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PRANO SKARDŽIAUS  
JUBILIEJUI SKIRTA  
KONFERENCIJA

2014 m. rugsėjo 20–21 d. Druskinin-
kuose vyko tarptautinė Prano Skardžiaus  
115-osioms gimimo metinėms skirta kon-
ferencija „Aktualieji senosios raštijos ir 
dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“. Kon-
ferencija finansuota Europos socialinio 
fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto 
lėšomis pagal projektą „Lietuva čia ir ten: 
kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“. Vil-
niaus universiteto Lietuvių kalbos ir Bal-
tistikos katedros sukvietė baltistikos cen-
trų Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Italijoje, 
Suomijoje, Vengrijoje, Vokietijoje bei 
Lietuvos aukštųjų mokyklų, LKI moks-
lininkus diskutuoti lituanistinio (baltisti-
nio) palikimo ir dabartinės lietuvių kalbos 
vartosenos klausimais. Konferencijos pra-
nešimų tematika buvo labai įvairi: kalbos 
norminimas, tarmių ir bendrinės kalbos 
santykis, senieji raštai, skolinių daryba ir 
adaptavimas, elektroninių žodynų suda-
rymo problemos, terminija, kirčiavimo 
šnekamojoje kalboje polinkiai ir t. t.

Konferencijos pradžioje daugiausia 
nagrinėti kalbos politikos ir norminimo 
klausimai: aptarti Skardžiaus nuopelnai 
(Irena Smeton ienė, VU, Lina Mur i-
nienė, LEU), vartotojų požiūrio į ben-
drinę kalbą ir tarmes kaita (Danguolė 

Miku lėn ienė, LKI). Antanas Sme-
tona  (VU) kėlė dūrybos ir dūrinių for-
manto interpretavimo problemą.

Dalis pranešimų buvo skirta Mažo-
sios Lietuvos raštijai. Mindaugas Š in-
kūnas  (VU, LKI) aptarė Mažosios 
Lietuvos XVII a. vidurio ortografijos 
kitimus. Christianė Sch i l l e r  (Berly-
no Humboldtų universitetas) sugretino 
anoniminio XVII a. rankraštinio žody-
no Clavis Germanico-Lithvana ir Jokūbo 
Brodovskio žodyno straipsnį Heller. Ona 
Aleknav ič ienė  (LKI) nagrinėjo lin-
gvistinės minties pradmenis 1706 m. iš-
ėjusiame Jokūbo Perkūno traktate. Biru-
tė Tr i ška i t ė  (LKI) pristatė rankraštinį 
XVIII a. pradžios žodyną, kurį Čekijos 
Respublikos nacionalinėje bibliotekoje 
rado Ilja Lemeškinas. Linos P lauš ina i-
ty tė s  ir Vilmos Zuba i t i enės  (VU) 
pranešime gretinti dviejų rankraštinių 
žodynų: J. Brodovskio Lexicon Germa-
nico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germani-
cvm ir anoniminio Clavis Germanico-Li-
thvana  straipsniai. 

Pristatyti ir LDK senųjų raštų ty-
rimai. Gina Kava l iūna i tė-Holvoe t 
(VU) aptarė Samuelio Bythnerio NT pa-
rengimo aplinkybes, palygino jį su kitais 
NT šaltiniais, iškėlė autorystės klausimą. 
Agnieszka Rembia łkowska  (Varšu-
vos universitetas) nagrinėjo M. Daukšos 
Katekizmo konstrukcijų su naudininku 
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sintaksines savybes ir jų santykį su ati-
tikmenimis Jokūbo Ledesmos Katekizmo 
vertime į lenkų kalbą. 

Bartłomiejus Kowal i s  (Varšuvos 
universitetas) palygino tris skirtingo lai-
ko M. Daukšos Postilės pratarmės „Pra-
kalba į malonųjį skaitytoją“ vertimus. 
Diego Ardo ino  (Pizos universitetas) 
pateikė nestandartinį požiūrį į prūsų kal-
bos paminklus. 

Dalis pranešėjų (Bonifacas S tun-
dž ia, VU, Jurgis Paker ys, VU, Lina 
Inč iura i t ė, VU, Jurgita Gi rč ienė, 
LEU) nagrinėjo skolinių kirčiavimo, fo-
nologinio ir morfologinio adaptavimo, 
darybos ir vartosenos problemas, Laimu-
tė Ba lodė  (Helsinkio universitetas) – 
skolinius latvių hidronimijoje.

Keletas konferencijos pranešimų – 
Dalios J aku ly tė s  (KU),  Tiinos Ka t te l 
(Tartu universitetas), Ričardo Pe tkev i-
č i aus  iš Budapešto – buvo skirti duo-
menų bazių, elektroninių ir spausdintų 
žodynų sudarymo problemoms.

Gintarė Judženty tė  (VU) aptarė 
lietuvių kalbos vietos prieveiksmių in-
ventorių. Dalia Paka ln i šk ienė  (KU) 
nagrinėjo dabartinę žemaitiškojo būtojo 
dažninio laiko vartoseną. Axelis Hol-
voeta s  (VU) naujai pažvelgė į veikslo 
kategoriją lietuvių kalboje. Nijolė L in-
kev ič ienė  (VU) remdamasi tekstynais 
padarė išvadą, kad veiksmažodis atstatyti 
dabartinėje kalboje turi daugiau reikš-
mių negu pateikiama DLKŽ. Jūratė Lu-
bienė  (KU) pateikė nominacijos tipų 
ir priemonių įvairovę atskleidžiančią 
mikonimų klasifikaciją. Jolita Urbana-
v ič ienė  (LKI) aptarė Vilniaus miesto 
šnekamosios kalbos vardažodžių kirčia-
vimo ypatumus, o Albinas Dr ukte in i s 
(KU) – specifinius jūreivystės terminijos 
bruožus (plačiau apie pranešimų temati-
ką žr. Gimtoji kalba 10, 2014, 19–22).

Vilma ZUBAITIENĖ
[vilma.zubaitiene@takas.lt]

DEŠIMTOJI BALTŲ IR 
SLAVŲ AKCENTOLOGŲ 
KONFERENCIJA

2014 m. spalio 16–18 d. Liublianos 
universitete vyko dešimtoji baltų ir slavų 
akcentologijai skirta konferencija (10th 
International Workshop on Balto-Slavic 
Accentology). Iš trylikos konferencijoje 
perskaitytų pranešimų penki buvo skirti 

baltų akcentologijai.  Yoko Yamazak i 
(Stokholmas) pranešimas buvo skirtas 
protoindoeuropiečių šakninių daiktavar-
džių refleksų rytų baltų kalbose kirčia-
vimui. Aleksejus Andronovas   (Sankt 
Peterburgas) nagrinėjo Georgo Elgerio 
Geistliche Catholische Gesänge (1621) 
vartotus ilgųjų balsių (ir /ie/, /uo/) dia-
kritikus. Sigita Dere škev ič iū tė  (Kau-
nas) skaitė pranešimą, parengtą drauge 


