
 

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (bonifacas.stundzia@flf.vu.lt) 

Bakalauro ir semestrinių darbų tematika 

ŽODŽIŲ DARYBA 

1. Naujažodžių daryba (remiantis Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynu ir 

kitomis duomenų bazėmis): 

1.1. Sudurtiniai naujažodžiai, pvz.: lūpskarai, maistnešys, asmenlazdė, 
picadienis. 

1.2. Priesaginės darybos naujažodžiai, pvz.: pliažašius, lėkštuva, 
sėdmaišinis, -ė, skaidruomenė 

1.3. Priešdėlinės darybos naujažodžiai, pvz.: nuobiznis, antivakseris, 
apykojė 

1.4. Galūninės darybos naujažodžiai, pvz.: europas, traškis, sėdmaišus, -i, 
patika 

1.5. Nemorfologinės darybos naujažodžiai, pvz.: darbostogos, 
dykonomika, įspūdžiografija 

2. Gretinamoji žodžių daryba (remiantis dviejų kalbų grožinės literatūros 
originalais ir vertimais arba paraleliniais tekstynais): 
2.1. Daiktavardžių dūryba 
2.2. Būdvardžių dūryba 
2.3. Vietų pavadinimų daryba 
2.4. Asmenų pavadinimų daryba 
2.5. …………………………… 

 

AKCENTOLOGIJA 

2.6. Realios vartosenos kirčiavimo polinkiai (remiantis radijo ar 
televizijos laidomis, anketinėmis apklausomis) 

2.7. Sudurtinių žodžių kirčiavimas bendrinėje kalboje ir tarmėse 

3. KITA 

3.1. Įvairių Europos tautų išrinkti metų žodžiai ir posakiai (2000–2020) 

Pastaba. Visos temos formuluojamos atsižvelgiant į studentų pageidavimus. 

 

 

 
 
 



Dr. Ernesta Kazakėnaitė (ernesta.kazakenaite@flf.vu.lt) 
 
Bakalauro darbų tematikos: 

Senųjų ir šiuolaikinių tekstų istorijos ir sąsajų tyrimai, (Biblijos) vertimo istorija, 
Latvistika 
Temos: 
1. Surinkti ir aprašyti lietuvių Tėve mūsų užrašymus XVI–XVII a. tekstuose. 
2. Tirti pasirinkto fragmento sąsajas: 
      a)   latviškame Georgo Elgerio rankraštiniame (1640) ir spausdintame tekste 
(1672); 
      b)   Dariaus Kondroto neoficialiajame (2009) ir oficialiajame (2012) KJB 
vertime. 
 
Prof. dr. Jurgis Pakerys (jurgis.pakerys@flf.vu.lt) 
Semestrinių darbų temos (2020–2021): 
 Lietuvių kalbos skolintų būdvardžių kilmė ir morfologinė adaptacija 

• Perifrastiniai kauzatyvai senuosiuose lietuvių tekstuose (veikmažodžių duoti, 
leisti, versti ir kt. konstrukcijos) 

• Perifrastiniai kauzatyvai senuosiuose latvių tekstuose (veiksmažodžių dot, 
laist, likt, ļaut ir kt. konstrukcijos) 

 

Prof. (HP) Birutė Jasiūnaitė (birute.jasiunaite@flf.vu.lt) 

Etnolingvistikos srities semestrinių darbų temos: 

1. Krikštavardžiai gydomosios magijos tekstuose 
2. Pagrindinių „Eglės – žalčių karalienės“ pasakos veikėjų vardai 
3. Frazeologizmai su šventųjų vardais FŽ ir LKŽ 
4. Švenčių pavadinimai – chrononimai ir jų funkcionavimas etninėje kultūroje 
5. Dievo motinos percepcija frazeologijoje ir etninėje kultūroje 

 

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (daiva.sinkeviciute@flf.vu.lt) 

 Semestrinių darbų tematika 

Galimos semestrinių darbų temos: 
1. Šunų vardų davimo polinkiai pasirinktoje vietovėje. 
2. Katinų vardų davimo polinkiai pasirinktoje vietovėje. 
3. Kitų (papūgėlių, šeškų ar kt.) naminių gyvūnėlių vardų davimo polinkiai 

pasirinktoje vietovėje. 
4. Vaikų vardų pasirinkimo priežastys. 



5. Pasirinktos vietovės oniminis peizažas šnekamojoje kalboje.  
 

 

Doc. Vytautas Rinkevičius (vytautas.rinkevičius@flf.vu.lt) 

Semestrinių darbų tematika 

• Kalbos istorija 
• baltų kalbų lyginimas  
• lietuvių kalbos kirčiavimas 

 
  
Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė  (birute.kabasinskaite@flf.vu.lt) 

 Semestrinių darbų tematika 

• filologiniai, tekstologiniai senosios lietuvių raštijos tyrimai  
• žodžių istorijos tyrimai 

Temos: 

1. Jono Jaknavičiaus ir Mikalojaus Daukšos Postilės perikopių ryšiai. 
2. Dūriniai XIX a. Lauryno Ivinskio žodyne. 
3. Linksmoji ir rimtoji etimologija Kristijono Milkaus žodyne (1800). 
4. Skoliniai naujosiose 1845 m. Kancionalo (reformatų giesmyno) giesmėse. 
5. Paukščių pavadinimai Lauryno Ivinskio ir Simono Daukanto žodynuose. 
6. Augalų pavadinimai Brodovskio vokiečių–lietuvių kalbos žodyne (XVII a.). 
7. Įrankių pavadinimai XVII amžiaus originaliajame Mažosios Lietuvos žodyne 

Clavis germanico-litvana. 

 

Agnė Navickaitė-Klišauskienė (agne.navickaite@flf.vu.lt) 

Galimos bakalauro ir semestrinių rašto darbų temos: 

• Deminutyvai lietuvių ir latvių kalboje; 
• Hibridiniai dariniai lietuvių ir latvių kalboje 
• Daiktavardžių daryba lietuvių ir latvių kalboje 

(Visos temos gali būti siaurinamos, susitarkime individualiai!) 

 

 

	


