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konferencijos programa / conference programme
Spalio 7 d. (ketvirtadienis) / 7 October (Thursday)

8.30–8.50  dalyvių registracija
participant registration

pLenarinis posėdis / pLenarY session

I dalis. Jonas Jablonskis, jo gyvenimas ir veikla
Part I. Jonas Jablonskis, His Life and Work
Konferencijų salė / Conference hall
  
 pirmininkės / chairpersons:
 prof. habil. dr. REGINA KOŽENIAUSKIENĖ, 
 doc. dr. JOLANTA ZABARSKAITĖ

9.00–9.15  Įžangos žodis / introduction.
doc. dr. JOLANTA ZABARSKAITĖ (Lietuvių kalbos  
instituto direktorė / director of the institute of the Lithuanian  
Language)

9.15–9.45  EGLĖ LUKĖNAITĖ-GRICIUVIENĖ
konstancijos ir jono jablonskių šeima: jonas jablonskis pro-
anūkių akimis / family of konstancija and jonas jablonskiai: 
jonas jablonskis from the perspective of His grandchildren

9.45–10.15  ARNOLDAS PIROČKINAS
dėl kurių ne kurių samprotavimų apie jono jablonskio  
kalbinę veiklą / on several considerations about jonas  
jablonskis’ Linguistic activities

10.15–10.45 VITAS LABUTIS
jono jablonskio kova su lietuvių spaudos draudimu / 
jonas jablonskis’ struggle with the Lithuanian press ban

10.45–11.15 GIEDRĖ ČEPAITIENĖ
jonas jablonskis – varpininkas / 
jonas jablonskis’ contribution to the newspaper ‘varpas’

11.15–11.30 Kavos pertrauka / Coffee break
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pLenarinis posėdis / pLenarY session

II dalis. Bendrinės kabos ir jų raida
Part II. Standard Languages and Their Evolution
Konferencijų salė / Conference hall
  
 pirmininkai / chairpersons:
 doc. dr. DAIVA ALIŪKAITĖ, 

prof. dr. CLIVE UPTON

11.30–12.00  GERHARD STICKEL 
the evolution of a european Language: standard german / 
europos kalbos raida: bendrinė vokiečių kalba

12.00–12.30  STEPHEN J. WALTON
ivar aasen and the genesis of the new norwegian Written 
Language / ivaras aasenas ir naujosios norvegų rašomosios 
kalbos genezė

12.30–13.00  CLIVE UPTON
the place of a ‘standard’ accent in a standardised language:  
british english and received pronunciation / „bendrinio“ 
akcento vieta bendrinėje kalboje: britų anglų kalba ir įgytoji 
tartis

13.00–14.00 Pietų pertrauka / Lunch break
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ii posėdis / session ii
i sekcija / section 1

Jono Jablonskio darbai / Works of Jonas Jablonskis
Konferencijų salė / Conference hall

  pirmininkai / chairpersons:
 dr. VILIJA SAKALAUSKIENĖ, 
 doc. dr. GINTAUTAS AKELAITIS

14.00–14.20 VILIJA SAKALAUSKIENĖ 
jono jablonskio leksikografinė veikla / 
jonas jablonskis’ Lexicographical studies

14.20–14.40 REGINA KOŽENIAUSKIENĖ 
jono jablonskio dėmesys stiliui / 
jonas jablonskis’ attention to style

14.40–15.00 GINTAUTAS AKELAITIS 
Įterpiniai, jų aiškinimas jono jablonskio gramatikos darbuose /  
interpretation of parenthesis in jonas jablonskis’ studies of 
grammar

15.00–15.10 Pertraukėlė / Short break

15.10–15.30 ILONA ČIUŽAUSKAITĖ 
jonas jablonskis – vadovėlių mokykloms recenzentas:  
švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos jablonskiui 
recenzuoti pavesti kūriniai / jonas jablonskis – reviewer 
of coursebooks for schools:  Works delegated to him for  
reviewing by the book publishing commission at the  
ministry of education

15.30–15.50 VAIDA BUIVYDIENĖ 
penkios jono jablonskio recenzijos – penki juozo  
damijonaičio „Lietuvių kalbos gramatikos mokslo pradžiai“ 
leidimai / five reviews by jonas jablonskis – five editions 
of ‘primer of Lithuanian grammar’ by juozas damijonaitis

15.50–16.10 Kavos pertrauka / Coffee break
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ii posėdis / session ii
ii sekcija / section 2

Kalbos kultūros problemos
Problems of Language Culture
Biblioteka / Library

  pirmininkės / chairpersons:
 doc. dr. IRENA SMETONIENĖ, 

doc. dr. DZINTRA ŠULCE

14.00–14.20 IRENA SMETONIENĖ, BRIGITA DAMBRAUSKAITĖ 
 vardininko taisymo istorija / History of corrections of the  
 nominative

14.20–14.40 LIONĖ  LAPINSKIENĖ
petras būtėnas – jono jablonskio darbų tęsėjas kalbos  
kultūros srityje / petras būtėnas – successor of jonas  
jablonskis’ Works in the field of Language culture

14.40–15.00 DZINTRA ŠULCE 
citvalodu īpašvārdu atveides problēmgadījumi latviešu  
valodā / kitų kalbų tikrinių vardų vartojimo problemos  
latvių kalboje / problems of the usage of foreign proper 
names in Latvian

15.00–15.10 Pertraukėlė / Short break

15.10–15.30 VELGA LAUGALE 
skolu nosaukumu normēšanas problēmas Latvijā / Latvijos 
mokyklų pavadinimų norminimo problemos / problems of 
standartization of the names of Latvian schools

15.30–15.50 KĘSTUTIS BREDELIS 
medicinos studentų kalbos sistemos taikymo įgūdžiai /
medical students’ skills in applying the Language system

15.50–16.10 Kavos pertrauka / Coffee break
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baigiamasis posėdis / cLosing session

Bendrinės kabos šiandien: funkcionavimas ir norminimas
Standard Languages Today: Functioning and Codification
Konferencijų salė / Conference hall

  pirmininkai / chairpersons:
 dr. (Hp) RITA MILIŪNAITĖ, 

dr. PEETER PÄLL

16.10–16.30 DAIVA ALIŪKAITĖ, JOLANTA JONČAITĖ
bendrinės kalbos domenai (nuostatų tyrimai) / domains of 
standard Language (research on Language attitudes)

16.30–16.50 PEETER PÄLL
standard Language – for Whom and Why? / 
bendrinė kalba – kam ir kodėl?

16.50–17.10 TIINA PAET, TUULI REHEMAA
a new – 8th edition of a Lexicon of foreign Words /
naujas – 8-asis „tarptautinių žodžių žodyno“ leidimas

17.10–17.30 RITA MILIŪNAITĖ
bendrinės kalbos normintojai skaitmeninio modernizmo 
sąlygomis / standard Language codifiers in the context of 
digimodernism

17.30 konferencijos darbo apibendrinimas. diskusijos /
summing-up of the conference. discussions 

vaišės ir ekskursija po Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos 
židinį / reception and excursion to the Heart of Lithuanian 
studies

Spalio 8 d. (penktadienis) / 8 October (Friday)

išvyka į jono jablonskio tėviškę šakių r. / 
trip to homeland of jonas jablonskis in šakiai district.


