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� Klasterio veikla apima tris sritis: 
� vertimo problematikos tyrimai literatūrologiniu 

ir lingvistinius aspektu
� analizuojama nacionalinių literatūrų ir kultūrų 

sąveika ir jos formos 
tarpkultūrinėje/tarpdalykinėje erdvėjetarpkultūrinėje/tarpdalykinėje erdvėje

� nagrinėjamos kalbų vartojimo tendencijos 
globalizacijos ir integracijos procesų kontekste

� Visos šios veiklos sritys atsispindi klasterio narių 
tyrimuose, kurie buvo pristatyti tarptautinėse ir 
nacionalinėse konferencijose, publikuoti mokslo 
leidiniuose. Taip pat trumpai apžvelgiami 
projektai bei seminarai, kuriuose dalyvavo 
klasterio nariai. 



� 2012-aisiais metais vertimo problematikos taikomojo 
pobūdžio tyrimai vystyti analizuojant grožinės lietuvių 
literatūros tekstų vertimą į anglų kalbą 

� Tyrimo objektu pasirinktos neįprastos kolokacijos. Siekta 
išsiaiškinti kaip stilistiškai žymėti žodžių junginiai verčiami 
į anglų kalbą. 

� Tyrimo šaltinis – lygiagretusis lietuvių ir anglų literatūros � Tyrimo šaltinis – lygiagretusis lietuvių ir anglų literatūros 
vertimo tekstynas (LECOP). 

� Tekstynų lingvistikoje taikomi metodai ir programinė 
įranga („WordSmith Tools“ ir „ParaConc“) padėjo atpažinti 
48 neįprastas kolokacijas ir išrinkti jų vertimo 
ekvivalentus. 

� Kadangi išrinktos kolokacijos pasiskirstė daugiau nei 
trečdalyje tekstyno kūrinių ir atspindėjo skirtingų autorių 
bei vertėjų stiliaus įvairovę, teigiama, kad tekstynų 
lingvistikos metodai tinka tirti ne tik reguliarių, bet ir 
autorinių žodžių junginių vartoseną. 



� Klasterio tyrimuose kalbų vartojimo tendencijos 
nagrinėtos kultūrinių realijų aspektu bei
globalizacijos bei integracijos procesų kontekste. 

� Analizuojama anglų kalbos įtaka ir jos vartojimo 
augimas įvairiose erdvėseaugimas įvairiose erdvėse

� Nagrinėta, kaip miestų viešosiose erdvėse 
pristatomos kavinės, barai ir restoranai. 
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas, kaip ir kokia 
informacija pateikiama anglų kalba. 
Konstatuojama, kad anglų kalbos vartojimas 
pateikiant informaciją viešojoje erdvėje 
palaipsniui auga.



� Nagrinėta lyties ir kalbos vartojimo sąryšio 
problematika 

� Taikant pokalbio analizės metodą ir dviejų 
kultūrų bei dominavimo teorijas, nagrinėta, 
kaip vyrai ir moterys konstruoja pokalbį.kaip vyrai ir moterys konstruoja pokalbį.

� Atliktos analizės rezultatai leidžia teigti, kad 
neformali pokalbio aplinka minimalizuoja 
lyčių kalbinės raiškos skirtumus, o kontekstas 
ir pokalbio tikslai ženkliai lemia pokalbių 
partnerių kalbėjimo stilių



� Tęsti anglų ir lietuvių kalbų lyginamosios 
analizės tyrimai. Šie tyrimai gali praversti ir 
vertimo proceso tyrinėjimuose. 

� Toliau buvo tęsiami kalbų vartojimo 
globalizacijos ir integracijos procese tyrimaiglobalizacijos ir integracijos procese tyrimai



� Gilintasi į multimodalumo teoriją ir jos 
taikymą

� Analizuota teksto ir vaizdinių elementų 
sąveika anglų kalbos vadovėliuose, mokslo 
populiarinimo straipsniuose anglų ir lietuvių populiarinimo straipsniuose anglų ir lietuvių 
kalbomis. 

� Išskirtos  funkcijos, kurias atlieka vaizdinė 
medžiaga, aptartas naratyvumo kūrimas tiek 
tekstu, tiek vaizdu, rezultatuose 
akcentuojami kultūriniai žanro skirtumai.



� Nagrinėtos vertimo ir literatūros sąsajos  
� Sutelkta į normų laužymą naujojoje lietuvių 

jaunimo literatūroje bei į verstinės 
literatūros poveikį nacionalinei literatūrai . 
Apžvelgtos pagrindinės vertimo strategijos � Apžvelgtos pagrindinės vertimo strategijos 
naudojamos verčiant cenzūruojamąją kalbą, 
atsižvelgiant į vertimo kalbos kultūrinį 
kontekstą ir vyraujantį požiūrį į normą



� Vykdyta literatūros tekstų analizė kultūrologiniu 
aspektu. 

� Susitelkta į aštuonioliktojo amžiaus estetinės minties
atspindžių analizę: aštuonioliktojo amžiaus estetinės
filosofinės diskusijas, vyravusias to meto Anglijoje, 
grožio (the Beautiful), didingo grožio (the Sublime) grožio (the Beautiful), didingo grožio (the Sublime) 
bei vaizdingumo (the Picturesque) kategorijas bei į 
šių kategorijų sąsajas su etinėmis-moralinėmis
kategorijomis. 

� Analizuota grožio kaip „tikslinio normalumo“ 
reikšmė, kultūros įtaka šios sąvokos dėmenų
sampratai ir šių faktorių visumos įtaka tapatybės 
sampratai

� Lyginamoji analizė išryškino kompleksinius ryšius tarp 
grožio, kultūros normų, „normalumo“ ir tapatybės



� Tapatybės raiškos analizė literatūroje plėtota
� tarpkultūriniu aspektu
� lyčių studijų aspektu, susiejant tapatybės 

aspektą su miesto reprezentacijos 
literatūroje tematikaliteratūroje tematika



� Bendradarbiauta sudarant  ir redaguojant 
Routledge leidyklos žurnalo Journal of Baltic 
Studies specialų numerį

� Ekspertinė veikla buvo vykdoma, atliekant 
darbus elektroninio mokslo žurnalo darbus elektroninio mokslo žurnalo 
„Taikomoji kalbotyra” (ISSN 2029-8935) ir 
„Kalbotyros” žurnalo (ISSN 1392-1517) 
redkolegijose

� Dalyvauta organizuot vertimo konkursą (kartu 
su AFK absolvente Giedre Matelyte, šiuo 
metu dirbančia Europos parlamente, LT 
vertimo padalinyje)



� „Jungtinės magistro studijų programos „Rytų 
Europos studijos ir tyrimai“ įgyvendinimas“ (2012-
2014, VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-077)

� Cross-Cultural Competence and Interaction – kartu su 
Latvijos universitetu ir Suleiman Demirel University, 
Turkija. VDU-partneris; dalyvauja 10 AFK, 2 k. StudentųTurkija. VDU-partneris; dalyvauja 10 AFK, 2 k. Studentų

� „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų 
bazės formavimas” (2011-2013, LMT projektas Nr. 
LIT-4-23)

� Bendradarbiauta projektuose:  Galimybių studija 
dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų 
programos "Baltijos jūros regiono šalių kalbų 
studijos" poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių 
(VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-027); „Jungtinės 
tarptautinės magistrantūros studijų programos 
"Sociolingvistika ir daugiakalbystė" 


