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GIMIMO DATA 1969-10-14 

KONTAKTAI  El. paštas: laimute.buciene@vdu.lt  

IŠSILAVINIMAS 1999 m. Vilniaus pedagoginiame universitete apginta 

humanitarinių mokslų daktaro disertacija. 

1992 m. Vilniaus pedagoginiame universitete suteikta 

bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojo kvalifikacija. 

 

MOKSLO LAIPSNIS 

Filologijos mokslų daktarė (PhD), 

(Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva) 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR 

PAREIGOS 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 

fakulteto Lituanistikos katedros docentė 

MOKSLO SRITIS 
Humanitariniai mokslai 

MOKSLO KRYPTIS 
Filologija 

DĖSTOMI DALYKAI 
Sintaksė, Akademinis rašymas, Filologijos įvadas, Lietuvių 

kalbos fonetika ir akcentologija (bakalaurantams); Lietuvių 

kalba užsieniečiams. 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS

  

Sintaksė, sintaksinių kalbos vienetų semantika, funkcinė 

gramatika, kalbos norminimas ir vartosena, kognityvinė 

lingvistika. 

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA 

 

2018–2020 m. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 

akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė. 

2018–2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto 

Edukologijos tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. 

2005–2017 m. Vilniaus pedagoginio universiteto (nuo 2011 

m. Lietuvos edukologijos universiteto) Lietuvių kalbotyros 

katedros docentė. 

2000–2005  m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių 

kalbotyros katedros lektorė. 

1992–1999 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių 

kalbotyros katedros asistentė, doktorantė. 

 

KALBOS lietuvių – gimtoji; 

rusų – labai gerai; 

anglų – gerai;  

lenkų – vidutiniškai 
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DALYVAVIMAS 

TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS 

PROJEKTUOSE 

2012–2013 m. projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių 

kalbos mokytojų tobulinimo programos įgyvendinimas“ 

lektorė. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo 

lėšomis pagal 2007–2013 m.  Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  

2.4. priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir 

inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.  

 

2012–2014 m. ES struktūrinės paramos projekto dalies 

(Lietuvos edukologijos universitetas) „IRT sprendimų bei 

turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje 

erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ 

vadovė (sutarties Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005). 

 

2012–2014 m. projekto „Lietuvių kalbos sintaksės normų ir 

rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas“ 

(sutarties Nr. K–2/2012) tyrėja. Projektas finansuojamas 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal  Lietuvių 

bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų 

funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą.  

 

2012–2015 m. ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto 

„Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo 

skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-

V-02-007) lektorė. 

 

2016–2017 m. projekto „Lietuvių kalbos gramatinių formų 

dabartinė vartosena, konkurencija ir polinkiai“ (sutarties Nr. 

GR/2016-1) tyrėja. Projektas finansuojamas Valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, 

tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 

2011–2020 m. programą. 

2017–2023 m. ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto 

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1- 

ESFAV-709-01-0002) lektorė. 

2019 m. ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ lektorė (Nr. 

09.2.2-ESFA-V-729-01-0001). 

2018–2020 m.  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

finansuojamo projekto „Inovacijos lituanistikoje: nuo 

mokslo iki  praktikos“ (Nr. S – 204) lektorė.  

2020 m. ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 1.1.1. 

veiklos „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios 

medžiagos rengimas“ vykdytoja (Nacionalinė švietimo 

agentūra; projekto kodas Nr. 09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001). 



NARYSTĖ REDAKCINĖSE 

KOLEGIJOSE/ EKSPERTAVIMAS/ 

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS 

2014–2017 m. mokslo darbų žurnalo „Žmogus ir žodis“. 

„Didaktinė lingvistika“ mokslinės redaktorių kolegijos narė. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos  ekspertė. 

2013–2018 m. – Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkurso kalbos tiriamųjų darbų vertinimo komisijos narė. 

 

2019 m. lapkričio 18–23 d. skaitytos paskaitos Černovcų 

nacionaliniame Jurijaus Fedkovičiaus universiteto 

Baltistikos centre (Ukraina, Černovcai).  

2018 m. spalio 2–5 d. skaitytos paskaitos Černovcų 

nacionaliniame Jurijaus Fedkovičiaus universiteto 

Baltistikos centre (Ukraina, Černovcai).  

2018 m. balandžio 16–20 d. skaitytos paskaitos Helsinkio 

universiteto Baltistikos centre  (Suomija, Helsinkis).  

2015 m. lapkričio 19–20 d. skaitytos paskaitos Gruzijos 

technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre 

(Gruzija, Tbilisis).  

2014 m. spalio 27–31 d. skaitytos paskaitos Karolio 

universitete (Čekija, Praha).  

NNa NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE Lietuvių kalbos draugijos narė 

Baltistikos centrų asociacijos narė 

Asociacijos „Lituanistų sambūris“ narė 

KONFERENCIJOS 2016–2020 M. Bučienė, Laimutė. Dvitaškio ir brūkšnio sinonimika XIX a. 

lietuvių rašomojoje kalboje. Tarptautinė mokslinė 

konferencija „XXX Zinātniskie lasījum“. Latvija, Daugpilio 

universitetas, 2020 m. sausio 30 d.  

 

Bučienė, Laimutė. Tiesioginio objekto raiška dvigubo 

valdymo atveju: realiosios vartosenos polinkiai.  V 

tarptautinis lituanistų kongresas. Lenkija, Vroclavo 

universitetas, 2019 m. gegužės 16  d. 

 

Bučienė, Laimutė. Sudėtinio sakinio skiriamųjų ženklų 

vartojimas XIX a. vidurio lietuviškuose raštuose. Tarptautinė 

mokslinė konferencija „XXIX Zinātniskie lasījum“. Latvija, 

Daugpilio universitetas, 2019 m. sausio 25 d.  

 

Bučienė, Laimutė. Dvitaškio ir brūkšnio vartosenos sfera ir 

funkcijos 19 amžiaus lietuvių rašomojoje kalboje. VIII  

tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai 

ir sociokultūriniai funkcionavimo aspektai“. Vilnius, 

Lietuvos edukologijos universitetas, 2018 m. gegužės 3 d. 

 

Bučienė, Laimutė. Sudėtinio sakinio skyrybos dėsningumai 

XIX amžiaus vidurio lietuvių rašomojoje kalboje. 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo 

Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir 

šiandiena“. Čekija, Karolio universitetas, 2017 m. lapkričio 

8–9 d.  

  

Bučienė, Laimutė. Keletas skaičiaus formų vartojimo atvejų. 

IV tarptautinis lituanistų kongresas. Lenkija, Vroclavo 



universitetas, 2017 m. gegužės 22–24  d. 

 

Bučienė, Laimutė. Vienaskaitos ir daugiskaitos 

konkurencijos santykiai dabartinėje vartosenoje. VI 

tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir tarpkultūrinė 

komunikacija“.  Vilnius, Lietuvos edukologijos 

universitetas, 2017 m. gegužės 17 d. 

 

Bučienė, Laimutė. Kalbininko Leonardo Dambriūno 

lietuvybės pamokos. Tarptautinė mokslinė konferencija 

„Lituanistika (Balistika) šiuolaikiniuose ugdymo 

procesuose“. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 

2017 m. balandžio 6–7 d. 

 

Bučienė, Laimutė. Darbo konceptualizavimo ypatumai 

lietuvių smulkiojoje tautosakoje. III tarptautinė mokslinė 

konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki 

teksto“. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2016 

m. rugsėjo 15 d. 

 

Bučienė, Laimutė. Medžiagos atributiniai junginiai: 

semantinis ir kognityvinis aspektai. Tarptautinė mokslinė 

konferencija „XXVI Zinātniskie lasījum“. Latvija, Daugpilio 

universitetas, 2016 m. sausio 29 d. 

 

Ppi    PUBLIKACIJOS https://biblioteka.vdu.lt/ 
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