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GERBIAMIEJI KOLEGOS! 

  

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras maloniai kviečia dalyvauti 

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SOCIOKULTŪRINIS ŽODYNŲ VAIDMUO: 

KONCEPTUALUMAS, VIZUALUMAS, TRADICIJOS KAITA, kuri vyks 2018 m. gegužės            

17 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skiriama žodynų 

sociokultūriniam vaidmeniui aptarti. Jos tikslas – suburti lietuvių ir užsienio kalbininkus, 

dirbančius aiškinamosios ir dvikalbės leksikografijos srityse, kuriančius modernius žodynus, 

duomenų bazes ir tekstynus.  

 

Kviečiame skaityti pranešimus šia tematika: 

 Semantiniai žiniatinkliai ir ontologijos. 

 Prototipai leksikografijoje. 

 Konceptualioji informacija žodynuose. 

 Stereotipai reikšmių apibrėžtyse. 

 Tautos ir tautiškumo atspindžiai leksikografijoje. 

 Tapatybės atspindžiai žodynuose ir tekstynuose. 

 Kognityvinė apibrėžtis ir šiuolaikinė leksikografija. 

 Enciklopedinių žodynų problematika. 

 Vaizdas ir tekstas leksikografijoje. 

 Iliustruotieji žodynai: poreikis, paskirtis, naudotojai. 

 Dailininkas – žodyno bendraautoris. 

 Pamatinių žodynų transformacijos. 

 Moderniosios technologijos leksikografijoje. 

 Tekstynai ir žodynai: duomenų atranka ir leksikografinis apdorojimas. 

 Dvikalbiai (daugiakalbiai) žodynai ir globalizacija. 

 Tarmių žodynai: tradicija ir novatoriškumas. 

 Užsienio leksikografijos progresyvumas ir tradicinės leksikografijos specifika. 

 

Dalyvio anketą su trumpa pranešimo anotacija (iki 300 žodžių) prašome siųsti iki 2018 m. 

balandžio 3 d. el. paštu zodynai2018@gmail.com.   

Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. balandžio 10 d.  

2018 m. gegužės 9 d. skelbiama konferencijos programa. 
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Numatoma pranešimo trukmė 15–20 min. 

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, rusų, anglų. 

Konferencijos dalyvio mokestis*: 20 EUR, studentams – 10 EUR.  

*Banko sąskaitos numeris dalyvio mokesčiui sumokėti bus išsiųstas elektroniniu paštu kartu su sprendimu 

apie priimtą pranešimą.  

 

Pasibaigus konferencijai, 2018 m. gegužės 18 d. planuojama konferencijos dalyvių ir 

nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ nugalėtojų išvyka į Žemaitiją. Telšių rajono savivaldybės 

Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje bus apdovanojami nacionalinio konkurso 

nugalėtojai, po šio renginio planuojama ekskursija po Telšių miestą. 

 

Laukiame Jūsų!   

 

Su didžia pagarba  

Konferencijos organizatorių vardu 

Anželika Gaidienė  

zodynai2018@gmail.com  

 

MOKSLINIS KOMITETAS  

Prof. dr. Jolanta Elena Zabarskaitė (pirmininkė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Dr. Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Prof. habil. dr. Ilja Lemeškin (Prahos Karolio universitetas, Čekija) 

Dr. Danutė Liutkevičienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Dr. Ilga Migla (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija)  

Prof. dr. Sergej Myznikov (Rusijos MA Kalbotyros tyrimų institutas, Rusija) 

Dr. Daiva Murmulaitytė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Dr. Anitra Roze (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija) 

Dr. Vilija Sakalauskienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Prof. habil. dr. Zofia Sawaniewska-Mochowa (Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, 

Lenkija)  

Doc. dr. Larisa Stankevič (Lorando Etvešo universitetas, Vengrija) 

Prof. dr. Zinaida Pacholok (Lucko universiteto „Ukraina“ Socialinės raidos institutas, Ukraina) 

Doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas, Lietuva) 
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ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Dr. Anželika Gaidienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Dr. Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Dr. Danutė Liutkevičienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Dr. Daiva Murmulaitytė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

Dr. Vilija Sakalauskienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva) 

 

Lietuvių kalbos institutas  

P. Vileišio g. 5  

LT-10308 Vilnius  

Lietuva  

 




