „Respublikaį: Tėvynė – tai kalba, kalba – tai tėvynė, 2015 m. vasario 27.
LEKT. L. LAUŽIKAS:
 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
vertinimo komisijos narys.
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DOC. A. SMETONA:
 Interviu LRT laidoje „Penktadienio muzikos valandojeį – apie muzikos terminų norminimą.
 Interviu laidosje „Ryto alegroį, LNK, kanalui info.tv, portale teismai.lt, „Šeiminink jeį, Znad
Willy, „Žinių radijasį, LRT, TV3.
 Interviu dienraščiui „Lietuvos rytasį (2015-05-02): Antanas Smetona ramina: „Nesikeičia mirusios
kalbos“,
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/antanas-smetona-ramina-nesikeicia-mirusioskalbos.htm

PROF. I. SMETONIEN :
 Pokalbis R. Zemkausko laidoje „Alchemija. Švietimo amžiusį (Alchemija LXXII. Kalba ir tauta),

http://www.alchemija.tv/index.php/alchemija1/alchemija-lxxii.-kalba-ir-tauta/
 Interviu LRT laidoje „Labas rytas, Lietuvaį apie kalbos grynuol .
 Pokalbis apie rašinių stilių ir problemas laidoje „Mokytojų TVį.

DR. I. STRUNGYT :
 Interviu interneto svetainei „VU naujienosį (http://naujienos.vu.lt): „Prosenel s išsaugotas
giesmynas motyvavo mokslinei veiklai. Pokalbis su dr. Inga Strungyte-Liugieneį. 2015 m. sausio 5
d.
 Interviu leidiniui „Lietuvos evangelikų keliasį: „Prosenel s išsaugotas giesmynas motyvavo
mokslinei veiklaiį, Nr. 3 (368), 2015, p. 6.
DR. A. VALOTKA:
 Pokalbis radijo laidoje „Toks gyvenimasį su Zita Kelmickaite (2015-03-25).
DOC. V. ZUBAITIEN :
 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
vertinimo komisijos nar .
 Mykolo Romerio universitete vykusio Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos
nacionalin s grup s „ELSA Lietuvaį organizuojamo konkurso „Geriausia advokato kalba 2015į
atrankinio turo vertinimo komisijos nar .

Maketavo Audrius VALOTKA
Korektūrą skait Rūta BAGUŽYT
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