BALTISTIKOS KATEDROS TYRIMŲ SRITYS
Diachroninė ir sinchroninė kalbotyra
PAGRINDINIAI KATEDROS MOKSLINIAI INTERESAI
-

Baltų kalbų ir lietuvių tarmių fonologija, fonetika
Baltų kalbų ir tarmių morfo(no)logija, etimologija ir onomastika
Rašytinė baltų kalbų istorija
Istorinė baltų kalbų gramatika
Baltų kalbotyros istorija

KATEDRA ĮSTEIGĖ IR LEIDŽIA TARPTAUTINĮ BALTŲ KALBOTYROS ŽURNALĄ
BALTISTICA (http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica)
KATEDROS MOKSLINIAI TYRIMAI
- dabartinės ir istorinės baltų kalbų būklės tyrimai ir jų rezultatų populiarinimas
bei sklaida;
- išskirtinis dėmesys latvių ir prūsų kalboms: įsteigtas Latvistikos kabinetas
(http://www.latvistika.flf.vu.lt/) su savarankiška biblioteka, bendradarbiaujant
su kolegomis sukurta Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė
(http://www.prusistika.flf.vu.lt/paieska/paieska/), taip pat lietuvių kalbos
žodžių etimologijai: paskelbta katedroje sukaupta ir papildyta etimologinė
kartoteka (http://etimologija.baltnexus.lt/);
- pakaitomis kas penkeri metai su kolegomis iš Latvijos rengiami tarptautiniai
baltistų kongresai (http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/lt/) ir kitos
mokslinės konferencijos;
- sukurtas ir kartu su kolegomis plėtojamas lituanistikos ir baltistikos
mokslininkų tinklas Baltnexus (http://baltnexus.lt/);

KATEDROS MOKSLININKAI PRIKLAUSO ORGANIZACIJOMS, YRA TĘSTINIŲ
LEIDINIŲ REDAKCINIŲ KOLEGIJŲ NARIAI ETC.
dr. Gina Holvoet
- žurnalo Res Humanitariae (Klaipėda) redakcinės kolegijos narė
(http://www.ku.lt/leidykla/leidiniai/moksliniai-zurnalai/res-humanitariae/);
- asociacijos Academia Salensis (Lietuva) valdybos narė
(http://www.academiasalensis.org/lt/apie/as-struktra);
doc. dr. Birutė Kabašinskaitė
- žurnalų Archivum Lithuanicum (Vilnius)
(http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=91
6) ir Baltistica (Vilnius)
(http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/about/editorialTeam) redakcinių
kolegijų narė;

doc. dr. Jurgis Pakerys
- žurnalų Archivum Lithuanicum (Vilnius)
(http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=91
6) ir Baltu filoloģija (Ryga) (http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskieizdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/) redakcinių kolegijų
narys;
- asociacijos Academia Salensis (Lietuva) narys
(http://www.academiasalensis.org/lt/apie/as-struktra);
doc. dr. Vytautas Rinkevičius
- žurnalo Baltistica (Vilnius) sekretorius
(http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/about/editorialTeam);
Akademikas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia:
- Latvijos universiteto garbės daktaras;
- Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (http://www.lma.lt/akademijosnariu-sarasas);
- organizacijos Academia Europaea narys (http://www.aeinfo.org/ae/User/Stund%C5%BEia_Bonifacas);
- organizacijos Sodalizio Glottologico Milanese narys korespondentas (Italija);
- Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (http://lma.lt/lt/lma-struktura/moksluskyriai-ir-nariai/humanitariniu-ir-socialinu-mokslu-skyrius/humanitariniu-irsocialiniu-mokslu-skyriaus-sudetis);
- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys http://www.vlkk.lt/struktura-irkontaktai/komisija);
- baltų lingvistikos žurnalo Baltistica (Vilnius) redaktorius
(http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/about/editorialTeam);
- žurnalų Balto-Slavjanskie Issledovanija (Maskva), Baltu filoloģija (Ryga)
(http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zurnali-unperiodiskie-izdevumi/baltu-filologija/) ir Acta-Baltico Slavica (Varšuva)
redakcinių kolegijų narys;
- Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas
(http://www.lkd.flf.vu.lt/kontaktai.html);
prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė
- tarptautinės onomastikos asociacijos (ICOS) narė
(http://icosweb.net/drupal/membership);
- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisės kviestinė ekspertė
http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises);

KATEDROS MOKSLININKAI BENDRADARBIAUJA, PALAIKO MOKSLINIUS RYŠIUS
SU
- Latvijos universitetu (Ryga, Latvija), Krokuvos Jogailaičių universitetu
(Lenkija), Tartu universitetu (Estija), Ciuricho universitetu (Šveicarija), Pizos
universitetu (Italija), Goethes universitetu (Frankfurtas prie Maino, Vokietija),
Greifsvaldo universitetu (Vokietija), Sankt Peterburgo universitetu (Rusija),
Varšuvos universitetu (Lenkija), Helsinkio universitetu (Suomija), Poznanės
universitetu (Lenkija), Masaryko universitetu (Brno, Čekija), Liepojos
universitetu (Latvija), Humboldtų universitetu (Berlynas, Vokietija), Stokholmo
universitetu (Švedija) ir daugeliu kitų baltų kalbas tiriančių, dėstančių mokslo
institucijų;
- Latvių kalbos agentūra (Ryga), Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Vilnius),
Lietuvos mokslo taryba;
- Į katedrą kasmet atvyksta stažuotojų iš užsienio, pvz., dokt. F. Sommer iš
Ciuricho universiteto (2016 m.), dėst. A. Rembialkowska iš Varšuvos universiteto
(2016-2017 m.), dokt. doktorantas R. Kanarkowskis iš Krokuvos Jogailaičių
universiteto (2017 m.);
KATEDROJE DIRBA LEKTORIAI IŠ UŽSIENIO
- Evė Raestė iš Estijos, Tartu universiteto
- lektorius iš Vengrijos (priskirtas dekanato)

