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Kalbų tipologijos įvadas, II dalis (gramatinės kategorijos) 
 
Daiktavardžio gramatinės kategorijos (pasirinktinai) 

• Klasė (giminė) (nagrinėsime su 15 val. grupe) 
 Pagrindinis skaitinys: Greville G. Corbett, Gender, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1991, 7—32 (Gender assignment I: semantic systems) (skaitinio poskyriuose 
pakanka atidžiau pasidomėti viena kita kalba, nes sistemų pavyzdžiai gana panašūs). 

 Papildomai:  
 WALS: Greville G. Corbett, Number of Genders (http://wals.info/feature/30), Sex-

based and Non-sex-based Gender Systems (http://wals.info/feature/31), Systems of 
Gender Assignment (http://wals.info/feature/32). 

 Shopen III, Corbett, Gender and noun classes, p. 241—279. 
 Handbook: neaptariama.  

• Skaičius 
 Handbook 20.1, Corbett, Number, p. 816—831 (daugiausia dėmesio skirsime p. 816—

826). 
 Papildomai: WALS: Martin Haspelmath, Occurrence of Nominal Plurality 

(http://wals.info/feature/34), t. p. plg. 33, 35, 36 sk.; Greville G. Corbett, Number, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000 (pasirinktinai pagal dominačius 
aspektus).. 

• Linksnis (plg. jau anksčiau apie subjekto ir tiesioginio objekto žymėjimo strategijas) 
 Pagrindinis skaitinys: Barry J. Blake, Case, Cambridge: Cambridge University Press, 

2001, 1—17 (t. p. galima kalbėti ir apie hierarchiją, žr. p. 155–160). 
 Papildomai: 

 WALS: Oliver A. Iggesen, Number of Cases (http://wals.info/feature/49); Matthew S. 
Dryer, Position of Case Affixes (http://wals.info/feature/description/51). 

 Shopen: atskirai neaptariama, iš dalies žr. apie gramatines funkcijas (grammatical 
relations): Shopen I, Andrews, The major functions of the noun phrase, 132—223. 

 Handbook 20.1: atskirai neaptariama, nebent žr. Waldfried Premper, Universals of 
the linguistic representation of situations (‘participation’), p. 483 tt. (Case roles) 

• Apibrėžtumas (nagrinėsime su 17 val. grupe) 
 Pagrindinis skaitinys:  Shopen II, Matthew S. Dryer, Noun phrase structure, 152—162 

(Articles, The notion of ‘determiner’, Demonstratives). 
 Papildomai:  

 WALS:  Matthew S. Dryer, Definite Articles (http://wals.info/feature/37), Indefinite 
Articles (http://wals.info/feature/38). 

 Handbook 20.1, Himmelmann, Articles, p. 831—841. 
 
Veiksmažodžio gramatinės kategorijos (pasirinktinai) 

• Veikslas (aspektas) 
 Shopen, ed. III, Timberlake, p. 280—304 (bendro skyriaus baigiamieji puslapiai (330—

332) yra nuosakos skaitinyje, siūlau nusikopijuoti iš ten arba iš pačios knygos). 
 Papildomai (arba galima sukeisti su siūlomu pagrindiniu skaitiniu): Handbook 20.1, 

Lindstedt, Tense and aspect, 768—783. 
 Papildomai: WALS 65. 



 
• Laikas 

 Shopen, ed. III, Timberlake, p. 304—315 (įvadiniai bendro skyriaus puslapiai (280—
284) yra veikslo skaitinyje, o baigiamieji (330—332) — nuosakos, siūlau nusikopijuoti 
iš ten arba iš pačios knygos) 

 Papildomai (arba galima sukeisti su siūlomu pagrindiniu skaitiniu): Handbook 20.1, 
Lindstedt, Tense and aspect, 768—783. 

 Papildomai: WALS 66—68 (bendras laiko ir veikslo kategorijų įvadas yra 65 sk.) 
• Nuosaka (modalumas) 

 Shopen, ed. III, Timberlake, p. 315—330 (įvadiniai bendro skyriaus puslapiai (280—
284) yra veikslo skaitinyje, o baigiamieji (330—332) — nuosakos, siūlau nusikopijuoti 
iš ten arba iš pačios knygos). 

 Papildomai: WALS 70—78 (ypač atkreiptinas dėmesys į evidencialumą, žr. 77—78). 
 


