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Kalbos pokyčiai ir mokykla: 

Kas svarbu? 

Ko siektume? 

Ar reikia reformų? 



 

1. Sumani visuomenė (LIETUVA 2030); 

2. Medijų komunikacija; 

3. Kalbos vaidmens kitimas; 

4. Idėja – inovacija – nauda. 

 

 



 Pirmoji dilema – Europos Sąjunga sunaikins 
lietuvių kalbos archajiškumą: išgelbės lietuvių 
kalbą?    

 Antroji dilema – kalba  yra stipri kuriamoji 
galia: kalba yra pragmatinis įrankis? 

 Trečioji dilema – kalbininkai siūlo žodį: 
visuomenė piktinasi. 

 Ketvirtoji dilema – ar gresia lietuvių kalbai 
išnykimas, ar ne. 

 Penktoji dilema: reikia ar nereikia kalbos 
politikos mokykloje. 



 Mano galva, svarbiausiais klausimas yra:  

 Kur, kaip ir apie ką kalbės lietuvių kalbinė 
bendruomenė? 

 Ar lietuvių kalbos tereikės, kad lietuviškai 
paprašytų barščių močiutės namuose? 

 Ar moderniuose mokslo centruose mūsų 
anūkai (proanūkiai?) gimtąja kalba diskutuos 
apie naujausias technologijas ir analizuos 
šiuolaikinės visuomenės raidos procesus?  

 



  Kalbos tvarumą, remiantis tvariosios plėtros 
sampratos analogija, reikėtų vertinti kaip  
ilgalaikę kalbos gyvavimo perspektyvą, tenkinant 
visus kalbinės bendruomenės, lietuviškai 
kalbančios visuomenės ir valstybės, kurioje ši 
kalba yra valstybinė, kultūrinius, socialinius bei 
ekonominius poreikius dabar ir ateityje. Kalbos 
tvarumas reiškia, kad kalba išlaiko kalbos 
sistemos (pokyčių stebėsena ir planavimas) – 
vartojimo (įvairių kalbos variantų palaikymas) – 
naudojimo (lietuvių kalbos įvairiose viešo 
gyvenimo srityse poreikio analizė ir skatinimas) 
pusiausvyros būseną bei geba grįžti į ją, kai ji yra 
sutrikdoma.   

 



 

 

 Iki šiol nėra apibendrintų tyrimų, kiek lietuvių 
kalba yra įsikverbusi į visas mūsų viešojo 
gyvenimo sritis. 



   

 Ką mokykloje žinome apie:  

 Kalbos technologijas? 

 Kalbos industrijas? 

 Teoriškai tai būdų ir priemonių visuma, padedanti 
išsaugoti ir plėtoti daugiakalbystę Europos Sąjungoje.  

 Kalbos vizualizaciją, multimedijiškumą, ir pan.? 

 Nenorime matyti, kad informaciją, perteiktą tekstu, 
sakomu ar užrašytu linijiniais (anot F. de Saussure) 
kalbos ženklais, einančiais vienoje erdvėje nuosekliai, 
vienas po kito vienu laiku, keičia multimedijos ir 
daugiafuncis informacijos vartojimas/naudojimas.  
 



     Naujus kalbos reiškinius, sampratą, 
funkcijas reikėtų pradėti rimtai analizuoti 
mokykloje. Tai: 

1. Leksikos, terminologijos, semantikos 
posūkis;  

2. Kalbų poveikio analizė; 

3. Daugiakalbystė, kalbos industrijos; 

4. Nauja raštingumo samprata. 



 Kai kinta realusis pasaulis, leksikos sluoksnyje 
žodžiai atsiranda labai greitai (skoliniai, atėję su 
nauju daiktu ar reiškiniu; lietuviški pakaitalai; 
vienų bei kitų variantai, ir t. t. (pvz. 
daugiafunkcis, daugiafunkcinis, multifunkcinis, 
multitaskinis). Kalbiniame pasaulyje 
(pasaulėvaizdyje) su savo semantiniu kraičiu 
(reikšmėmis, dariniais, junginiais, metaforišku 
vartojimu) žodžiai ar žodžių junginiai įsitvirtina 
tik tada, kai patenka į kalbinės bendruomenės 
prasmių sistemą, iš tos bendruomenės gavę 
įvertinimą (semantinę vertę).  

 



 Tokie žodžiai dažnai reiškia ne konkretų 
konceptą, realaus lietuviško pasaulio atspindį, 
bet yra apibrėžtos konotacijos arba teksto 
ornamento priemonė. Pvz., įtinklinintas 
universitetas, sąvoka, jei kalbama  apie Lietuvos 
universitetus (o apie tai yra šaunu kalbėti) kol kas 
yra tik ornamentinė. Tai gali reikšti, kad ir nauji 
reiškiniai nepriimami arba priimami sunkiai, ir 
atsitinka priešingai, nei turėtų: vienas žymiausių 
XX kalbos filosofų Johnas Langshawas Austinas 
teigia, kad žodžiai turi kurti dalykus/daiktus 
„things“.  



 L. Vitgenšteinas (Ludwig Wittgenstein) sakė: 
Mano kalbos ribos žymi mano pasaulio ribas; 

 Žodis yra pagrindinis kalbos vienetas; 

 Žodžiai – kalbinio pasaulėvaizdžio plytos;  

 Mano galva, semantinių procesų supratimas 
mokykloje yra labai svarbi kūrybiškumo ir 
kūrybingumo prielaida. 

 



 

 

 Vielabraukio drama 

 Vaizduoklio kančios 

 O tinklininko (komp.) ir tuštutės (žarg.) 
nekviečia į vakarėlius... 

 



 Svetimų kalbų naujažodžiai, atmetant jų 
lietuviškus atitikmenis dėl nepriimtinos formos 
(pvz., vaizduoklis) arba nesuvokto turinio (pvz., 
įtinklinimas), intensyviai vartojami šnekamojoje 
kalboje kuria pusiau legalų gretutinį kalbinės 
bendruomenės pasaulį, kuriame ilgainiui ima 
rastis bei daugėti neadaptuotų svetimos kalbos 
žodžių (be lietuviškų galūnių), svetimi žodžiai 
nebelinksniuojami, nebevargstama juos perrašyti 
fonetiškai, lietuviškos abėcėlės raidėmis ir t. t. 
Tai būdinga konkretiems žodžiams, ypač tiems, 
kurie susiję su naujomis laisvalaikio, grožio 
paslaugų, sporto, kulinarijos, kompiuterijos, 
programavimo realijomis. 
 



 Ko taip su tuo "zero tolerance" 
apsileidote? Neradote grazaus 
lietuvisko zodzio? Ar parasyti 
"visiskai netoleruoja" jums jau 
butu per leksta? Meldziamoji, 
juk gimtoji kalba taip ir zlunga 
- ne del VLKK pastangu 
trukumo ar tokiu rasliavu, o 
del kiekvieno is musu 
kasdienio patingejimo pries 
vartojant svetimybe atsakingai 
pagalvoti, ka darau savo 
kalbai, paieskoti grazios 
lietuviskos alternatyvos, na, 
kad ir zodynuose ar kalbos 
tevu rastuose.  
 

 Šaltinis: Delfi komentarai 
 

 Ne.nes dar warysim prie 
eglučių / Geriau walinskiene 
butu kritus arba marius / 

 Tau ödieni rode be pwm turbūt 
/ Nk ziuriu twoka tu? / Aha, 
nes atsiusiu dokumenta. 

 Reix atspausdint, ryt pasiims. / 
Tj weliau susirasysim 
 
 
 
 
 

 Šaltinis: Neviskaitė, Laima, 
2010, Trumpųjų žinučių 
rašybos būdai, Kalbos kultūra, 
83 , Vilnius: Lietuvių kalbos 
institutas.  



 

  Bendrojo raštingumo sudėtinės dalys 
(mažiausiai): 

 Paprastasis raštingumas; 

 Kalbos technologijų raštingumas; 

 Kultūrinis raštingumas; 

 Informacinis raštingumas. 



 
 Kalba yra žmogui duotas stebuklas, kurio pagalba jis perteikia savo 

mintis ir jausmus, gauna informaciją, gali kurti. Nacionalinė kalba saugo 
žmogaus bei tautos istorinę, psichologinę, bendruomeninę atmintį  ir 
savyje turi galingos kūrybinės galios. Vienas  žymiausių  XIX amžiaus 
kalbininkų ir filosofų Wilhelmas Humboldtas pavadino kalbą  „likimo 
dovana“.  Kalba yra žodinės kūrybos priemonė.  Ja kuriama nacionalinė 
literatūra, iš vienų į kitas kalbas verčiamos knygos. Moralinis lietuvių 
tautos autoritetas, poetas Justinas Marcinkevičius nenuėjo Jeano Paulio 
Sartre’o (Žano Polio Sartro) siūlytu keliu – rašyti kuria nors didžiąja 
pasaulio kalba ir greičiau, lengviau teikti savo patirtį pasauliui, pelnyti jo 
šlovę.  Poetas pareiškė: „Aš renkuosi lietuvių kalbą. Aš jau seniai ją 
pasirinkau. Nesuprantamas man išėjimas iš tautos likimo.“ Kalba yra 
kiekvieno iš mūsų saviraiškos priemonė ir pats tiesiausias ryšys su 
nacionaline kultūra bei socialine/pilietine/politine bendruomene.  

 
 
Marcinkevičius, Justinas, 1981, Dienoraštis be datų, Vilnius:  Vaga, p. 113. 
   

 


