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Didelė pavienių išteklių dalis 

integruota į bendrą

lietuvių kalbos išteklių 

informacinę sistemą 

LKIIS http://lkiis.lki.lt



Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

http://lkiis.lki.lt



Atsižvelgiant į šiandienius iššūkius ir lūkesčius, Lietuvių kalbos 

institute ne tik kuriamos naujos žodynų ir kitų išteklių ideologijos ir 

koncepcijos, bet ir modernizuojama 2015-aisiais sukurta susistemintų 

skaitmeninių kalbos išteklių sistema LKIIS: tobulinamos paieškos 

galimybės, integruojami dar trys didžiuliai reprezentatyvūs lietuvių 

kalbos šaltiniai, kuriamos naujos el. paslaugos.

Mokyklai aktualūs skaitmeniniai 

lietuvių kalbos ištekliai: 

LKIIS (http://lkiis.lki.lt/) → E. KALBA

http://lkiis.lki.lt/


http://lkiis.lki.lt  >> 



http://lkiis.lki.lt

http://bkz.lki.lt

Lietuvių kalbos išteklių 

informacinė sistema:

E. ŽODYNAI

http://www.lkz.lt

http://naujazodziai.lki.lt/



Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

http://lkiis.lki.lt



http://lkiis.lki.lt

DLKŽ sudaro per 75 tūkst. žodžių.

Pirmasis DLKŽ leidimas išėjo 1954 m. 



Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / vyriausiasis redaktorius 

Stasys Keinys. – 7-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvių 

kalbos institutas, 2012, XXVI, 969 p., ISBN 978-609-411-079-5; 

elektroninis variantas, 2015 (atnaujinta versija, 2017), ISBN 978-

609-411-151-8. – lkiis.lki.lt

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (DŽ) daugiau kaip pusę 

amžiaus yra svarbiausias mūsų kalbos žodžių norminamasis 

leidinys.

http://lkiis.lki.lt



SŽ sudaro apie 5200 sinoniminių žodžių grupių, apimančių 

per 27 tūkst. žodžių bei frazeologizmų

http://lkiis.lki.lt



Bendrinės lietuvių kalbos žodynas

Pradėtas skelbti 2014 m. atskiromis raidėmis

http://bkz.lki.lt



Bendrinės lietuvių kalbos žodynas

Pradėtas skelbti 2014 m. atskiromis raidėmis

http://bkz.lki.lt



Bendrinės lietuvių kalbos žodynas

Pradėtas skelbti 2014 m. atskiromis raidėmis

http://bkz.lki.lt



Bendrinės lietuvių kalbos antraštynas http://bkz.lki.lt



Bendrinės lietuvių kalbos antraštynas http://bkz.lki.lt



 Suskaitmenintas Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002).

 Pritaikytas greičiau ir patogiau naudotis.

 Vieno mygtuko paspaudimu galima išsirinkti tai, ką norime 

tirti.

Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt



Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt

 Suskaitmenintas Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002).

 Pritaikytas greičiau ir patogiau naudotis.

 Vieno mygtuko paspaudimu galima išsirinkti tai, ką norime 

tirti.



http://www.lkz.ltLietuvių kalbos žodynas



http://www.lkz.ltLietuvių kalbos žodynas

http://lkiis.lki.lt



(Iš dr. Ritos Miliūnaitės pranešimo apie XXI a. naująją leksiką)

Naujoji mokinių leksika (rašinėlis „Ką aš veikiu internete?“)

flešiukas

plančetkė

intikas

nolaiferiai

geimeriai

postinu

laikinu kitų žmonių postus

scrollindamas

patvytinsiu “Twitter”

šneku su draugais skype, 

viber

facebooke laikinu nuotraukas

pastoviai esu online

pažiūrėti streamus

nudefusinti bombą

pafotošopinti

subscribinu

shareinu

gaunu linkus

naršau po postus



http://naujazodziai.lki.lt/

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas (ND)



Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas (ND)

http://naujazodziai.lki.lt/



Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas (ND)

http://naujazodziai.lki.lt/



http://naujazodziai.lki.lt/

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas (ND)



http://naujazodziai.lki.lt/ >>>   liepa.raštija.lt/Tartuvas

Naujažodžių duomenynas >>> Garsinis naujažodžių žodynėlis 

Garsinis naujažodžių žodynėlis, 
kurio antraštiniams
žodžiams ir jų formoms įgarsinti
panaudotas lietuvių šnekos 
sintezatorius (2015).



Lietuvių kalbos išteklių 

informacinė sistema:

E. KARTOTEKOS ir

DUOMENŲ BAZĖS

http://lkiis.lki.lt  



SKAITMENINĖ „LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO“

TARMIŲ KARTOTEKA

http://lkiis.lki.lt  



SKAITMENINĖ „LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO“

TARMIŲ KARTOTEKA

http://lkiis.lki.lt  



TARMIŲ 

ARCHYVAS

http://lkiis.lki.lt  





TARMIŲ ARCHYVO DUOMENŲ BAZĖ:
ĮRAŠŲ GALIMA PASIKLAUSYTI

http://tarmes.lki.lt/



TARMIŲ TEKSTYNO DUOMENŲ BAZĖ:
ĮRAŠŲ GALIMA PASIKLAUSYTI

http://tarmiuarchyvas.lki.lt/pradinis.php?sutrump=bnd







Serija Lietuvių kalbos tarmės mokyklai



LIETUVIŲ TARMĖS (CD) 



















Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje

http://www.tarmes.lt



Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje

http://www.tarmes.lt



Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje

http://www.tarmes.lt



http://www.tarmes.lt



http://www.tarmes.lt



Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

Lietuvos vietovardžių 

geoinformacinė duomenų bazė 

http://lkiis.lki.lt



Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

http://lkiis.lki.lt

Lietuvos vietovardžių 

geoinformacinė duomenų bazė 



Vietovardžių žodynas 

http://vietovardziai.lki.lt/



Vietovardžių žodynas 

http://vietovardziai.lki.lt/



Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema:

MOKOMIEJI ŽAIDIMAI http://lkiis.lki.lt



Internetinis mokomasis 

lietuvių kalbos žaidimas

„Kristijonas Donelaitis. 

Rašyba“ (internete nuo 

2015 m.)

Mokomės su garsu

Lietuvių kalbos mokomojo 

kompiuterinio žaidimo 

„KIETI RIEŠUTĖLIAI“ 

dalis „Barbora Radvilaitė. Kalbos 

turtai“ (internete nuo 2015 m.)

http://lkiis.lki.lt



Lietuvių kalbos mokomojo kompiuterinio žaidimo 

„Kieti riešutėliai“ dalis „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“ 

Kai kuriose užduotyse paspaudę pagalbos mygtuką rasite 

žinyną, kuriame galėsite pasitikslinti retesnių žodžių 

reikšmes, taip pat rasite nuorodų į žodynus.

Žaidimo langas

http://lkiis.lki.lt



http://lkiis.lki.lt

http://mokymai.lki.lt

http://zaidimai.lki.lt

www.kalbosnamai.lt

Mokomieji žaidimai



http://www.kalbosnamai.lt/gyvunu_spalvos/



http://kalbosnamai.lt/



Mokslo žurnalas „Bendrinė kalba“

http://www.bendrinekalba.lt



Kiti mokslo žurnalai

http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-leidiniai/



Kalbos muziejus LITUANISTIKOS ŽIDINYS

http://lki.lt/socialine-ir-kulturine-lituanistikos-

pletra/muziejus-lituanistikos-zidinys/

http://lki.lt/socialine-ir-kulturine-lituanistikos-pletra/muziejus-lituanistikos-zidinys/


Kilnojamoji edukacinė paroda 

Paliesk kalbą rankomis!



Užsisakykite ekskursiją!

tel. (8 5) 263 8112

el. p. lituanistika@lki.lt

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius


