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Dalyvavo 17 iš 22 Tarybos narių.

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti.
II. SVARSTYTA: praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.
III. SVARSTYTA: gretutinių studijų organizavimas. Klausimą pristatė prodekanė doc. D.
Šileikaitė-Kaishauri. Diskusijoje dalyvavo: dekanas doc. A. Smetona, prof. D. Pociūtė, doc. G.
Dručkutė, doc. E. Sausverdė, doc. I. Šeškauskienė, doc. J. Pakerys, doc. N. Maskaliūnienė.

NUTARTA: pritarti gretutinių studijų tvarkai. Patvirtintą gretutinių studijų tvarką žr.:
http://www.flf.vu.lt/assets/files/studijos/gretutines/GR_ST_tvarka_ir_priedai_FILF_2011
-12-16.pdf

IV. SVARSTYTA: Lietuvių kalbos tyrimų centro steigimo klausimas. Klausimą pristatė doc.
A. Judžentis. Diskusijoje dalyvavo: doc. I. Šeškauskienė, dekanas doc. A. Smetona, doc. L.
Vilkienė, doc. J. Pakerys, prof. B. Stundžia, doc. N. Maskaliūnienė, doc. N. Linkevičienė,
prof. D. Pociūtė, doc. E. Sausverdė, prof. R. Rudaitytė.

DĖL LIETUVIŲ KALBOS TYRIMŲ CENTRO
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1. Naujajame statute Vilniaus universitetas skelbiasi esąs mokslo ir studijų institucija,
kurios viena pagrindinių veiklos sričių – mokslas, o viena pagrindinių veiklos rūšių –
moksliniai tyrimai.
Vilniaus universitetas išsikėlė ambicingą tikslą vykdyti aukšto tarptautinio lygio
fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir stiprinti mokslo vaidmenį ir poveikį
visuomenės raidai. Universitetas siekia laiduoti tokį tyrimų lygį, kuris leistų lygiomis teisėmis
dalyvauti tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo veikloje, būti aktyviu ir atsakingu
tarptautinės mokslo bendruomenės nariu.
2. Vilniaus universiteto Filolofgijos fakulteto lituanistams dabartinėmis sąlygomis
vykdyti universiteto išsikeltus tikslus bei uždavinius gana sudėtinga dėl didelio pedagoginio
darbo krūvio, kuklių mokslinio darbo sąlygų, tam tikro mokslinio darbo nuvertinimo,
organizacinių problemų ir kitų dalykų. Reikia pabrėžti, kad net ir tokiomis sąlygomis kai
kurie Fakulteto darbuotojai sugeba pasiekti reikšmingų mokslinio darbo rezultatų ir
tarptautinio pripažinimo, tačiau net sunku įsivaizduoti, kiek pastangų ir sveikatos jiems tenka
padėti. Mokslo darbuotojų, kurių pagrindinė priedermė būtų ne pedagoginis, o mokslinis
darbas, Filologijos fakultete nėra arba beveik nėra. Kokios nors atskiros mokslo darbo
organizavimo, koordinavimo, skatinimo struktūros Fakultetas taip pat neturi. Tai verčia
ieškoti sprendimų, kurie leistų Fakultete sutelkti lituanistikos mokslo potencialą, sustiprinti
mokslinius tyrimus, atkurti mokslo ir studijų pusiausvyrą.
3. Lietuvių kalbotyra išgyvena ne pačius geriausius laikus: nors gausėja taikomųjų
tyrimų, lituanistikos išteklių digitalizavimo, leidybos ir sklaidos projektų, tačiau fundamentinė
lingvistika, teikianti gyvybinius syvus naujoms kalbotyros kryptims ir šakoms, sulaukia vis
mažiau dėmesio. Atsiveriant tarptautiniam mokslo pasauliui reikėtų sparčiau atnaujinti
vykdomų tyrimų metodiką ir terminiją ir iš naujo peržiūrėti atliktus lietuvių kalbos tyrimus, juos
papildyti ir patikslinti, išsamiau ištirti ir aprašyti lietuvių kalbos leksinę ir gramatinę semantiką
bei kitas mažiau nagrinėtas lietuvių kalbos sritis. Atėjo laikas rengti naują apibendrinamąją
lietuvių kalbos gramatiką, lietuvių kalbą plačiau pristatyti tarptautinei mokslo
bendruomenei. Fakultete, kuriame vykdomos įvairių kalbų studijų programos, labai paranku
stiprinti vykdomus gretinamuosius ir tipologinius darbus.
4. Išdėstytos aplinkybės skatina Filologijos fakultete steigti Lietuvių kalbos tyrimų
centrą, kurio priedermė būtų vykdyti mokslinius lietuvių kalbos tyrimus. Šie tyrimai galėtų būti
vykdomi plačiame kontekste ir apimti lietuvių kalbos santykius su kitomis giminiškomis bei
negiminiškomis kalbomis. Lietuvių kalbos tyrimų centras turėtų šakinio Filologijos fakulteto
padalinio statusą.
Greta pagrindinės mokslinės veiklos Centras dalyvautų ir mokymo procese: priimtų
studentus mokslinei praktikai, vadovautų jų mokslo darbams, suderinęs su Fakulteto
katedromis rengtų ir skaitytų specialius kursus. Centras aktyviai bedradarbiautų su Fakulteto
katedromis: priimtų jų darbuotojus mokslo stažuotėms, mokslo tiriamiesiems projektams
vydyti, drauge organizuotų mokslo renginius, rengtų bendras mokslo publikacijas. Centre
kvalifikaciją kelti galėtų ir kitų Lietuvos bei užsienio mokslo institucijų darbuotojai, jame
galėtų vykti podoktorantūros studijos.
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Centras rengtų mokslo darbus ir kitus leidinius. Jis organizuotų mokslo konferencijas,
seminarus ir kitus Fakulteto bendruomenei ir Lietuvos bei tarptautinei mokslo visuomenei
skirtus renginius. Centras perimtų mokslo žurnalo „Lietuvių kalba“ leidybą.
5. Pritarus Lietuvių kalbos tyrimų centro Fakultete steigimui toliau būtų rengiami jo
įstatai, sprendžiami patalpų, etatų, vadovavimo ir kiti klausimai.
Šiuo klausimu buvo balsuojama. Balsavimo rezultatai: 13 už, 4 susilaikė.
NUTARTA: pritarti Lietuvių kalbos centro steigimui.

V. SVARSTYTA: Rimanto Uknevičiaus baigiamojo darbo pateikimo terminas. Klausimą
pristatė prodekanė doc. D. Šileikaitė-Kaishauri.
NUTARTA: Rimantas Uknevičius baigiamąjį darbą turi pateikti iki 2012 m. sausio 16 d. 12
val.

VI. SVARSTYTA: Skandinavistikos studijų programos komiteto tvirtinimas

NUTARTA: patvirtinti tokį Skandinavistikos (BA) studijų programos komitetą:
1.
2.
3.
4.
5.

Pirmininkė doc. dr. Erika Sausverdė
Dr. Loreta Vaicekauskienė
Dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė
Doc. dr. Saulius Pivoras (VDU PMDI Viešojo administravimo katedros vedėjas)
Prof. Jurij Kuzmenko (Berlyno Humboldtų universiteto Šiaurės Europos studijų instituto
profesorius emeritas, Rusijos mokslų akademijos Kalbotyros instituto vyriausiasis
mokslo darbuotojas)
6. Studentų atstovas (2011/2012 m. m. Nadežda Kušner)
7. Socialinis partneris – Bo Harald Tillberg (Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuro
Lietuvoje direktorius)

VII. SVARSTYTA: leidinio rekomendavimas spaudai: V. Plungiano knyga „Gramatinių
kategorijų tipologija“ II d. (vertimas į lietuvių kalbą; vertė doc. J. Pakerys). Klausimą pristatė
prodekanė prof. R. Rudaitytė.
NUTARTA: rekomenduoti išleisti V. Plungiano knygą „Gramatinių kategorijų tipologija“ II
d.
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Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

prof. dr. Vytautas Kardelis
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