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Pastarųjų dešimtmečių pasaulinės lingvistikos tyrimuose didelis dėmesys yra skiriamas akademinio 
diskurso analizei. Įvairių kalbų ir disciplinų moksliniuose tekstuose tyrinėjami teksto struktūravimo 
ypatumai, argumentacijos pobūdis ir įtikinamumas, priemonės, pasitelkiamos efektyviam ir įtaigiam 
moksliniam tekstui kurti. Tyrinėjant skirtingų akademinių žanrų, disciplinų ir kalbų empirinę 
medžiagą atskleidžiami įvairūs retoriniai, semantiniai, pragmatiniai ypatumai, būdingi tam tikroms 
disciplinoms ar tam tikrai kultūrai, todėl vis dažniau mokslinėje literatūroje aptinkamos sąvokos 
autoriaus identitetas, disciplininis identitetas, nacionalinis identitetas. Mokslinio teksto tyrimuose 
dažnai keliamas klausimas, kas turi daugiau įtakos autoriaus pozicijos raiškai moksliniame tekste – 
disciplininės tradicijos ar kalba, kuria kuriamas tekstas. 
 
Kaip teigia Hylandas (2011: 178), „kalbos variacijų tyrimai atskirose disciplinose yra viena iš 
produktyviausių dabartinių mokslinių tyrimų krypčių“, atskleidę tai, kad atskirų mokslo sričių 
tekstai skiriasi ne tik specifine terminija, bet ir skirtingais argumentaciniais modeliais, santykio su 
skaitytoju kūrimo būdais, kurie atspindi toje mokslinėje bendruomenėje susiformavusias normas ir 
tradicijas. Vis dėlto  skirtingų kultūrų mokslininkai vadovaujasi ir inherentiniais kultūriniais 
modeliais, kurių apraiškų galima aptikti ir jų kuriamame moksliniame tekste. Kitų kalbų 
empiriniuose tyrimuose, dažnai lyginamuosiuose su anglų kalba, kreipiamas dėmesys ir į 
universalius akademinio diskurso bruožus, ir į specifinius, nulemtus tam tikros kalbos ir kultūros. 
Čia vertėtų paminėti pastebėjimus apie graikų (Koutsantoni 2005), portugalų (Bennett 2010) 
akademinį diskursą, įvairiais aspektais lygintus kelių disciplinų mokslinius straipsnius prancūzų, 
norvegų ir anglų kalbomis (Fløttum, Dahl & Kinn 2006), suomių (Mauranen 1993) ir čekų 
(Čmejrková & Daneš 1997) mokslinio diskurso ypatumų tyrimus. Šie ir kiti darbai siekia ištirti kaip 
inherentiniai kultūros dalykai, žanrų ir disciplinų ypatumai daro įtaką autorių raiškai.  
 
Viena iš populiarių autoriaus pozicijos raiškos akademiniame diskurse tyrinėjimo sričių yra 
mokslinio teksto mikro elementai arba metadiskursas, kurio pagalba autorius eksplikuoja 
pateikiamas propozicijas ir kuria santykį su skaitytoju.  Metadiskurso elementai nemažai tyrinėti 
moksliniuose straipsniuose anglų kalba (žr. pavyzdžiui, Hylando (2004, 2005, 2008, inter alia) 
tyrimus, atliktus remiantis aštuonių skirtingų disciplinų tekstais), tačiau taip pat nemažai 
tyrinėjamas ir kitų kalbų akademinis diskursas, lyginant jį su angliškuoju (žr. pavyzdžiui, ispanų ir 
anglų (Mur Dueñas 2011), prancūzų, norvegų ir anglų (Dahl 2004), anglų – slovėnų (Pisanski 
Peterlin 2005), persų ir anglų (Zarei ir Mansoori 2011) ir t.t. tyrimus). Šie palyginamieji tyrimai 
atskleidė ryškius tarpdisciplininius skirtumus bei įdomius tarpkalbinius metadiskurso vartosenos 
aspektus. Lietuvių akademiniame diskurse metadiskurso ypatumai lyginant juos su angliškaisiais 
nėra išsamiai tyrinėti, kol kas daugiausiai dėmesio skirta tik sąšvelnių (Šinkūnienė 2011, 2012) ir 
asmeninių įvardžių (Šinkūnienė 2010, Linkevičienė, Šinkūnienė 2012) vartosenai moksliniuose 
tekstuose tyrinėti. 
 
Šio tyrimo tikslas – apžvelgti metadiskurso vartosenos ypatumus lietuvių ir anglakalbių 
mokslininkų straipsniuose humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir nustatyti, ar egzistuoja 
tarpdisciplininiai ir tarpkalbiniai skirtumai šiose artimomis laikomose mokslo srityse. Tyrimo 
metodika remiasi tekstynais ir gretinamąja tarpdisciplinine tarpkalbine analize, kuri yra viena 
populiariausių šiuolaikinės lingvistikos tyrimuose. Tyrimo medžiaga – mokslinių straipsnių 
tekstynas LERAC, kurį sudaro beveik 610 000 žodžių.  
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