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Loreta VAICEKAUSKIENĖ (g. 1970, merg. pavardė Laužikaitė) 

loreta.vaicekauskiene@sociolingvistka.lt 

http://www.sociolingvistika.lt/loreta-vaicekauskiene.htm?lid=4 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Šeima 

 

 

 

 

Vyras – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresn. mokslo darbuotojas, 

Tekstologijos skyriaus vadovas, žurnalų „Naujasis Židinys-Aidai“, „Knygų 

aidai“, „Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis“ redaktorius Mikas 

Vaicekauskas, vaikai –  Marija Vaicekauskaitė (g. 1998) ir Jokūbas Vaicekauskas 

(g. 2000). 

Išsilavinimas, 

mokslo 

laipsnis 

1989–1994: Vilniaus universitetas, lietuvių kalba ir literatūra; danų kalba 

2004: Vilniaus universitetas, hum. m. dr. laipsnis, disertacijos tema: „Naujųjų 

lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika“ 

Grantai ir 

stažuotės 

 

Fulbrighto stažuotė: 2014-12-07–-2015-06-07, Arizonos valstijos universitetas, 

JAV  

Įvairios trumpalaikės stažuotės: 1998, 2000, 2001, Kopenhagos universitetas  

Doktorantūros stažuotė: 1997-09–-1997-12, Kopenhagos universitetas 

Magistrantūros studijos: 1994-08–-1994-12, Kopenhagos universitetas 

Dabartinės 

darbovietės ir 

pareigos 

nuo 2019: Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro profesorė 

nuo 2019: mokytoja-konsultantė VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centras 

nuo 2017: Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, 

Sociolingvistikos centro vadovė 

Ankstesnės 

darbovietės ir 

pareigos 

2012-2019: Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro docentė 

2011-2017: Lietuvių kalbos instituto vyresn. mokslo darbuotoja, 

Sociolingvistikos centro vadovė 

2006–2011: Lietuvių kalbos instituto vyresn. mokslo darbuotoja, Kalbos kultūros 

skyriaus vadovė 

1995–2012: Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro lektorė; 2000: l. e. p. 

Skandinavistikos katedros vedėja 

1995–2006: Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros doktorantė ir lektorė 

1993–2000: Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus asistentė 
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Profesinė veikla 

ir ekspertinė 

patirtis 

 

nuo 2020: VU magistrantūros programos „Šiaurės Europos kalbos ir kultūros“ 

studijų komiteto pirmininkė  

nuo 2017: Skandinavistikos centro akademinių leidinių serijos Scancinavistica 

Vilnensis redakcinės kolegijos narė: https://www.journals.vu.lt/scandinavistica 

nuo 2016: Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 

2016–2024 metų programos vykdymo grupės narė: 

https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-

grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198 

nuo 2012: el. žurnalo Taikomoji kalbotyra redkolegijos narė, 

https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/about/editorialTeam 

2013-2016: Lietuvių kalbos instituto Etikos komisijos pirmininkė 

2011 -2014: VU magistrantūros programų „Skandinavistika“ ir „Skandinavistika 

ir Europos studijos“ studijų komiteto pirmininkė 

nuo 2011: BA Skandinavistikos studijų komiteto narė 

nuo 2011: Lietuvos mokslo tarybos tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ 

ekspertų tarybos narė 

nuo 2011: tyrimų sklaidos svetainės sociolingvistika.lt redaktorė ir 

administratorė, bazėje talpinamų šaltinių bazių (Naujųjų svetimžodžių duomenų 

bazė 1998–2010; lietuvių kalbos rašto darbų bazės Rašinėliai; vilniečių interviu 

bazės Kalba Vilnius) redaktorė. 

nuo 2011: Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos LITAKA valdybos narė 

http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija/apie-mus/valdyba/ 

2009–2015: Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų 

komiteto Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 programos vykdymo 

grupės narė 

2009–2010: Projekto „Norvegų ir kitų skandinavų kalbų studijų plėtra Vilniaus 

universitete“, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, 

programų plėtros ekspertė 

nuo 2008: Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos narė 

2006–2010: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Leksikos pakomisės narė, 

ekspertė 

 

Perskaityta apie 70 mokslinių pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse 

konferencijose, parengta ar publikuota per 130 viešų paskaitų, interviu ir 

mokslo sklaidos tekstų platesnei auditorijai. 

Dėstomi/dėstyti 

dalykai 

Danų kalba, Kalbotyra (semantika, leksikografija), Sociolingvistikos pagrindai, 

Kultūrinės ir politinės kalbos ideologijos, Kalba ir švietimas,  Kalba ir medjios, 

Kalba ir miestas, Skandinavijos kalbinis klimatas, Akademinis rašymas, Mokslo 

tiriamasis darbas (danų k.), Specialybės kalba 

https://www.journals.vu.lt/scandinavistica
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
https://www.lmt.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes/nmp-vykdymo-grupes/lituanistikos-20162024-m.-programa/2198
https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/about/editorialTeam
http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija/apie-mus/valdyba/


 3 

Vadovavimas 

doktorantūros ir 

podoktorantūros 

studijoms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKI, VDU, ŠU ir KU doktoranto Vuko Vukotičiaus vadovė, tema – „Language 

serves the people, not the other way around! Ideologies of language in 

Lithuania, Norway, Serbia and the Baltic, Scandinavian and Ex-Yugoslav 

regions. A typological perspective on metalinguistic media discourses and 

language policies“ (2013–2019). 

LKI, VDU, ŠU ir KU doktorantės Eglės Jakelienės vadovė, tema – „Literatūros 

redagavimo idėjos ir praktikos Lietuvoje“ (nuo 2017). 

LKI, VDU, ŠU ir KU doktorantės Dainos Urbonaitės vadovė, tema – „Kalbos 

sampratos (vertė ir funkcionalumas) gimtosios kalbos mokykliniuose 

vadovėliuose (Lietuvoje ir Danijoje)“ (nuo 2015). 

Jogilės Ramonaitės podoktorantūros studijų projekto „Lietuvių kaip antrosios 

kalbos įsisavinimo kelias“ vadovė (2013–2015). 

VU doktorantės Dalios Pinkevičienės vadovė, tema – „Mišri kalba ir jos 

socialinės reikšmės: lyginamasis darbo aplinkų Vilniuje tyrimas“ (nuo 2012, 

gynimas planuojamas 2021). 

LKI, VDU, ŠU ir KU doktorantės Ramunės Čičirkaitės vadovė, tema – „Vilniaus 

kalbos fonetinių ypatybių socialinės reikšmės: stigmatizuojamas ilginimas ir 

santykis su žiniasklaidos kalba“ (2011–2019). 

VU doktorantės Ingos Dervinytės vadovė, tema – „Kodų kaita kaip jaunimo 

tapatybės raiškos priemonė“ (nuo 2010). 

LKI ir VDU doktorantės Aurytės Čekuolytės vadovė, tema – „Jaunimo kalba ir 

tapatybė: sociolingvistinis Vilniaus paauglių kalbos bruožų tyrimas“ (2010–

2014). 

LKI ir VDU doktoranto Giedriaus Tamaševičiaus konsultantė, tema – 

„Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinės kompetencijos vertinimai visuomenės 

transformacijų kontekste“ (2007–2012). 

Pagrindinės 

akademinio ir 

taikomojo darbo 

sritys, interesai, 

įvertinimai 

 

kalbos nuostatos ir variantiškumas, jaunimo kalba, kalbos standartizavimo 

ideologijos, kalbų kontaktai, globalioji anglų kalba 

 

akademinė retorika (1999 m. įkurtos Europos akademinio rašymo dėstytojų 

asociacijos narė; keletą kartų stažavosi Kopenhagos Mokslinio darbo rašymo 

centre; iš danų k. verstas šio centro vadovų Lotte Rienecker ir Peter Stray 

Jørgensen vadovėlis „Kaip rašyti mokslinį darbą“ (Aidai, 2003) 2005 m. Lietuvos 

aukštojo mokslo vadovėlių konkurse pažymėtas paskatinamąja premija) 
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danų grožinės ir dalykinės literatūros vertimas, vertimas žodžiu (1995 m. yra 

baigusi vertėjų kursus Kopenhagoje; iš danų kalbos išversta 7 grožinės ir 

dalykinės literatūros knygos, įvairių danų rašytojų, tarp jų, H. Ch. Anderseno, 

kūrybos, Danijos kultūros instituto renginių medžiagos); 1994-2007 m. dirbo 

vertėja žodžiu (sinchroninis ir nuoseklusis vertimas) Danijos vyriausybės 

remiamuose projektuose (socialinės plėtros, socialinės rūpybos, priešgaisrinės 

apsaugos, civilinės saugos, profsąjungų, krašto apsaugos ir kt. srityse). 

 

danų kalbos mokymas nefilologams (1996-2010 metais dirbo danų kalbos 

dėstytoja Šiaurės šalių ministrų tarybos, Vilniaus universiteto 

organizuojamuose vakariniuose kursuose, mokė danų kalbos įvairių įstaigų 

specialistus, gydytojus juos samdančiose įmonėse (Vilniaus banke, Danske 

banke, UAB Baltic Bridge Consulting, UAB Medicotrust) ir gausius privačius 

interesantus. 

 

2014 m. apdovanota Gailių klano premija „Už meilę gyvajai lietuvių kalbai“ (žr. 

Užkalnis, Andrius. 2014. „Gailių klano premija 2014: Laudatio Loretai 

Vaicekauskienei.“ Naujasis Židinys-Aidai 2). 

 

2019 m. gauta Polski Klub Dyskusyjny - Lenkų Diskusijų Klubo padėka „Už 

aktyvią mokslinę, publicistinę ir visuomeninę veiklą plėtojant bičiuliškus 

lietuvių ir lenkų santykius bei skatinant glaudų Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimą, bei ištikimybę sąžine ir protu grįstiems įsitikinimams ir 

principams“.  

Dalyvavimas 

mokslo 

projektuose 

2017–2021: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto ilgalaikės mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos 

„Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida“ autorė ir 

vadovė (Lietuvių kalbos institutas) 

2015–2016: Dvitomė kolektyvinė monografija „Lietuvių kalbos idealai“, LMT 

tikslinis kvietimas (projekto vadovė) 

2013–2015: GLOBLINMED: Globalización y Plurilingüismo Social y Familiar 

en Comunidades Lingüísticas Medianas, FFI2012-35502 [Globalization and  

social and family plurilingualism in medium-sized linguistic communities], 

vykdytojas ir finansuotojas Barselonos universitetas, dalyvavo Lietuva, Estija, 

Danija, Čekija ir Olandija (dalyvė) 
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2012–2014: Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė, LMT Nacionalinė 

mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, vykdytojas LKI 

(projekto vadovė) 

2010–2013: Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai, LMT 

Nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, vykdytojas 

LKI (projekto vadovė) 

2010–2012: Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai, 

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 programa (išorinė konsultantė) 

2010: Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje, LMT 

Nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, vykdytojas 

LKI (projekto vadovė) 

2009–2010: Norvegų ir kitų skandinavų kalbų studijų plėtra Vilniaus 

universitete, Norvegijos finansinis mechanizmas, vykdytojas VU (studijų 

programų plėtros ekspertė) 

2007–2010: Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos 1998–2008 

tyrimas, VLKK programa Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir 

sklaida 2006–2015 m., vykdytojas LKI (projekto vadovė) 

2009: Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje 

ir Latvijoje, LMSF remiamos veiklos kryptis ,,Mokslininkų grupių projektai“, 

vykdytojas LKI (projekto vadovė; partneriai – Latvijos ir Liepojos universitetai) 

2007–2009: Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose, LMSF 

remiamos veiklos kryptis „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų 

programų projektai“, vykdytojas VU (projekto dalyvė) 

2007–2008: Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas, LMSF programa 

Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metais, vykdytojas 

VDU (projekto dalyvė) 

2004–2006: SPRID ÖSTERUT Šiaurės šalių ministrų tarybos programa 

„Nordplus Nabo“, vykdytojas VU (projekto koordinatorė) 

2000–2002: SOCRATES/LINGUA projekto „Interlida“ ekspertė, interaktyvaus 

mokomojo danų ir lietuvių kalbų CD bendraautorė 

Narystės 

asociacijose, 

nuo 2015: International Association for World Englishes (IAWE):  

http://www.iaweworks.org/ 
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dalyvavimas 

tarptautiniuose 

tyrėjų tinkluose 

 

nuo 2010: Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA): 

http://www.litaka.lt/lt/litaka/asociacija/apie-mus/nariai/ 

 

nuo 2010: International research network SLICE (Standard Language Ideology in 

Contemporary Europe) (per 80 narių): http://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/ 

 

nuo 2001: European Association for the Teaching of Academic Writing 

(EATAW) http://www.eataw.eu/home.html 

Kalbos Lietuvių g. – gimtoji 

Danų k. –  puikūs kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai 

Švedų, norvegų k. – skaitau, suprantu sakytinę kalbą 

Anglų k. – geri akademinio kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai 

Rusų k. – vidutiniai kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai 

 

 

Atnaujinta 2020 m. rugsėjį 
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MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS 

 

KNYGOS, KNYGŲ SKYRIAI 

 

1. 2020 ______ „Maintaining power through language correction: a case of  L1 education in post-

Soviet Lithuania“. In Don Chapman & Jacob D. Rawlins (eds.) Language Prescription: Values, 

Ideologies and Identity. Multilingual Matters, 145–170. 

2. 2019 ______“Driving forces behind language change. Does Danish theory hold up in Lithuania?“. 

In Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė & Loreta Vaicekauskienė (eds). Shaping the Rings of the 

Scandinavian Fellowship. Scandinavistica Vilnensis 14, 241–272. 

3. 2019 ______su Inga Vyšniauskiene. „Russian and English as socially meaningful resources for 

mixed speech styles of Lithuanians.“ In Sanita Lazdiņa & Heiko F. Marten (eds.) Multilingualism in 

the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena. Palgrave Macmillan, 337–367. 

4. 2018 _____ su Nerijumi Šepečiu. „Lithuanian language planning: a battle for language and 

power.“ In Ernest Andrews (ed.) Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for 

Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China.“ Springer, 193–218.  

5. 2017 _____. „Language Regimentation as Soviet Inheritance: Joining Scholarship and State 

Ideology.“ In Ingrid Tieken-Boon van Ostade & Carol Percy (eds.) Prescription and Tradition in 

Language. Establishing Standards across Time and Space. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual 

Matters, 303–317. 

6. 2017 _____ su Giedriumi Subačiumi ir Laima Nevinskaite. „Apie kalbos idealą, standartą ir 

kaitą.“ In Loreta Vaicekauskienė (sud.) Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja, 

Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai. 21–59.  

7. 2017_____ su Ramune Čičirkaite. „Kaip tyrėme kalbos idealus mentaliniuose vaizdiniuose.“ In 

Lietuvių kalbos idealai, 61–83.  

8. 2017_____. „Du sąmonės lygmenys, dvi geriausios kalbos, vienas standartas.“ In Lietuvių kalbos 

idealai. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 111–142. 

9. 2016_____. „Dabartinės lietuvių kalbos inžinerijos karkasas.“ In Vaicekauskienė, Loreta ir Nerijus 

Šepetys (sud.) Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija, Vilnius: Naujasis Židinys-

Aidai, 245–310. 

10. 2016_____. „Kalbos standartizavimo idėjos ir teorijos.“ In Lietuvių kalbos ideologija, 19–49. 

11. 2013 _____ su Daiva Aliūkaite. „Overt and covert evaluation of language varieties in the 

Lithuanian speech community.“ In Tore Kristiansen & Stef Grondelaers (eds.) Language 

(De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus, 97–124. 

12. 2012 _____. „Good Language’ and Insecure Speakers: A Study into Metalinguistic Awareness of 

TV and Radio Journalists in the Context of Language Monitoring in Lithuania.“ In Aurelija 

Usonienė, Nicole Nau & Ineta Dabašinskienė (eds.) Multiple Perspectives in Linguistic Research on 

Baltic Languages. Cambridge Scholars Publishing, 76–103. 
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13. 2011 _____. „Language ‘nationalization’: One hundred years of Standard Lithuanian.“ In Tore 

Kristiansen & Nikolas Coupland (eds.) Standard Languages and Language Standards in a Changing 

Europe. Oslo: Novus, 105–112. 

14. 2010 _____. „Globalioji daugiakalbystės perspektyva: anglų kalbos vieta ir vaidmuo Lietuvos 

miestų erdvėje.“ In Meilutė Ramonienė (sud.) Miestai ir kalbos. Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla, 175–203. 

15. 2007 _____. Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai: kalbos politika ir vartosena. Vilnius: Lietuvių kalbos 

institutas. 

16. 2004 _____. „Naujųjų svetimžodžių norminimo politika Lietuvoje 1993–1997 m.“ In Jurgita 

Girčienė (sud.) Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 55–76. 

17. 2004 _____. „Teorinės svetimžodžių norminimo prielaidos.“ In Jurgita Girčienė (sud.) Skoliniai ir 

bendrinė lietuvių kalba. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–29. 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI 

 

1. 2019 ______su Daina Urbonaite. „Gimtoji kalba mokykloje: Vakarų Europos švietimo paradigmų 

istorija su šiandieninės Lietuvos prieskoniu“. Archivum Lithuanicum 21, 233–254. 

2. 2019 ______su Vilija Schoroškaite. „Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės 

neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių 

dienų“. Taikomoji kalbotyra 12, 2019, 259–291. 

3. 2019 _____Valančius D., Ulytė A., Masiliūnas R., Paškonienė A., Ulozienė I., Kaski D., 

Vaicekauskienė L., Lesinskas E., Jatužis D., Ryliškienė K. „Validation and Factor Analysis of the 

Lithuanian Version of the Dizziness Handicap Inventory“. The journal of International Advanced 

Otology 15 (3): 447-53 DOI: 10.5152/iao.2019.6977 

4. 2017 _____ su Giedriumi Subačiumi. „Ar reikia valstybinės lietuvių kalbos bastilijos?“ Kultūros 

barai 10, 53–59. 

5. 2016 _____. su Migle Keturkiene. „Lietuvių kalbos mokytojai standartinės kalbos ideologijos 

nelaisvėje: nuostatos, praktikos, pasekmės.“ Darbai ir dienos 65, 31–52. 

6. 2014 _____. „Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas.“ Taikomoji kalbotyra 6. 

http://taikomojikalbotyra.lt. 

7. 2014 _____. „Graži ar protinga? Socialinės Vilniaus merginų tarties variantų reikšmės ir diskurso 

stereotipai.“ Taikomoji kalbotyra 6. http://taikomojikalbotyra.lt. 

8. 2014 _____. „Didmiestis ir sostinė geriausios lietuvių kalbos percepcijose.“ Taikomoji kalbotyra 6. 

http://taikomojikalbotyra.lt. 

9. 2014 _____. Pratarmė teminiam numeriui „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“. Taikomoji 

kalbotyra 3. http://taikomojikalbotyra.lt. 
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10. 2014 _____ su Ineta Dabašinskiene ir Laura Kamandulytė-Merfildiene. „Naujųjų skolinių 

kaitybinio ir darybinio adaptavimo modelių produktyvumas.“ Taikomoji kalbotyra 3. 

http://taikomojikalbotyra.lt. 

11. 2013 _____. „Skolos bijosi – turtų nepadarysi. Leksikos skolinimosi poreikiai ir polinkiai 1991–2013 

m. rašytiniuose tekstuose.“ Taikomoji kalbotyra 3. http://taikomojikalbotyra.lt. 

12. 2013 _____. „Kai juokas tikras, bet netikra tikrovė. Diskurso juoko ideologizavimas TV ir radijo 

eteryje 1960–2010.“ Naujasis Židinys-Aidai 8, 564–571. 

13. 2012 _____ su Erika Sausverde. „Lietuvos tarmių rezervatas: socialiniai ir geografiniai tarmės 

mobilumo ribojimai tiesioginių tyrimų duomenimis.“ Taikomoji kalbotyra 1. 

http://taikomojikalbotyra.lt. 

14. 2012 _____ su Skaiste Aleksandravičiūte. „Juokai juokais, bet šiandien juokiamės daugiau ir 

kitaip: juokas kaip TV ir radijo diskurso bruožas 1960–2010 metais.“ Darbai ir dienos 58, 283–295. 

15. 2012 _____ su Ramune Čičirkaite. „Balsių ilginimas kaip sociolingvistinė vilniečių tarties 

ypatybė.“ Taikomoji kalbotyra 1. http://taikomojikalbotyra.lt. 

16. 2012 _____. „Language standards in a post-modern speech community: cosmetic touch-ups and 

ongoing changes.“ Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences 58 (2), 58–71. 
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