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Lietuviy

kalbos

instituto

kronika

1990
BalandZio 16 d. atkurtas Lietuviy kalbos institutas (1990 04 09 Lietuvos
MA Prezidiumo nutarimas Nr. 115).

Direktoriumi iSrinktas filol. m. dr. Aleksandras Vanagas.

Struktira. 4 skyriai: Zodyny (vadovas — filol. m. kand. V.Vitkauskas),

Gramatikos

(vadovas

—

filol.

m.

dr.

V.Ambrazas),

Kalbos

kultiiros

ir

terminologijos (vadovas — filol. m. kand. S.Keinys), Kalbos istorijos ir
dialektologijos (vadovas —
filol. m. kand. K.Morkiinas), 4 grupés:
Toponimikos, Kalby kontakty, Sociolingvistikos, Lietuviy kalbos komisijos.
1990 m. pabaigoje Institute dirbo 95 Zmonés, i§ jy 63 mokslo darbuotojai (5

filol. m. daktarai ir 24 filol. m. kandidatai).

Instituto aspirantiroje buvo 9 aspirantai (1990 m. priimta 2 —
E.Pranckiiniené ir D.Murmulaityté), doktorantiiroje — 1 doktorantas (filol. m.
kand. K.GarSva).
Pagrindinés
gramatiné sandara,

moksliniy
tyrimy
kryptys: lietuviy kalbos
leksikologija ir leksikografija, tarmés, kalbos istorija,

vardynas, dabartinés lietuviy kalbos funkcionavimas
kultira, sociolingvistika.

Leidy

ir normalizacija, kalbos

ba: [Sleista 10 leidiniy (84, 43 sp.l., 74552 egz.):

Valstybiné kalba ir kalbos normalizacija: VII Pabaltijo terminologijos ir
kalbos kultiiros teorinio ir metodinio seminaro (simpoziumo) praneSimy tezés
(1990 m. geguZés 29-30 d.) / Ats. red. S.Keinys. — V., 1990. — 21 p. — 250
Kalbos kultira / Ats. red.
87 p. — 4000 egz.
Kalbos kultira / Ats. red.
88 p. — 4000 egz.
Am6pazac B. Cpasuwrensiui
Moxcaac, 1990. — 292 c. — 800

K.Ulvydas. — V.: Mokslas, 1990, sas. 58. —
K.Ulvydas. — V.: Mokslas, 1990, sas. 59. —
cunraxcuc npwyacrua GanTHicKHx s3uKos. — B.:
exs.
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Gaivenis

K., Keinys $. Kalbotyros terminy Zodynas. — K.: 5viesa,

1990. — 278 p. — 10000 egz.

GarSva K. Pietryéiy Lietuvos autonomijos klausimai. — V., 1990..— 38 p.

— 3000 egz.

Kniaik3ta P. Vilniaus kraStas ir lietuviy kalba. — V.: Mokslas, 1990. —
80 p. — 10500 egz. (lietuviy, rusy, lenky k.).
Palionis
J., Sabaliauskas
A. Ryty
slavy kalbininkai
_lituanistikos

baruose. — V.: Mokslas, 1990. — 104 p. — 2000 egz.
Sabaliauskas

— 2000 egz.
Vitkauskas
40000 egz.

A. Lietuviy

kalbos leksika. —

V.: Mokslas,

1990. —

335 p.

V. Kad miisy Zodis neverkty. — K.: Sviesa, 1990. — 80 p., —

Dalyvavimas
spaudoje. Paskelbti 84 moksliniai straipsniai (76
respublikinéje ir 8 uZsienio spaudoje) bei 114 mokslo populiarinimo straipsniy.
Mokslo
propagavimas. lvairiais
paskaitos, dalyvauta 19 TV ir 8 radijo laidose.

kalbos

klausimais

skaitytos

49

Mokslinés
ekspedicijos.
Tarmiy,
Zodyno,
sociolingvistinei
medZiagai rinkti organizuotos 3 ekspedicijos (MosédZio, DieveniSkiy, KupiSkio
apylinkése), kurioms vadovavo L.Grumadiené, B.Vanagiené, A.Vidugiris,
K.Vosylyteé.
Konferencijos

ir tarptautiniai

moksliniai

rySiai.

‘Vasario-kovo mén. V.Ambrazas dalyvavo Milano kalbininky draugijos
konferencijoje ir Mesinos (Italija) universiteto kalbotyros instituto sesijoje, skaité
paskaitas Florencijos, Parmos, Potencos, Milano universitetuose.

BalandZio
23-26
d.
Latvijos
universitete
vykusioje
tarptautinéje
mokslinéje konferencijoje “Kalbos raidos désningumai" S.Karaliiinas skaité
praneSima "Balty kalby ir tarmiy leksikos archaizmai".

GeguzZés 21-31 d. N.Cepiené Berlyne dalyvavo baltisty konferencijoje,
skaité praneSima "“Lietuviy kalbos germanizmai ir jy tyrimas", dirbo
bibliotekose.
Geguzés 29-30 d. Institute jvyko VII Pabaltijo terminologijos ir kalbos
kultiros metodinis seminaras (simpoziumas) "Valstybiné kalba ir kalbos
normalizacija". Jj organizavo Kalbos kultiros ir terminologijos skyrius.
PraneSimus skaité K.Gaivenis ("Tarptautiniy terminologijos principy taikymas
lietuviy terminijai"), S.Karalitinas ("Etniné kalbos funkcija"), A. Kaulakiené
("Sinonimijos vertinimas mokslo ir technikos terminologijoje"), S.Keinys
("Visuomeniné lietuviy kalbos padétis tarybiniais laikais"), P.KnitikSta
("Lietuviy kalba Vilniaus kraSte"), taip pat kalbininkai i8 Estijos ir Latvijos.
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BirZelio

12 d.

Lietuvos

kataliky

mokslo

akademijos

suvaziavime,

Lietuviy kalbos sekcijoje V.Vitkauskas skaité praneSima "Didysis akademinis
"Lietuviy kalbos Zodynas" ir jo sudarymo principai".
BirZelio 16-17 d. Vitebske vykusioje konferencijoje "Lyginamoji rusy,
lenky

ir baltarusiy kalbotyra

bei

literattiros

mokslas"

L.Grumadiené

skaité

praneSima "Metodologinés pastabos apie balty ir slavy paribio tyrima".
Rugpjitio
11-21
d.
A.Vanagas
dalyvavo
XVII _ tarptautiniame
onomastikos mokslo kongrese Helsinkyje ir skaité prane3ima “Lietuviy
hidronimy semantikos raida”.

Rugséjo 28 d. mokslinéje konferencijoje, skirtoje J.Balcikonio 105-osioms

gimimo

metinéms,

skaité praneSimus

L.Grumadiené

("Miesty

kalba

ir kalbos

normos") ir D.Mikuléniené ("VardaZodZiy kirciavimo tendencijos Snekamojoje

lietuviy kalboje").
Spalio 15-18 d. L.Grumadiené

dalyvavo

Jeruzaléje

(Izraelis)

vykusioje

konferencijoje "Kalbos atgimimas” ir skaité- prane3ima “Lietuviy kalbos nykimo

ir atgimimo reiSkiniai".
Institute lankési ir dirbo mokslininkai iS Lenkijos (I-Aleksa (ité), M-Kondratiuk, R.RoZko), Italijos (P.U.Dini), Vokietijos (R.Eckert). Buvo vykdomos
mokslinio bendradarbiavimo sutartys su Lenkijos MA Slavistikos institutu
(VarSuva) ir Vokietijos MA Centriniu kalbotyros institutu (Berlynas).
Datos

ir

Zmonés.

Sausio

1 d.

sukako

60

mety

bendradarbiui, filol. m. kand. Kaziui

Zodyny

skyriaus

Pakalkai.

Kovo 25 d. sukako 60 mety filol. m. dr. Vytautui
Rugpjiitio

d.

14

sukako

80

mety

Lietuvos

MA

vyr.

moksliniam

Ambrazui.
nariui

korespondentui,

filol. m. kand. Kaziui Ulvydui.
GruodZio 1 d. sukako 40 mety, kai Institute dirba leksikografas, filol. m.

kand. Jonas

Paulauskas.

29 d. filol. m. dr. Aleksandras
Gruodzio
Lietuvos moksly akademijos nariu korespondentu.

Vanagas

i8rinktas

sete

Lapkritio 3 d. Instituto darbuotojai dalyvavo pagerbiant Zymius lietuviy
filologus Antana ir Jonq JuSkas, kuriy palaikai buvo pargabenti iS
Kazanés j Lietuva ir iSkilmingai palaidoti Veliuonos baZnytios Sventoriuje.
GruodZio 18 d. Vilniuje, prie namo Kestucio g. 27, buvo atidengta
memorialiné lenta ilgameciam Instituto darbuotojui, Zymiam kalbininkui

Jonui

iSkilmése

Kruopui.
kalbéjo

Jo atminima pagerbé buve kolegos, bidiuliai ir pazjstami,

A.Vanagas,

A.Sabaliauskas,

V.Drotvinas,

A.Birmantiené.
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1991

Lietuviy kalbos institutui suteiktas valstybinés mokslo institucijos statusas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1991 m. birZelio 21 d. nutarimas Nr. 245).
lvyko trys susirinkimai, kuriuose:

susirinkimai.

Mokslininky

balandzio 30 d. — priimtas Lietuviy kalbos instituto statutas —
pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis Instituto veikla (projekta rengé
I.Andriukaitiené,

V.Ambrazas,

iSrinkta|

Taryba

—

P.KniiikSta,

S.Keinys,

Instituto

aukS&tiausiasis

K.Morkinas,

sprendZiamasis

N.SliZiené);

organas:

V.Ambrazas, V.Drotvinas, S.Karaliiinas, P.KniiikSta, K.Morkiinas, A.Rosinas,
ASabaliauskas, L.Sauka, K.Ulvydas, A.Valeckiené, A.Vanagas, V.Vitkauskas,

Z.Zinkevicius;

spalio 8 d. — kandidatu j Lietuvos mokslo taryba iSkeltas V.Ambrazas;

gruodZio 12 d. — padarytos kai kurios pataisos Instituto statute; pakeista

Instituto tarybos sudétis: atleistas i8 jos nariy S.Karalitinas (jo praSymu), iSrinkti

nauji Tarybos nariai — V.Maciejauskiené ir K.Gaivenis.

Struktira.
Rugséjo 27 d. Kalbos kultiros ir terminologijos skyrius pertvarkytas j du
atskirus padalinius: Kalbos kultiros skyriy ir Terminologijos skyriy.
Spalio 29 d. jkurti du Zodyny skyriaus sektoriai (vedéjais paskirti filol.
m. kandidatai K.Vosylyté ir J.Paulauskas).
Lapkritio 28 d. vietoj Toponimikos grupés jsteigtas Vardyno skyrius (1.
e. vadovés pareigas pavesta filol. m. kand. V.Maciejauskienei).
1991 m. pabaigoje Institute dirbo 101 Zmogus, i jy 68 mokslo darbuotojai (5
filol. m. daktarai ir 23 kandidatai). Aspirantiroje buvo 6 aspirantai, 5 iS jy

pasiruo$e testi studijas LKI ir VDU doktorantiroje.

Leidy ba. Institutas ir jo darbuotojai iSleido 5 leidinius (52, 15 sp. 1., 42700
egz.):
Kalbos kultira / Ats. red. K.Ulvydas. — V.: Mokslas, 1991, sas. 60. —

70 p. — 4000 egz.

Kalbos kultiira / Ats. red. K. Ulvydas. — V.: Mokslas,

80 p. — 4000 egz.
Lietuviy leksikos
klausimai,

t.

29)

/

ir

Red.

terminologijos
kolegija:

problemos

Z.Babickiené,

1991, sas. 61. —

(Lietuviy

K.Gaivenis

kalbotyros
(ats.

red.),

A.Kaulakiené, St.Keinys. — V.: Mokslas, 1991. — 230 p. — 700 egz.
Maciejauskiené V. Lietuviy pavardZiy susidarymas. XIII-XVIII a. — V.:
Mokslas, 1991. — 320 p. — 4000 egz.
Mikuléniené D. (sudaré). Kaip nereikia kalbéti: Klaidy Zodynélis / Liet.
k. d-ja. — V.: Mokslas, 1991. — 110 p. — 30000 egz.
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Dalyvavimas spaudoje. Paskelbti 55 moksliniai straipsniai (9 —
uZsienio mokslinéje spaudoje) ir 119 mokslo populiarinimo straipsniy.
Mokslo propagavimas. Kalbos kultiros, lietuviy kalbos, tarmiy
tyrinéjimo ir kt. klausimais skaityta daugiau kaip 30 paskaity, dalyvauta 42
TVR laidose.
Mokslinés
ekspedicijos.
Tarmiy,
Zodyno, _ sociolingvistinei
medzZiagai rinkti organizuotos 8 ekspedicijos (KupiSkio, Pakruojo, DieveniSkiy,
Zasliy, Ignalinos, Inturkés, Pelesos, Aleksandrijos ir kt. apylinkése).
Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus iniciatyva iSrinkta Respublikiné
dialektology komisija: J.Bukantis (Klaipéda), A.Butkus (Kaunas), G.KadiuSkiené

(Siauliai), Z.Markevitiené

(VU).

Svarbiausi

(VPI),

Instituto

K.Morkiinas

tarybos

(LKI,

pirmininkas),

B.StundZia

sprendimai.

GeguZés 8 d. — Tarybos pirmininku iSrinktas V.Ambrazas, pirmininko

pavaduotoju — A.Sabaliauskas, sekretore — A.Valeckiené; patvirtinta: LKI
1991 m. moksliniy tyrimy programa; LKI ir VDU Humanitarinio fakulteto
bendradarbiavimo sutartis.

BirZelio 25d. — Kalbos kultiiros skyriaus vadovu iSrinktas filol. m. kand.

P.KniiikSta.

Rugséjo 27 d. — Terminologijos skyriaus vadovu iSrinktas filol. m. kand.
KGaivenis; patvirtinti "Lietuviy kalbos instituto darbuotojy premijavimo
nuostatai"

K.Vosylyté).
Lapkrigio

(projektg

28

rengé

d. —

J.Andriukaitiené,

patvirtintas

LKI

1992

P.KniiikSta,

m.

darbo

K.Morkiinas,

planas;

pritarta

bendradarbiavimo su VPI Lietuviy kalbotyros katedra bei Mainz'o Moksly ir

literatiiros komisija sutarciy pasiraSymui.
Konferencijos

ir

tarptautiniai

GeguZés

25-27 d. E.Grinaveckiené

GeguZés

25-30

moksliniai

ir A.Romantiuk

vykusiame Tarptautinés baltarusiy asociacijos kongrese.

rySiai.

dalyvavo

Minske

d. Vilniuje vykusiame VII Pasaulio lietuviy mokslo ir

kirybos simpoziume praneSimus skaité K.Morkiinas ("Lietuviy dialektologija
1945-1990 metais") ir V. Vitkauskas ("Lietuviy leksikografija 1945-1990 metais").
Rugpjiicio
19-24
d.
L.Grumadiené
dalyvavo
XII
tarptautiniame
fonetikos moksly kongrese (Aix en Provence, Pranciizija) ir skaité praneSimq
"Priegaidziy defonologizacija miesty sociolektuose”.
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Rugséjo 30 d.-spalio 1 d. S.Karaliiinas dalyvavo VarSuvoje vykusioje
taptautinéje konferencijoje "Colloquium Prutenicum" ir skaité praneSima "Natija

priisy kalbos etimologijoje".

Spalio 2-4 d. VU vykusiame VI tarptautiniame baltisty kongrese aktyviai
dalyvavo Instituto kalbininkai. Skaité prane3imus: S.Ambrazas ("Keletas balty

ir slavy kalby ZodZiy darybos bendrybiy"), E.Grinaveckiené ("Jaravo lietuviy

Snektos

stipriausios

fonetinés

ir

L.Grumadiené

ypatybés"),

akcentuacinés

("Fonologiné balsiy kiekybés raida miesto sociolektuose"), S.Karalitinas ("Aistiai

ir jy vardas"), D.Mikuléniené ("Ypatingas Sosiiiro ir Fortunatovo désnio
atvejis?"), A.Vanagas ("Upiy vardai Neris ir Vilija").
Kongreso metu A.Vanagas igrinktas Tarptautinio baltisty komiteto
pirmininku.
Lapkritio 16 d. KEigminas skaité praneSima “Dél Kristupo Sapiino
gramatikos” Klaipédos universitete vykusioje konferencijoje "T.Lepneris ir

MaiZoji Lietuva", skirtoje T.Lepnerio 300-osioms mirties metinéms.

Lapkrigio 25 d. VU, minint Zymiojo pranciizy indoeuropeisto, socialinés

kalbotyros

kiréjo

Antuano

Meillet

(Mejé)

gimimo

125

-asias

A.Sabaliauskas padaré praneSima "A.Meillet — Zmogus ir kalbininkas".

Lapkrigio

28-29

d.

Siauliuose

vykusioje

konferencijoje

metines,

"Kalbos

ir

literatiros dalyky rySiai" P.KniiikSta skaité praneSima "Poezijos ir sintaksés
dermé (Just.Marcinkevidiaus poezijoje)".
GruodZio 10-11 d. Minske vykusioje mokslinéje praktinéje konferencijoje
"Baltarusiy dialektologija ir kalbos kultira" praneSimus skaité L.Grumadiené
("Lietuvos ir Baltarusijos paribio mikrotoponimai"), D.Mikuléniené ("Baltarusiy
kalbos jtaka paribio lietuviy Snektos fonologinei sistemai"), A. Vidugiris
("Leksinés

semantikos

E.Grinaveckiené

sqveika

("Avalynés

Lietuvos

pavadinimai

bendraautorés
— baltarusiy kalbininkés).

ir

baltarusiy

Baltarusijos

tarmése";

_paribyje"),

prane3imo

1991 m. Institute lankési P.U.Dini (Italija), M.Kondratiuk (Lenkija),
D.Bonstra (Olandija). Buvo toliau vykdoma mokslinio bendradarbiavimo
sutartis su Lenkijos MA Slavistikos institutu. UZmegzti rySiai su Balty studijy
rémimo asociacija (AABS) ir IREX'o fondu dél Instituto dalyvavimo bendrose
balty studijy programose.
Datos

ir

Zmonés.

Kovo 1 d. sukako
Azusienienei.

BalandZio

60

1 d. sukako

mety

Zodyny

50 mety

skyriaus

mokslinei

darbuotojai

bendradarbei

Elenai

Mary tei

Razmukaitei.
Rugséjo 1 d. sukako 40 mety, kai Institute dirba filol. m. dr. Adelé
Valeckiené.
Lapkrigio
9 d. filol. m. . Vytautas
Ambrazas
irinktas j
Lietuvos mokslo taryba.
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Spalio 30 d. Instituto darbuotojai pagerbé buvusiy kolegy J. Kruopo,
D.Luk&io, J.Senkaus, B.Vosylytés atminima, ant jy kapy uZdegé
zvakes, padéjo géliy.

Informacija parengé

Irena Andriukaitiené

