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Pratarmė

Šioje knygoje skaitytojams – ne tik kolegoms sociolingvistams, bet ir visiems, kuriems 
rūpi kalbos ir žmonės, pateikiame savo pusantrų metų triūso projekte „Lietuvos 

gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys“ (2020–2021) rezultatus. Rinkdamos 
medžiagą, gautus duomenis analizuodamos, ausdamos tekstus aiškinomės, kokias 
kalbas, kalbines atmainas moka, vartoja, ką apie jas mąsto ir kaip jas vertina trečiojo 
XXI amžiaus dešimtmečio pradžios Lietuvos gyventojai, kokios jų nuostatų bei kalbinio 
elgesio slinktys, kokiomis temomis rašoma apie lietuvių kalbą žiniasklaidoje. 

Sociolingvistinis šalies portretas mūsų tapytas remiantis gausia kiekybinių bei koky-
binių empirinių duomenų sankaupa. Šalyje siaučiant koronaviruso pandemijai, mums 
kone stebuklingai pavyko aplankyti beveik visas nusimatytas Lietuvos vietas, gyvai susi-
tikti (žinoma, laikantis visų saugumo reikalavimų!) su daugybe mokinių, mokytojų bei 
šeimų tėvų. Už tai ir už gautus duomenų lobius (jų pakaks dar daugybei kitų pranešimų, 
publikacijų, mūsų studentų darbų!) esame dėkingos savo laiko mums skyrusiems paš-
nekovams, informantų ieškoti ir susitikimus organizuoti padėjusiems žmonėms, ypač – 
aktyviems mokytojams bei geranoriškoms mokyklų administracijoms. Ekspedicijos po 
Lietuvą, įvykę susitikimai bei pokalbiai mums buvo naudingi ne tik kaip mokslinin-
kėms, bet ir labai praturtino asmeniškai.

Nuoširdžiai ačiū reprezentatyvią gyventojų apklausą organizavusiai bendrovei 
NORSTAT, kiekybinių duomenų apdorotojams ir konsultantams statistikos klausimais, 
kruopštiems interviu įrašų tekstų išrašinėtojams. Už dėmesingą įsiskaitymą į knygos 
rankraštį, akylą ekspertinį žvilgsnį tiek į jos visumą, tiek į atskirus skyrius ir išsamias 
recenzijas esame nepaprastai dėkingos prof. dr. Daivai Aliūkaitei (Vilniaus universite-
to Kauno fakultetas) ir dr. Aurelijai Tamošiūnaitei (Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz). Taiklios kolegių pastabos labai padėjo mums patobulinti savo tekstus.

Galiausiai dėkingumo žodžius tariame projekto ir šios kolektyvinės monografijos 
leidybos rėmėjai Valstybinei lietuvių kalbos komisijai. Suteikta finansinė parama pir-
miausia ir įgalino nuveikti ir publikuoti šį, kaip manome, tiek mokslui, tiek kalbų poli-
tikos formuotojams, tiek plačiajai visuomenei būsiantį naudingą darbą. 
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