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STABILIŲJŲ JUNGINIŲ TYRIMAI IR MOKYMAS(IS):  

FRAZEOLOGIZMAI, KOLOKACIJOS IR KITA. 

SAULIŲ LAPINSKĄ (1954‒2014) PRISIMENANT 

 

Stabilieji žodžių junginiai jau ne vieną šimtmetį kelia gramatikų ir žodynų autorių susidomėjimą. Anksčiau 

stabiliaisiais junginiais buvo laikomos patarlės ar priežodžiai, o pastaruoju metu jų samprata rašytinėje ir sakytinėje 

kalboje daug platesnė. Jie tiriami daugeliu aspektų – sintaksės, leksikologijos, leksikografijos, stilistikos, 

pragmatikos, didaktikos, gretinamuoju – įvairiose kalbos vartojimo srityse. Šiuo metu frazeologizmų kaip stabiliųjų 

žodžių junginių arba frazemų tyrimai remiasi ir naujomis teorijomis (pvz. konstrukcijų gramatika), įgyja naujų 

perspektyvų taikant tekstynais paremtus tyrimo metodus. 

  

Stabilieji žodžių junginiai – pirmiausia frazeologizmai plačiąja šios lingvistinės sąvokos prasme – ilgai buvo viena 

pagrindinių Vilniaus universiteto germanistų mokslinių tyrimų krypčių. Šios mokslo krypties pradininkas VU 

Vokiečių filologijos katedroje buvo Saulius Lapinskas (1954–2014).  

 

Šioje mokslinėje konferencijoje kviečiame pristatyti įvairius stabiliųjų junginių ir formulinės kalbos elementų 

tyrimo aspektus. Puoselėdami pastarųjų dešimtmečių Lietuvos germanistų frazeologizmų tyrimų tradiciją 

kviečiame diskutuoti apie naujausias šio kalbinio reiškinio vartojimo ir tyrimų tendencijas.  

 

Konferenciją plenariniu pranešimu pradės žinomas frazeologizmų tyrėjas prof. dr. dr. Csaba Földes iš Erfurto 

universiteto (Vokietija). 



 

Laukiame pranešimų šiomis temomis:  

- teoriniai stabiliųjų žodžių junginių, frazeologizmų, kolokacijų ir pan. tyrimų klausimai;  

- stabiliųjų žodžių junginių vartojimas įvairiuose tekstų žanruose ir komunikacijos srityse;  

- stabilieji žodžių junginiai ir kalbų mokymas(is); 

- stabiliųjų žodžių junginių vaidmuo leksikografijoje;  

- tekstynais paremti stabiliųjų žodžių junginių tyrimai;  

- stabilieji žodžių junginiai gretinamuoju aspektu;  

- stabilieji žodžių junginiai istoriniu aspektu;  

- stabiliųjų žodžių junginių vertimo klausimai;  

- kita.  

 

Pranešimų temas ir santraukas (apie 200 žodžių) prašome siųsti adresu: phrasem.tagung.vilnius@gmail.com 

Svarbiausios datos:  

iki 2019 m. balandžio 30 d.:  pateikiama pranešimo tema ir santrauka 

2019 m. gegužės 10 d.:   patvirtinamos pranešimų temos 

2019 m. gegužės 30 d.:   skelbiama preliminari konferencijos programa 

2019 m. spalio 11-12 d.:   konferencija 

 

Konferencijos kalbos – vokiečių, lietuvių ir anglų.  

Dalyvio mokestis – 50 EUR (informacija, kada ir kaip pervesti dalyvio mokestį, bus paskelbta vėliau) 

Konferencija vyks Vilniaus universitete.  

 

 

Kviečiame dalyvauti! 
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Vilnius LT-01513  
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justina.daunoriene@flf.vu.lt 

 

 


