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Pratarmė 

Šiame leidinyje pristatomas bakalauro pakopos studentų lietuvių kalba parašytų 
baigiamųjų darbų akademinio žodyno ir fraziškumo tyrimas bei jo pagrindu 
parengtas akademinių frazių, tinkamų vartoti rašant rašto darbus, sąvadas. Są-
vadas ir tyrimas buvo parengti vykdant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
remtą projektą „Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų 
sąvadas“, finansuotą iš „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų 
funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m.“ programos. Naudojantis specia-
liai šiam tyrimui sukurtu studentų darbų tekstynu monografijoje analizuojamas 
akademinio žodyno ir keturnarių leksinių sekų vartojimas pirmosios studijų pa-
kopos pagrindinių mokslo sričių studentų rašto darbuose. 

Pirmoji monografijos dalis skirta teoriniams klausimams ir bendrai tyrimų 
lauko apžvalgai. Kertinės tyrimo teorinės nuostatos apima tarpdalykinės akade-
minės (mokslo) kalbos ir akademinio žodyno egzistavimo sampratą. Taip pat 
pristatomi akademinio diskurso tyrimai ir aptariamos akademiniams rašymui 
skirtos metodinės priemonės.

Antrojoje dalyje pateikiama tyrimo problematika, tyrimo metu išsikelti tikslai 
ir uždaviniai. Fraziškumo principas sudaro metodinį tyrimo pagrindą leksiniu, 
struktūriniu ir funkciniu atžvilgiais. Kartu pristatomas ir tekstynas, aptariamos 
metodinės su tekstyno sudarymu ir medžiagos apdorojimu susijusios problemos. 

Trečiojoje dalyje keliamos akademinio žodyno sudarymo problemos, apta-
riami akademinių žodžių, jų formų vartosenos leksinėse sekose ir kolokacijose 
ypatumai, sudaromas dažnumu paremtas ir rašto darbų specifiką atspindintis 
akademinių žodžių sąrašas.

Ketvirtojoje monografijos dalyje pateikiamas studentų darbų kalbos fra-
ziškumo tyrimas. Тiriami 2010–2016 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose rašyti 
semestriniai ar kursiniai bei baigiamieji bakalauro darbai: keturnarių sekų įvai-
rovė ir variantiškumas, morfologiniai modeliai ir jų variacijos, nustatytos sekų 
funkcijos ir palygintas jų dažnumas tam tikros dalykinės srities tekstuose. 

Remiantis studentų darbų tekstyno medžiaga, tyrimo įžvalgomis ir papil-
domais šaltiniais (daugiausia Lietuvių mokslo kalbos tekstynu CorALit) buvo 
sukurtas elektroninis mokslo darbuose vartojamų frazių sąvadas, kuris pristato-
mas penktojoje monografijos dalyje. Tikimės, kad frazynas bus naudinga pagal-
binė priemonė lietuvių kaip gimtąja ar antrąja kalba rašantiems įvairių studijų 
pakopų ir specialybių studentams.
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Monografija yra visų autorių kolektyvinis darbas, tačiau įdirbis rašant skir-
tingas dalis yra nevienodas. Pirmąją teorinę dalį ir antrąją tyrimo problematiką, 
tikslus ir uždavinius pagrindžiančią dalį rengė Lina Plaušinaitytė, Skaistė Vo-
lungevičienė ir Vilma Zubaitienė, akademinės leksikos vartosenos studentų dar-
buose tyrimą atliko Vilma Zubaitienė ir Skaistė Volungevičienė, frazyno aprašą 
pateikė Skaistė Volungevičienė ir Lina Plaušinaitytė. Keturnarių sekų, vartoja-
mų studentų darbuose, analizė leksiniu, gramatiniu, variantiškumo ir funkcijų 
aspektais atlikta ir apibendrinta konkrečių autorių: skyrių „Akademinė leksika 
sekose“ rašė Vilma Zubaitienė, skyrių „Morfologiniai sekų modeliai“ – Gintarė 
Judžentytė-Šinkūnienė, skyrių „Leksinių sekų variantiškumas“ – Eglė Gudavi-
čienė, skyrių „Leksinių sekų funkcijos“ – Lina Plaušinaitytė.

Monografijos dalių ilgis ir vidinis skirstymas į poskyrius skiriasi. Dalių kalbi-
nius ir stilistinius skirtumus lėmė autorių individualusis stilius.

Monografijos autorės nuoširdžiai dėkoja Vilniaus universiteto Filologijos fa-
kulteto Lituanistinių studijų katedros ir Vokiečių filologijos katedros kolegoms, 
kurie palaikė vykdant projektą ir rengiant monografiją, teikė vertingų pastabų ir 
visuomet buvo atviri diskusijoms. Ačiū Lietuvių kalbos katedrai, apsvarsčiusiai 
šią monografiją ir pritarusiai jos leidybai, ir visiems svarstyme dalyvavusiems ko-
legoms: profesorei dr. Irenai Smetonienei, profesoriui dr. Vytautui Kardeliui, do-
centui dr. Antanui Smetonai, asistentams dr. Erikai Jasionytei-Mikučionienei, dr. 
Mariui Smetonai, dr. Evaldui Švageriui, lektoriams Kęstučiui Bredeliui ir Laimučiui 
Laužikui. Už monografijos pirminį įvertinimą ir pateiktus pasiūlymus sakome ačiū 
Vokiečių filologijos katedros vedėjai docentei dr. Vaivai Žeimantienei, docentei dr. 
Eglei Kontutytei ir Įvairiakalbių tyrimų centro asistentei dr. Laurai Vilkaitei-Loz-
dienei. Nuoširdžiai dėkojame monografiją recenzavusioms docentei dr. Jolantai 
Vaskelienei ir dr. Jolantai Kovalevskaitei už vertingas pastabas. Ačiū kolegei Joa-
nai Pribušauskaitei, redagavusiai monografijos tekstą ir pasirūpinusiai, kad jis būtų 
vientisas bei sklandus. Labai dėkojame Europos Parlamento vertėjoms Aurikai 
Lingytei, Rimantei Jakubkienei ir Natalijai Drutskoy-Sokolinsky už santraukos 
vertimą į anglų kalbą. Už santraukos vertimo į vokiečių kalbą redagavimą dėkoja-
me Frankfurto Goethes universiteto studentei Anitai Jasmin Obenaus.

Ypač esame dėkingos Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, rėmusiai mūsų 
vykdytą projektą „Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų 
sąvadas“ ir finansavusiai šios monografijos leidybą. Dėkojame Vilniaus univer-
siteto leidyklai už sklandų bendradarbiavimą. Ir visiems, vienu ar kitu būdu pri-
sidėjusiems, kad ši monografija būtų išleista.
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