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dialektologija, lietuvių kalbos mokymo metodika, 

kalbos pažinimo didaktika (pradinio ugdymo 

specialybės studentams), specialybės kalba ir 

akademinis raštingumas 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS  
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Lietuvos edukologijos universitetas 
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A2, latvių – A2 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE IR 

LIETUVOS PROJEKTUOSE 

2015–2017 m. projektas Kupiškėnų, panevėžiškių ir 

uteniškių paribio šnektos XXI a.: kalbų kontaktų 

aspektas. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų 

kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–

2020 metų programa. Išleista kolektyvinė 

monografija Asta Balčiūnienė, Violeta Meiliūnaitė, 

Regina Rinkauskienė. Kupiškėnų, uteniškių ir 

panevėžiškių paribio šnektos XXI amžiuje. Kolektyvinė 

monografija. ISBN 978-609-481-052-7. Klaipėdos 

universiteto leidykla, 2019.  

2015 m. projektas Gruzijos technikos universiteto 

Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 

jubiliejiniais (550 m. Lietuvos ir Gruzijos oficialiems 

santykiams). Vadovė 

2017–2023 m. „Užsienio baltistikos centrų ir 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 

bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-

709-01-0002). Vykdytoja 

 

2018 m. Projektas Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių 

ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 
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2011–2020 metų programa. Serija Tarmių tekstynas. 

Vykdytoja 

 

2019 m. Projektas Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių 

ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 

2011–2020 metų programa. Serija Tarmių tekstynas. 

Vykdytoja. Išleista knyga „Molėtų apylinkių tekstai“. 

 

2019 m. Lietuvių kalbos instituto projektas „Tarmių 

duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai 

ir Tarmių archyvo fonotekai“. 

 

2020 m. Projektas Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių 

ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 

2011–2020 metų programa. Serija Tarmių tekstynas. 

Vykdytoja. Išleista knyga „Anykščių apylinkių 

tekstai“ iš serijos „Tarmių tekstynas“.  

LAIMĖTI GRANTAI IR TARPTAUTINĖS 

STAŽUOTĖS/ EKSPERTAVIMAS 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė 

ekspertė. 

2018 m. balandžio 16–20 d. skaitytos paskaitos 

Helsinkio universiteto Baltistikos centro studentams.  

2019 m. lapkričio 18–23 dienomis dalyvauta Lietuvių 

kalbos dienų renginiuose Černivcų universitete 

(Ukraina); vestos lietuvių kalbos paskaitos Černivcų  

(Ukraina) baltistikos centro studentams. 
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„Tarmių tekstynas“ (sudarė Asta Leskauskaitė) 
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konferencija „Zinātniskie lasījumi XXVI“. 2016 

metų sausio 28–29 d.  

Rinkauskienė, Regina. Kupiškėnų ir uteniškių paribio 

šnektos XXI a.: fonetinių ypatybių kaitos tendencijos 

(kartu su Asta Balčiūniene). Tarptautinė tarpdalykinė 

mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 3“. 

2016 metų gegužės 5–6 d. Klaipėda. 

Rinkauskienė, Regina. Tarmių ir kalbos istorijos 

santykis. Mokslinė metodinė konferencija 

„Šiuolaikinė lituanistika: teorinės aktualijos ir 

praktika“. Alytaus Putinų gimnazija, 2017 m. kovo 

10.  

Rinkauskienė, Regina. Tarp Argentinos ir Lietuvos: 

uteniškių patarmės stiprybė. Tarptautinė mokslinė 

konferencija Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose 



ugdymo procesuose. Vilnius, 2017 m. balandžio 6–7 

d. 

Rinkauskienė, Regina. Ar XIX amžiaus rašyba 

atspindėjo tarmės fonetiką?. Tarptautinis lituanistų 

kongresas. Vroclavas, 2017 m. gegužės 22–24 d.  

Rinkauskienė, Regina. XIX amžiaus religiniai tekstai 

rytų aukštaičių patarme: morfologinis aspektas. 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus 

Skorina ir jo Prahos Biblija“. Praha, 2017 m. 

lapkričio 8–9 d. 

Rinkauskienė, Regina. Lietuvių kalbos tarmės XXI 

amžiuje: išliks ar išnyks? Mokslinė-metodinė 

konferencija „Lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo 

aktualijos“. Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės 

gimnazija. 2018 m. kovo 8 d.   

Rinkauskienė, Regina. XIX amžiaus tekstai rytų 

aukštaičių patarme: originalaus ir verstinio teksto 

lyginamoji analizė. VIII tarptautinė mokslinė 

konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir 

sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“. 

2018 m. gegužės 3–4 d. Vilnius, Lietuvos 

edukologijos universitetas.  

Rinkauskienė, Regina. Aukštaitiški atspindžiai XIX 

amžiaus raštuose: įvardžio sistema. Tarptautinė 

konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta 

Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 

120-osioms gimimo metinėms. 2018 m. gegužės 25–

27 d., Nida. 

Rinkauskienė, Regina. XIX amžiaus raštų rytų 

aukštaičių tarme prieveiksmio ypatybės. Tarptautinė 

mokslinė konferencija „Zinātniskie lasījumi XXIX“.  

2019 metų sausio 24–25 d. Daugavpils, Latvija. 

Rinkauskienė, Regina. Archajiški veiksmažodžiai ir 

jų formos XIX amžiaus raštuose rytų aukštaičių 

patarme. V tarptautinis lituanistų kongresas „Nuo 

Liublino unijos iki Europos sąjungos“. 2019 metų 

gegužės 16–17 d. Vroclavas, Lenkija.  

Rinkauskienė, Regina. Apie tikrą gimtąją kalbą – 

tarmę: koks jos likimas. Mokslinė konferencija, 

skirta kalbininko Kazimiero Būgos 140-osioms 

metinėms „Gyvu žodžiu pamokyti“ (Dusetos, 2019 

m. gruodžio 6 d.). 

Rinkauskienė, Regina. Nereikšminiai jungtukai kad ir 

jog XIX amžiaus tekstuose rytų aukštaičių patarme. 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Zinātniskie 

lasījumi XXIX“.  2020 metų sausio 30–31 d. 

Daugavpils, Latvija. 
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