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Konferencijos tematika: 

• sociolingvistika 

• kalbų politika 

• diskurso analizė  

• vertimas  

• kalbų mokymas ir mokymasis 

• kalbų įsisavinimas 

• kalbų testavimas 

• tekstynų lingvistika 

• psicholingvistika 

• gestotyra 

• pragmatika ir kt. 

 

Plenarinių posėdžių pranešėjai: 

 
Annick De Houwer 
Erfurto universitetas 
 
www.uni-erfurt.de/philosophische-
fakultaet/seminare-
professuren/sprachwissenschaft/personen/prof-
dr-annick-de-houwer, www.habilnet.org  

 
 

Marcus Callies 
Brėmeno universitetas 
 
https://www.callies.uni-bremen.de 

 

 

Victoria Guillén Nieto 
Alikantės universitetas  
 
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-
breve/en/guillen-nieto-victoria/5340   
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Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų. 
 
Pranešimų trukmė – 30 minučių (20 min. pranešimas, 10 min. klausimai).  
Kviečiame rengti ir stendinius pranešimus. 
Taip pat kviečiame teikti paraiškas kolokviumams.   

Kolokviumas – tai galimybė keliems pranešėjams diskutuoti viena tema. Gali būti organizuojamas:  
• trumpas kolokviumas: 3 dalyviai, trukmė – 1,5 val. 
• ilgas kolokviumas: 5–6 dalyviai, trukmė – 3 val.   

Kolokviumo pirmininkas pats organizuoja ir registruoja grupę, rengia ir siunčia kolokviumo 
santrauką. Taip pat kolokviumo organizatorius savarankiškai skirsto laiką įžangai, pranešimams, 
diskusijoms ir pan.   
 
Svarbios datos: 

• pranešimų santraukos (300–500 žodžių be literatūros sąrašo) – iki 2022 m. kovo 15 d. 
• kolokviumo koncepcija ir bendra santrauka, pranešėjų pavardės (500–700 žodžių) – 

iki kovo 1 d.  
• apie priimtus pranešimus bus pranešta iki birželio 1 d.   
• išankstinė registracija iki liepos 31 d. 
• registracija iki rugpjūčio 31 d. 

 
Pranešimo arba kolokviumo santrauką prašome pateikti čia: 
www.litaka.lt/registracija 
 
Konferencijos mokestis: 

• dalyviams su pranešimu – 120 eurų 
• išankstinė registracija dalyviams su pranešimu – 100 eurų 
• studentams, doktorantams ir LITAKA nariams – 90 eurų   
• išankstinė registracija studentams, doktorantams ir LITAKA nariams – 50 eurų 
• konferencijos klausytojams (be pranešimo), norintiems gauti pažymėjimą, – 10 eurų  

 
COVID-19 informacija:  
Konferencija planuojama gyvai, tačiau organizatoriai pasilieka galimybę, pakitus pandeminei 
situacijai, perkelti ją į internetinę erdvę. Jei taip įvyktų, mokestis būtų mažinamas. 
 
Konferencijos organizatoriai: 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros institutas 
Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA 
 
Kontaktai: 
El. p. cal.vilnius2022@litaka.lt  
Kontaktinis asmuo – Lina Vaškevičienė 
Konferencijos svetainė www.litaka.lt 
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