
2016 m. Baltistikos katedros vadovauti mokslo ir sklaidos projektai 
 
 
Centrinės projektų valdymo agentūros  
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos parama 
 
„Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu“ (Baltic morphosyntax in space 
and time) 2016 m., finansuota pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo 
programą, projekto vadovas doc. dr. Miguel Villanueva Svensson. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2062-baltu-
kalbu-morfosintakse-erdves-ir-laiko-aspektu 

 
 
 
Lietuvos mokslo tarybos parama 
 
„Baltų kalbų istorinė gramatika“ (Historical grammar of the Baltic languages), 2016-
2017 m., finansuojama pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–
2024 m. programą, projekto vadovas doc. dr. Miguel Villanueva Svensson. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2247-baltu-
kalbu-istorine-gramatika 
 
 
„Baltų kalbų perifrastiniai kauzatyvai“ (Periphrastic causatives in Baltic), 2016-2018 
m., finansuojama pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. 
programą, projekto vadovas doc. dr. Jurgis Pakerys. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2248-baltu-
kalbu-perifrastiniai-kauzatyvai 
 
 
„Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 51–53 tomų leidyba“ (Publication of Volumes 
51-53 of Baltistica, Journal of Baltic Linguistics) 2016-2018 m., finansuojama pagal 
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą, projekto 
vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2147-
zurnalo-baltistika-leidyba 
 
 
„Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių-baltų ir baltų-vokiečių kalbų 
žodynuose“ (Compounding in the Old German-Baltic and Baltic-German 
Dictionaries), 2016-2018 m., finansuojama pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir 
sklaidos 2016–2024 m. programą, projekto vadovas prof. habil. dr. Bonifacas 
Stundžia. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2150-
duryba-senuosiuose-zodynuose 
 
 
„Naujų baltistikos veikalų vertimas“ (Translation of new books on Baltic linguistics), 
2016-2017 m., finansuojama pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–
2024 m. programą, projekto vadovas doc. dr. Vytautas Rinkevičius. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2097-nauju-
baltistikos-veikalu-vertimas 
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„Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, 
faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas“ (Samuel Boguslaus Chylinski’s 
New Testament. Research of the Manuscript. Facsimile and interactive digital 
Edition), 2016-2018 m., finansuojama pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir 
sklaidos 2016–2024 m. programą, projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2098-
samuelio-boguslavo-chylinskio-naujasis-testamentas 
 
 

 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos parama 
 
„Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos 
norma“ (Development in the Accentuation of Middle-Age Generation of Educated 
Lithuanians and it’s Relation to Standard Norm), 2014–2016 m., finansuota pagal 
VLKK programą „Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 
2006-2015 metais“, projekto vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. 

Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2070-
vidurines-kartos-inteligentu-kirciavimo-polinkiai-ir-ju-santykis-su-bendrines-
kalbos-norma 

 
 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos parama 
 
„Baltijos tiltai“ (Baltic Bridges), 2016 m. finansuota pagal LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos Studijų ir mokslo plėtros programą, projekto vadovas doc. dr. Jurgis 
Pakerys. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2072-
baltijos-tiltai 
 
 
„Lietuvos link“ (Towards Lithuanian), 2016 m., 2016 m. finansuota pagal LR 
Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų ir mokslo plėtros programą, projekto vadovė 
prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė. 
Daugiau žr. http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra/2071-
lietuvos-link 
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