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Pranešimo gairės

• Duomenų bazės Mūsų laiškai rengimo 
principai, sandara ir iššūkiai;

• Empirinės analizės galimybės;

• Duomenyno ateitis



Idėja

• Duomenyno kūrimo ištakos ~2008 m.

• Pagrindiniai tikslai: 

– išsaugoti nuo pražūties lietuviškų laiškų 
paveldą;

– rinkti lietuviškus egodokumentus
(laiškus), ypač esančius asmeniniuose 
archyvuose, ir juos padaryti prieinamus 
moksliniams tyrimams;

– skatinti tarpdalykinius lietuviškos ir 
Lietuvos egodokumentikos tyrimus; 



Idėjos materializavimas

– 2011 m. Lietuvos mokslo taryba suteikė finansinę 
paramą 2,5 metų projektui (sutarties Nr. LIT-4-23) 
Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų 
bazės (AKdb) formavimas;

– Tikslas – parengti ir vartotojui atverti elektroninį 
lietuviškų laiškų duomenyną.

– Rezultatas – www.musulaiskai.lt

http://www.musulaiskai.lt/


Mūsų laiškai: 
lietuviškų laiškų duomenyno
pirmasis leidimas (2013 m.)
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Kodėl laiškų duomenynas?

• AKdb nusprendėme formuoti kaip elektroninį laiškų 
archyvą-duomenyną dėl kelių priežasčių:

– orientavomės į universalesnį vartotoją (ne tik kalbininką, 
bet ir istoriką, kultūrologą, antropologą, sociologą...);

– norėjome pateikti ne tik tekstinius duomenis, bet ir laiško 
faksimiles, metainformaciją apie laišką (pvz., Helsinkio 
mokyklos parengti tekstynai nepateikia laiškų vaizdų);

– tokius duomenis galima panaudoti kuriant specializuotus 
tekstų archyvus ar tekstynus (t. y. patiems anotuojant 
tekstyną pagal reikmes);



Tarptautinis kontekstas

• Portugalų ir ispanų skaitmeninis laiškų 
archyvas-tekstynas (2014 m.):



Tarptautinis kontekstas
• Olandų XVII–XIX a. laiškų tekstynas: 2015 m. 

leidimo tekstyną sudaro apie 1000 laiškų;



Tarptautinis kontekstas
Vokiečių emigrantų laiškų archyvas;

• Minesotos universiteto Emigrantų 
laiškų internetinis archyvas;

Airių laiškų duomenynas (apie 3000 
laiškų)



Mūsų laiškų modelis

• Elektroninis (internete pasiekiamas) laiškų 
archyvas-duomenynas;

• Pateikiami rankraštiniai laiškai (t. y. 
nepublikuota, neredaguota korespondencija);

• Pateikiami privačiuose (asmeniniuose, t. y. 
ne viešuose, valstybiniuose) archyvuose 
saugomi laiškai;



Mūsų laiškų modelis

• Duomenyne pateikiami kelių grandžių 
duomenys:

– laiško (ir voko, jei išlikęs) faksimilės (fotografijos);

– dokumentiniu rinkimu perrašyti laiškai (.doc arba 
.docx formatu) („originalus perrašas“);

– laiško perrašas dabartinės bendrinės kalbos rašyba 
(bk perrašas) (.doc arba .docx ir .txt formatais);

– metaduomenys:
• laiško bibliografiniai duomenys;

• laiško autoriaus/siuntėjo biografiniai duomenys;



Laiško metaduomenys



Laiško metaduomenys: problemos

• Autorystės problema:

– kolektyviniai (diktuoti) laiškai – kam priskirti 
autorystę?

– perskyra tarp autoriaus (t. y. laiško minčių dėstytojo) 
ir rašančiojo (t. y. minčių perteikėjo raštu);

• Laiško kalbos nustatymo problema: 

– be išsamesnių kalbos tyrimų kartais sunku iš pirmo 
žvilgsnio įvertinti vieno ar kito laiško kalbos 
variantą;



Laiškų kalbos atmainos: rytų aukštaičių 
šiaurės panevėžiškių laiškai

1913 miatais 18 sausia mieniasia

Suliaikio sia maze trъmpio valandele

noriedamas su tamsta pasikalbet

dudu apznaiminimo kada asz

gavo no n tamstos laiszko labe

linksmas palika ir kozna

valaland vis linksmiasnis

kada tamsta manenes niauzmer-

se taij aš nikados tamstos Su

niauzmerši labaij dikavoju

tamste uz tuokie grazo

surasimo ir pasviaikinimo

kada savis nisigaileje savo

rankialies juodu rašalielia

savo zodialio to balta popiarielia

tamsta sakie kad niagrazie

1. Petras Krasauckas, 1913-01-18  – tarmė



Laiškų kalbos atmainos : rytų aukštaičių 
šiaurės panevėžiškių laiškai

1968 m 12 d. lapkričio

mano sesutes a.a. Brangi

dukra labai ačiu už laiška

bo labai atsiprašau kad

teip ilgai neparašau laiško

aš pra jejuse žiema visa

sirgo o pavasari iš veže

i ligonine vasara grižo

iš ligonine ir sip silpna

sveikata norejos dar daržo

viu užsiauginti žieme kad

turet ka valgit kaimi

givenant reiki savo turet

pirkti negausi o miestas

toli ir nebegaliu važine

ti po namus šeip teip

2. Elena Ilekienė, 1968-11-12 – tarmė su bk atspalviais



Laiškų kalbos atmainos : rytų aukštaičių 
šiaurės panevėžiškių laiškai

Kubiliūnai,

1945 m. kovo mėn. 19 d.

Brangieji,

Sužinojus, kad galima rašyti laiškus į Ameriką,

tad aš ir Tamstoms rašau šį tą. Aš dabar atsikėliau

dirbti į kitą mokyklą, arčiau tėviškės. Dabar man į tėviškę

20 kilometrų. Mama ir Tėvelis dabar sveiki. Elena su Anu-

sė taip pat sveikos. Noriu žinoti ar Tamstos dar gyvenate

tose pačiose vietose. Parašykite laišką. Daugiau nieko

nežinau. Tad sudievu. Laukiu laiško kuo greičiausiai.

Nuo manęs ir mano tėvelių daug linkėjimo

ir gero gyvenimo visoms giminėms Amerikoje gyvenančioms.

Bučiuoju visas giminėles. Marytė Jučytė.

3. Marytė Jučytė, 1945-03-19 – bendrinė kalba



Laiškų kalbos atmainos: išeiviai 

8. 7. 77

Brangi Sesute Stase ir tavo 

viras labai daug linkemų

aš Stefa ir mano viras mes 

parašiti jusų laiska mes 

važusim am 13. 7. 77 bis 28. 7. 77. 

in Vilnius 

Mylima Sesute jaigu jusu galeit

pas mus susitiksim in Vilnius 

muß antrašas

Vilnius

Orlandov Str. 53

Studenten Wonheim

Stefin Kopper

4. Stefa Kopper, 1977-07-08 – bk su kitos kalbos atspalviais



Autoriaus/siuntėjo metaduomenys



Nepilnos laiškų 
dovanotojų/saugotojų anketos:



Autoriaus/siuntėjo metaduomenys: 
problemos

• Biografinių duomenų trūkumas;

– Gimtosios tarmės/atmainos problema: ypač aktuali identifikuojant bk
vartojusių,  miestuose ar išeivijoje gimusiųjų  laiškų autorių 
gimtąsias atmainas; 

– Raštingumo kriterijaus problema: 
• istoriškai kintanti sąvoka, t. y. raštingumas (kaip tam tikra veikla – literacy

practice) ir rašymas yra priklausomi nuo socialinio, kultūrinio, politinio ir 
istorinio konteksto; 

• provizoriškai, atsižvelgdami į formaliuosius rašybos bruožus, t. y. rašybos 
variantiškumą, skyrėme tris raštingumo (santykio su rašymo kultūra) 
grupes:

– a) mažai raštingi (rašyba labai varijuoja);
– b) vidutiniškai raštingi (rašyba varijuoja nedaug);
– c) raštingi (rašyba beveik nevarijuoja);

rengiant antrąjį leidimą, koreguotinos 
(galbūt – atsisakytinos?) kategorijos



Duomenynas: www.musulaiskai.lt

http://www.musulaiskai.lt/


Duomenyno pirmojo leidimo 
sandara: pagrindiniai faktai
• Pirmajame duomenyno leidime pateikti 1322 

laiškai;

• 195 autoriai/siuntėjai: iš jų – 89 moterys ir 106 vyrai;

• Laiškų parašymo geografija plati: nuo Pietų 
Amerikos iki Pietų Azijos;

• Seniausias duomenyno laiškas parašytas Petro 
Survilo 1907 m., jauniausias – parašytas Elenos 
Kranauskaitės 2010 m. 



Duomenyno sandara: laiškų 
parašymo geografija
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Duomenyno sandara: laiškų 
parašymo laikotarpiai
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Duomenyno sandara: laiškų 
pasiskirstymas pagal autentiškumą

Autografas

92%

Diktuotas

4%

Kolektyvinis

4%

Mašinraštis

0%

Nuorašas

0%
Kita

0%



Duomenyno sandara: laiškų 
pasiskirstymas pagal kalbos atmainas

Bendrinė kalba

66%

Tarmė

4%

Tarmė su bk 

atspalviais

5%

Bk su tarmės 

atspalviais

23%

Bk su kitos kalbos 

atspalviais

2%

Kita

0%



Duomenyno sandara: autorių 
pasiskirstymas pagal raštingumą

12%

21%

67%

Mažai raštingi (rašyba labai varijuoja)

Vidutiniškai raštingi (rašyba varijuoja

nedaug)

Raštingi (rašyba beveik nevarijuoja)



Duomenyno sandara: autorių 
pasiskirstymas pagal išsilavinimą
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Paieškų tipai: paprastoji paieška



Paieškų tipai: paprastoji paieška



Paieškų tipai: paieška pagal laiško 
informaciją



Paieškų tipai: paieška pagal autorių



Rezultatų pateiktis



Rezultatų pateiktis



Empirinių tyrimų galimybės

– kalbos:
• ortografijos, 
• skyrybos (punktuacijos),
• rašomosios kalbos atmainų, 
• morfologijos, 
• sintaksės, 
• leksikos lygmenų tyrimams, 
• sakytinės ir rašytinės kalbos santykio tyrimams ir kt.,

– literatūros (epistolikos raidos), 
– kasdienybės ar mikroistorijos, 
– emigracijos istorijos,
– sociologijos, 
– kultūrinės antropologijos tyrimams... 



Empirinių tyrimų galimybės: 
(socio)lingvistinių tyrimų kryptys

• diachroninė ar sinchroninė (pasirinkto laikotarpio) 
skirtingų kalbos lygmenų analizė atsižvelgiant į 
autorių išsilavinimą, raštingumą, gimtąją tarmę, 
mobilumą, amžių, lytį ir kt. socialinius aspektus, t. y. 
tiek kokybinė, tiek kiekybinė sociolingvistinė analizė;

• kodų kaitos tyrimai;
• rašysenos kaitos tyrimai;
• emigrantų rašomosios lietuvių kalbos tyrimai;
• lietuviško raštingumo istorijos tyrimai;
• iš dalies – kalbos nuostatų (pvz., „geros kalbos“ 

sampratos laiškuose) tyrimai;
• ...



Ateitis

• Parengti antrą papildytą ir pataisytą
duomenyno leidimą:

– Pirmajame leidime paskelbta tik labai 
nedidelė dalis (~ 5 proc.) per dešimtmetį 
surinktų duomenų;



Ateitis

• Tobulinti duomenyno modelį ir paieškų sistemą:
– Įtraukti kitų žanrų egododokumentus (pvz., 

dienoraščius, užrašų knygeles, atminimus);

– Koreguoti arba visiškai atsisakyti probleminių 
(interpretacinių) duomenyno paieškos kategorijų;

– Parengti lingvistinei analizei patogesnius tekstus, t.y.: 
• parengti (gramatiškai) anotuotą laiškų tekstyną; 

• esamus (ir būsimus) tekstų perrašus parengti pagal TEI
kodavimo  standartus, galbūt parengti skaitmeninį laiškų 
leidimą (t.y. tarpusavyje susiejant kelių lygmenų perrašus);

• sukurti kalbinei analizei pritaikytą paieškų sistemą (t.y. 
įgalinti „standartines“ paieškas pagal lemą, žodžio formą, 
frazę ir kt.)



Ačiū!

Apsilankykite: www.musulaiskai.lt

Jei turite laiškų, rašykite Aurelijai:

atamosiu@uni-mainz.de

http://www.musulaiskai.lt/
mailto:atamosiu@uni-mainz.de

