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Apie tradicinių tarmių

skamb÷jimą skaitmeniniame 

amžiuje



Kas yra tarm÷?

• viena iš kalbos teritorinių atmainų.

• dažniausiai sakytin÷s formos.

• dažnam tikroji gimtoji kalba.



Koks vaidmuo tenka tarmei 

šiandien?

• atskleisti regiono žmonių vidinę kultūrą

• suteikti žodžiui autentišką skambesį ir laisvę



Kaip suskamb÷ti tarmei 

skaitmeniniame amžiuje?

• Prisitaikyti prie sąlygą

• Pasiekti kuo platesnę auditoriją

• Išlikti šiuolaikin÷se laikmenose



Tarmių archyvas

Įkurtas 2002 birželio m÷nesį

Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir 

dialektologijos skyriaus padalinys



Tikslai

Kaupti įvairiausius tarmių duomenis

Kurti ir prižiūr÷ti tarmių duomenų bazes

Saugoti Lietuvių kalbos instituto darbuotojų ir kitų

mokslininkų surinktą tarmių medžiagą

Rūpintis šios medžiagos prieinamumu



Medžiagos rūšys (1)

Garso medžiaga

Rankraščių medžiaga



Medžiagos rūšys (2)

• Garso medžiaga

– rišlūs tekstai

– atskiri sakiniai/žodžiai

• Rankraščių medžiaga

– kartotekos

– aprašai

– transkribuoti tekstai

• turimi garso įrašai

• garso įrašų neturima



Į Tarmių archyvą patenka medžiaga iš įvairių
tarm÷tyrinių ekspedicijų, asmeninių
archyvų ir panašiai.

Tarmių archyvą sudaro Lietuvių kalbos 
institute sukaupta tarmių garso įrašų
fonoteka (apie 6800 valandų garso įrašų), 
kartotekos (apie 400 000 įvairių apklausų ir 
anketų kortelių), tarmių aprašai, 
transkribuotų tekstų rankraščiai ir kt.

Saugoma ne tik Lietuvos kalbininkų, studentų
ir kitų sukaupta medžiaga, bet ir užsienio 
kalbininkų surinkti duomenys arba jų
kopijos. 

Informacija apie duomenų savininkus galite 
rasti informacin÷je tarmių duomenų baz÷je.



Viskas turi mažiausiai dvi puses

• Duomuo:

– Garso įrašas

– Kortel÷

– Sąsiuvinis

– Užrašų knygel÷

– ...

• Informacija apie jį

– Kas užraš÷

– Kur užraš÷

– Iš ko užraš÷

– Kada užraš÷

– Kokioms 

aplinkyb÷ms esant 

užraš÷

– ...



2.1. Gyvenamoji pateik÷jo vieta 

(kaimas, apylink÷, rajonas)

6.1. Kur vartotos mokamos kalbos 

(kur kokia kalba) (pvz., namuose, su 

kaimynais, bažnyčioje, įstaigose ir 

kt.)?

14. Religija: a) pateik÷jo, b) 

motinos, c) t÷vo.

15. Kokiomis kalbomis vaikyst÷je 

skait÷ pateik÷jas? Kokiomis 

kalbomis skait÷ pateik÷jo t÷vai?



Apie ką galvojome kurdami 

Archyvą (1)
• VARTOTOJĄ

– Kad būtų, ko ieškoti

– Kad būtų galima ieškoti

– Kad būtų galima surasti

– Kad būtų galima surasti tai, ko reikia



Apie ką galvojome kurdami 

Archyvą (2)
• Duomenų išsaugojimą:

– Surinkti į vieną vietą

– Kataloguoti

– Aprašyti

– Pritaikyti saugiai naudoti



Ką išsiaiškinome?

• Medžiagos saugojimo gair÷s

• Paieškos sistemų modeliai

• Vienos duomenų baz÷s poreikis

• Sąsajų tarp duomenų bazių būtinyb÷



Lieka išsiaiškinti

• Kiek informacijos apie išteklių yra gana?

• Kaip padaryti medžiagą patogią naudoti 

kiekvienam?

• Kaip elgtis su asmenų duomenimis?

• Kaip atsakyti į autoryst÷s klausimą?



Ačiū už d÷mesį

dr. Violeta Meiliūnait÷

violeta.meil@gmail.com


