„ŽODŽIŲ DARYBOS, LEKSIKOLOGIJOS, ETIMOLOGIJOS IR MORFOLOGIJOS KRYŽKELĖS“
(2022 m. gegužės 26–28 d., Panevėžio raj.)
ZOOM nuoroda į renginį: https://liedm.zoom.us/j/87558427603

Laikas / Time

Pranešėjas / Presenter

Gegužės 26 diena (ketvirtadienis) / 26th of May (Thursday)
Atstovaujama institucija /
Pranešimas / Presentation
Institution

9.30–10.00

Išvykimas / Departure (Universiteto g. 5)

12.30–14.00

Pietūs (Bistrampolio dvare) / Lunch (at Bistrampolis mansion)

Pranešimo būdas /
Way of presenting

Moderuoja Vilma Zubaitienė
Sveikinimo žodis (LT)

nuotoliniu būdu /
online

14.00–14.10

Inesa Šeškauskienė

Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto dekanė

14.10–14.30

Antanas Smetona

Vilniaus universitetas

Morfemų gramatiškumas ir derivacija (LT)

gyvai /in person

14.30–14.50

Vytautas Kardelis

Vilniaus universitetas

Asmenvardžiai, vietovardžiai ir kalbos istorija (LT)

gyvai / in person

14.50–15.10

Laimute Balode

Helsinkio universitetas, Latvijos
universitetas

Etnonimų kryžkelėse: liet. estas / latv. igaunis atvejis (LT)

gyvai / in person

Aurelija Gritėnienė

Lietuvių kalbos institutas

Igor Korolyov

Kyjivo nacionalinis Taraso Ševčenkos
universitetas

Enciklopedinės žinios apie Ukrainą „Mažajame ukrainiečių–lietuvių kalbų žodyne“
(LT)

nuotoliniu būdu /
online

Danguolė Mikulėnienė

Lietuvių kalbos institutas

Prano Skardžiaus vaidmuo Lietuvių kalbos instituto istorijoje (1938–1943) (LT)

nuotoliniu būdu /
online

15.10–15.30

15.30–15.50
15.50–16.20

Kavos pertrauka / Coffee break
Moderuoja Guoda Skripkauskaitė

16.20–16.40

Daiva Aliūkaitė

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas

Kodėl žemaičiai įvietinami aukštaitiškųjų regiolektų zonose, arba koks kalbinis
paprastųjų kalbos bendruomenės narių žemaitiškojo tarmiškumo pagrindas (LT)

nuotoliniu būdu /
online

16.40–17.00

Norbert Ostrowski

Krokuvos Jogailaičių universitetas

Baltų *-ā-iliatyvas (LT)

nuotoliniu būdu /
online

17.00–17.20

Pawel Brudzinski

Varšuvos universitetas

Senosios lietuvių kalbos kuratyvai Biblijos vertimuose (EN)

nuotoliniu būdu /
online

17.20–17.40

Anželika Smetonienė

Lietuvių kalbos institutas

Anoniminio katekizmo (1605) skolintų daiktavardžių integravimas (LT)

nuotoliniu būdu /
online

17.40–18.00

Lina Inčiuratė-Noreikienė

Vilniaus universitetas

Hibridinių ir koreliacinių vedinių konkurencija (priesaginiai asmenų pavadinimai)
(LT)

gyvai / in person

18.00–18.30

Diskusijos / Discussions

18.30–19.30

Vakarienė / Dinner

Laikas / Time

Pranešėjas / Presenter

Gegužės 27 diena (penktadienis) / 27th of May (Friday)
Atstovaujama institucija /
Pranešimas / Presentation
Institution

Pranešimo būdas /
Way of presenting

Moderuoja Aušrinė Zelenkaitė
9.40–10.00

Jolanta Vaskelienė

Vilniaus universiteto Šiaulių
akademija

Dėl kai kurių morfologinės žodžių darybos sąvokų ir sampratų (LT)

gyvai / in person

10.00–10.20

Jūratė Lubienė,
Dalia Pakalniškienė

Klaipėdos universitetas

Užpakalio pavadinimai šiaurės žemaičių patarmėje: semantika ir nominacija (LT)

gyvai / in person

10.20–10.40

Regina Rinkauskienė

Vytauto Didžiojo universitetas

Kaip anykštėnai tampa uteniškiais: fonetiniai ir morfologiniai kitimai (LT)

gyvai / in person

10.40–11.00

Vilija Ragaišienė

Lietuvių kalbos institutas

Sisteminis požiūris į kirčio atitraukimą rytinėse rytų aukštaičių šnektose (LT)

nuotoliniu būdu /
online

11.00–11.20

Daiva Murmulaitytė

Lietuvių kalbos institutas

„Žodžių darybos vedlys“ plačiajai visuomenei ir specialistams (LT)

nuotoliniu būdu /
online

Pietūs / Lunch

11.20–13.00

Moderuoja Guoda Skripkauskaitė
13.00–13.20

Jolanta Gelumbeckaitė

Frankfurto prie Maino Goethe’s
universitetas

Žodžių daryba senojoje lietuvių kalboje (LT)

nuotoliniu būdu /
online

13.20–13.40

Edmundas Trumpa

Latvijos universitetas

Pastebėjimai dėl tarminės leksikos sąsajų su senosiomis baltų kalbomis (LT)

gyvai / in person

13.40–14.00

Henrik Hornecker

Berlyno Humboldtų universitetas

Daiktavardžių giminių bei kamienų variantai senojoje lietuvių kalboje (DE)

nuotoliniu būdu /
online

14.00–14.20

Dalius Jarmalavičius

Vilniaus universitetas

Rankraštinio žodyno „Lexicon Lithuanicum“ vokiečių kalbos sudurtinių
daiktavardžių lietuviškieji darybiniai atitikmenys (LT)

gyvai / in person

14.20–14.40

Otso Vanhala

Berlyno Humboldtų universitetas

Priešdėlinių veiksmažodinių vedinių daryba senojoje lietuvių kalboje (EN)

gyvai / in person

14.40–15.00

Kavos pertrauka / Coffee break
Moderuoja Aušrinė Zelenkaitė

15.00–15.20

Yoko Yamazaki

Stokholmo universitetas

Dar kartą apie kláusti, klausýti ir jiems giminingų formų priešistorę (EN)

nuotoliniu būdu /
online

15.20–15.40

Jurgita Venckienė

Lietuvių kalbos institutas

Petro Avižonio „Liėtuviškos Gramatikėlės“ (1898) normos ir variantai (LT)

nuotoliniu būdu /
online

15.40–16.00

Aranka Laczházi

Budapešto Lorando Etvešo
universitetas

Slavų skoliniai lietuvių kalboje kaip galimi netiesioginiai skoliniai iš vengrų kalbos
(LT)

nuotoliniu būdu /
online

16.00–16.20

Lidija Leikuma

Latvijos universitetas

Slavų kalbų veiksmažodžiai XVIII a. pabaigos latgaliečių tekstuose (LV)

gyvai / in person

16.20–16.40

Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė,
Petras Grėbliūnas

Poznanės Adomo Mickevičiaus
universitetas

Kaip kalba ir rašo Punsko krašto jaunimas? (LT)

gyvai / in person

16.40–17.00

Kavos pertrauka / Coffee break
Moderuoja Guoda Skripkauskaitė

17.00–17.20

Anita Paidere

Latvijos universitetas

Latvių mikrotoponimika kaip priesaginės žodžių darybos ypatybių tyrimo šaltinis
(LV)

gyvai / in person

17.20–17.40

Erika Jasionytė-Mikučionienė

Vilniaus universitetas

Lietuvių kalbos dalelyčių kombinacijų klausimu (LT)

gyvai / in person

17.40–18.00

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė

Vilniaus universitetas

Dar dėl rodomojo įvardžio anas vietos deiktinėje lietuvių kalbos sistemoje

nuotoliniu būdu /
online

18.00–18.20

Jolita Urbanavičienė

Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ – kuo ji naudinga
leksikografams? (LT)

gyvai / in person

18.20–19.00

Diskusijos / Discussions

19.00–20.00

Vakarienė / Dinner

Laikas / Time

Pranešėjas / Presenter

Gegužės 28 diena (šeštadienis) / 28th of May (Saturday)
Atstovaujama institucija /
Pranešimas / Presentation
Institution

Pranešimo būdas /
Way of presenting

Moderuoja Guoda Skripkauskaitė
10.00–10.20

Diego Ardoino

10.20–10.40

Daiva Kardelytė-Grinevičienė

10.40–11.00

Agnieszka Rembialkowska

11.00–11.20

Lina Plaušinaitytė,
Vilma Zubaitienė

Berno universiteto Slavų kalbų ir
literatūrų institutas

Apie pirmąjį Kardinolo G. Mezzofanti rankraštiniame archyve išlikusį tekstą
lietuvių kalba (LT)

nuotoliniu būdu /
online

Būti ar nebūti: konkuruojanti lokatyvinių konstrukcijų vartosena lietuvių kalbos
patarmėse (LT)

gyvai / in person

Varšuvos universitetas

Apie Motiejaus Prano Martynaičio „Grammatikos“ antrajame leidime (1861)
išleistų lenkų-lietuvių pasikalbėjimų leksikos ir stiliaus ypatybės (LT)

nuotoliniu būdu /
online

Vilniaus universitetas

Leksikografiniai elementai XIX a. Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos vadovėliuose
(LT)

gyvai / in person

11.20–12.00

Diskusijos / Discussions

12.00–13.30

Pietūs / Lunch
Ekskursija / Trip
Prano Skardžiaus gimtinės aplankymas / Visiting homeland of Pranas Skardžius

