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Baltistikos katedros tyrėjai
• Katedroje dirba:
• 3 profesoriai (B. Stundžia, B. Jasiūnaitė, D. Sinkevičiūtė),
• 6 docentai (G. Juzala, B. Kabašinskaitė, G. Miškinienė, J.
Pakerys, V. Rinkevičius, M. Villanueva Svensson),
• 1 vyr. mokslo darbuotoja (G. Holvoet),
• 2 asistentės (A. Navickaitė-Klišauskienė, E. ŽilinskaitėŠinkūnienė),
• 1 jaun. asistentė (E. Kazakėnaitė)
• 3 doktorantės (G. Junčytė, V. Sidaravičienė, D. Tamulaitienė)
• -- taip pat prof. J. Palionis, doc. R. Venckutė

Pagrindinės tyrimų kryptys
sinchroniniai ir diachroniniai baltų ir joms artimų
kalbų, jų tekstų bei kultūrų tyrimai;
Daugiausia katedroje vyksta dabartinių lietuvių ir
latvių kalbų sistemų bei ankstesnių jų stadijų,
taip pat prūsistikos tyrimai leksikos, semantikos,
morfo(no)logijos aspektais, atliekama baltų
kalbų tekstų tarpusavio sąveikos ir jų šaltinių
analizė.
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•
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•
•
•
•
•
•

Raštija (G. Holvoet, B. Kabašinskaitė, E. Kazakėnaitė, G. Miškinienė, J. Pakerys)
Žodžių daryba (A. Navickaitė-Klišauskienė, J. Pakerys, V. Sidaravičienė, D.
Sinkevičiūtė, B. Stundžia)
Fonologija ir akcentologija (V. Rinkevičius, B. Stundžia, D. Tamulaitienė, M.
Villanueva Svensson)
Morfo(no)logija (G. Junčytė, J. Pakerys, V. Rinkevičius, B. Stundžia, M. Villanueva
Svensson)
Leksika (B. Jasiūnaitė, B. Kabašinskaitė, V. Sidaravičienė, D. Sinkevičiūtė)
Latvistika (E. Kazakėnaitė, A. Navickaitė-Klišauskienė, V. Rinkevičius, E. ŽilinskaitėŠinkūnienė)
Etimologija (B. Kabašinskaitė, M. Villanueva Svensson)
Prūsistika (V. Rinkevičius, B. Stundžia)
Etnologija (G. Juzala, B. Jasiūnaitė)
Semantika (E. Žilinskaitė-Šinkūnienė)
Indoeuropeistika (M. Villanueva Svensson)

Katedros veikla
• straipsniai (džns – Baltistica, Archivum Lithuanicum, Baltu filologija
kt.; taip pat kitų šalių leidiniuose po konferencijų )
• monografijos, studijos (publikuota V. Rinkevičiaus, J. Palionio, taip
pat A. Girdenio, P. Dinio, rengiama daugiau...)
• recenzijos (džns - Baltistica, Archivum Lithuanicum, Kratylos ir kt.)
• kritinis šaltinių leidimas (Chilinskio Biblijai skirti darbai)
• leidžiamas žurnalas Baltistica (nuo 1965 m.), po 2 sąs. per metus
(http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica)
• mokslo straipsnių rinkiniai (akcentologijos, tiurkų kultūros ir
istorijos)
• mokslo darbai (baigti leisti Skardžiaus RR, Sosiūro Bkkursas)

Projektai
įvairūs (stengiamės pritraukti tyrėjus iš kitur)
- daugelis projektų – tiriamieji, pvz., morfologinė
būdvardžių adaptacija, skirti Chilinskio Biblijai, baltų ir
slavų kalbų kirčiavimas, dab. kirčiavimo polinkiai, vardų
variantai, baltų k. istorinė gramatika, perifrastiniai
kauzatyvai, dūriniai VOK-BLT, BLT-VOK žodynuose, vardai
su -ija, erdvės topologiniai tyrimai ir kt.)
kiti - Baltistikos ir LT mokslo, studijų centrų
bendradarbiavimo skatinimas, Baltų kalbų morfosintaksė;
- taip pat leidybos, konferencijų organizavimo, baltistikos
plėtros projektai (su Krokuva, Tartu, Varšuva)

Kita veikla ir ištekliai
- pakaitomis su latviais rengiami baltistų kongresai (rengėm 2015 m.),
taip pat kitos konferencijos (su LKI – A. Girdenio)
- istorinės kalbotyros (baltistika, indoeuropeistika, pildoma per
projektus) ir latvistikos (Latvistikos kabinete, jam –10!) bibliotekos
- internete paskelbta etimologinė lietuvių kalbos duomenų bazė,
paskelbta per LMT projektus 2008-2012 m.
(http://etimologija.baltnexus.lt)
- Internete paskebta prūsų kalbos duomenų bazė per LMT projektą
2012-2013 m. (http://www.prusistika.flf.vu.lt/paieska/paieska/)
- Įsteigtas ir veikia baltistikos mokslininkų tinklas (http://baltnexus.lt)

