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Baigėsi ketvirtasis nacionalinis  
konkursas „Mano žodynas“ 

Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – Lietuva! 
Just inas  Marcinkevič ius

Šiais Justino Marcinkevičiaus žodžiais šių metų gegužNs 18 d. Telšic rajono savivaldybės 
Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotèkoje prasidėjo nacionalinio konkùrso „Mano 
žodynas“ geriausių darbų autorių apdovanojimo šventė. Lietuvių kalbos instituto lek si
ko grãfai ir Lituanistikos židinys nuo 2012 m. šį konkùrsą organizuoja kas dvejus metus. 
Konkùrsu siekiama skatinti visuomenės domėjimąsi lietuvių kalba, jos leksika, stiprinti 
tautinį identitetą ir sąmoningumą, lavinti kalbos vartotojų kūrybingumą, plėtoti mo
kinių analitinius ir raiškos gebėjimus. Taip pat kas dvejus metus instituto leksikogrãfai 
rengia tarptautines mokslines konferencijas, kuriose mokslininkai iš įvairių šalių da
lijasi žodynų, tekstynų, bazių sudarymo patirtimi, idėjomis, aptaria aktualiausius lek
sikografijos klausimus. Kiekvieną kartą konkùrsas organizuojamas bendradarbiaujant 
su kuria nors Lietuvos savivaldybe. 2012 m. pagerbėme pirmojo lietuvių kalbos žody
no sudarytoją Konstantiną Sirvydą ir konkùrsą organizavome drauge su Anykščic  r. 
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savivaldybe. 2014  m. minėjome Kazimiero Būgos „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmojo 
sąsiuvinio 90metį ir konkùrsą rengėme kartu su Zarasc r. savivaldybės viešąja biblio
teka. 2016 m. pagerbėme prOmirštus žodynus ir žodynininkus, o konkùrso nugalėtojus 
apdovanojome Jõniškio krašte – Žagãrės dvare. Šiais metais LKI Bendrinės kalbos tyri
mų centro leksikogrãfai organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Sociokultūrinis 
žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“, kuri subūrė Lietuvos 
ir užsienio leksikografus, dirbančius aiškinamosios ir dvikalbės leksikografijos srityse, 
kuriančius modernius žodynus, duomenų bazes ir tekstynus (apie šią konferenciją bus 
rašoma GK birželio numeryje). Antrą konferencijos dieną, gegužNs 18ąją, daugiausia dė
mesio sulaukė jaunieji, pradedantieji leksikogrãfai. Šiųmetis žodynų konkùrsas ragino 
prisiminti iš Žemaitijos kilusius žodynininkus ir kalbininkus. Be to, šiemet minime Si
mono Daukanto 225ąsias gimimo metines ir Vydūno metus, tad konkùrso nugalėtojai, 
kaip jau minėta, buvo pagerbti Žemaitijos širdyje – Telšiuosè. 

Telšic apylinkėse gimęs Dionizas Poška „visą savo amžių krutėjo kraudamas lietu
višką žodyną“ („Aušra“, 1884, 16; žr. www.lkz.lt). Konkùrso organizatoriai visą amžių 
rašytų žodynų šiemet nesulaukė, tačiau džiaugėsi, kad iš visos Lietuvos į Lituanistikos 
židinį per du mėnesius suplaukė daugiau nei 30 įvairiausių žodynų ir žodynėlių. Ver
tinimo komisija, kurią sudarė Bendrinės kalbos tyrimų centro leksikogrãfai, turėjo ge
rokai paplušėti, kol atrinko geriausius darbus. Šių metų konkùrsą galėtume pavadinti 
pačiu lietuviškiausiu. Gavome tik du mokinių žargono ir anglybių žodynus. Kolektyvinį 
penktų klasių mokinių žargono žodynėlį atsiuntė Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos 
penktokai (juos konsultavo mokytoja Dalia Liorančienė), o Karolina Lukaševič iš Vil
niaus Žirmūnų gimnazijos sudarė dažniausiai gimnazijos mokinių kalboje vartojamų 
anglybių žodynėlį (konsultavo mokytoja Drąsutė Rajunčienė). Sulaukėme dviejų SMS 
žinučių trumpinių žodynėlių: Ievos Balaišytės ir Vaivos Norkutės iš Kauno „Varpo“ gim
nazijos (konsultavo mokytoja Asta Andriukaitienė) ir Dainoros Viskontaitės iš Telšic 
„Germanto“ progimnazijos (konsultavo mokytoja Daiva Liutkutė). Kaip ir ankstesniais 
metais, konkùrso dalyviai siuntė šnektų žodynus: Bronė Česliokienė iš ŠiūlLnų kaimo 
(IgnalOnos r.) atsiuntė „Mano šeimos žodyną“. Tarp daugybės jame užrašytų svetimybių 
randame ir vertingos paveldėtosios leksikos: atašilas „atšilimas“, laidyti „melžti“, lakš-
tas „laiškas“, pautienė „kiaušinienė“, šliužai „slidės“, titė „žaislas“. 7 kl. mokinės Aistė 
Šarkambiškytė, Neringa Umaraitė ir Emilija Urbonavičiūtė iš Zarasc Pauliaus Širvio 
progimnazijos atsiuntė Samãnių ir Sasnáukos kaimų, esančių Sùvieko ir Zarasc seniū
nijose, tarminių žodžių žodynėlį (konsultavo mokytoja Vilma Valainienė). Ir čia dau
giausia fiksuota svetimybių, tik vienas kitas žodis savas, paveldėtas (agrazdai „agrastai“, 
atšlaimas „kiemas“, gurbas „tvartas“, kūjelis „plaktukas“, namelis „priemenė“).

Kitaip nei ankstesniais metais, šiemet konkùrso dalyviai atsiuntė daug daugiau vie
tovardžių, asmenvardžių žodynų, rašė įvairius grožinės literatūros kūrinių žodynus. 
Pavyzdžiui, Milvydė Guntulytė iš Zarasc Pauliaus Širvio progimnazijos konkùrsui 
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atsiuntė Širvio poezijos rinkinio „Il
gesys – ta giesmė“ vietovardžių ir van
denvardžių įvaizdžių dažninį žodyną; 
Rapolas Tamoševičius iš tos pačios 
mokyklos sudarė Zarasc parapijos 
dvasininkų laipsnių ir vardų dažni
nį žodyną (abu mokinius konsultavo 
mokytoja Vilma Valainienė); Tatjana 
Pučko iš Zarasc r. Tu_manto pagrin
dinės mokyklos sudarė sentikių bend
ruomenės vardų žodynėlį; tos pačios 
mokyklos mokinys Vitalijus Rolikas 
atsiuntė Lietuvos miestų, turėjusių ki
tą pavadinimą, abėcėlinį žodyną (mo
kinius konsultavo mokytoja Giedrė 
Mičiūnienė), Kamilė Ščeponavičiūtė iš 

RadvilOškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvõs skyriaus sudarė šio centro 
2007–2017 m. mokinių vardų žodyną (konsultavo mokytoja Lina Janauskienė).

Vertinimo komisija, kaip ir kiekvienais metais, visus dalyvius suskirstė į tris amžiaus 
grupes. 

5–8 kl. mokinių grupėje geriausiu pripažintas Zarasc Pauliaus Širvio progimnazi
jos 7 b kl. mokinės Deimantės Jurevičiūtės darbas „Pauliaus Širvio poezijos rinkinio 
„Ilgesys – ta giesmė“ medžių ir kitų augalų įvaizdžių dažninis bei simbolinių reikšmių 
žodynas“ (konsultavo mokytoja Vilma Valainienė). Jaunoji žodynininkė ištyrė, kad mi
nėtame rinkinyje Širvys beveik 100 kartų mini daugiau nei 20 skirtingų medžių bei žo
linių augalų pavadinimų. Poeto eilėraščiuose dažniausiai pasikartoja beržo, obels, klevo, 
pušies, lino, ramunės, rūtos, topolio, gluosnio įvaizdžiai; rečiau minimos ievos, vyšnios, 
eglės, aguonos, lelijos, purienos, rožės, snieguolės. Žodynėlyje autorė nurodo, ką kiek
vie nas augalas simbolizuoja, kiekvieną antraštinį žodį iliustruoja eilėraščių posmais. 

Antrą vietą jauniausių dalyvių grupėje užėmė Zarasc r. Tu_manto pagrindinės mo
kyklos 8 kl. mokinė Sniežana Gavštel, konkùrsui atsiuntusi „Lietuvos ugdymo įstaigų, 
pavadintų žymių žmonių asmenvardžiais, žodyną“ (konsultavo mokytoja Giedrė Mi čiū
nienė). Mokinė suskaičiavo, kad 266 Lietuvos ugdymo įstaigos pavadintos 215 žmonių 
vardais. Skaitydami sužinosite įvairių įdomybių: Lietuvoje moterų asmenvardžiais pa
vadintos tik 22 ugdymo įstaigos; likusios mokyk los ir gimnazijos pavadintos Lietuvos 
prezidentų, kunigaikščių, šventųjų, knyg nešių, įvairių visuomenės ir kultūros veikėjų 
vardais. Pavyzdžiui, Simono Daukanto vardą turi 7 mokyklos, Vytauto Didžiojo – 5, 
Jono Basanavičiaus – 4. Antano Baranausko, Martyno Mažvydo, Aleksandro Stul gins
kio, Motiejaus Valančiaus, Vydūno vardu pavadinta po 3 ugdymo įstaigas. 

Vilma Valainienė (viduryje) ir Deimantė Jurevičiūtė 
(dešinėje) su Jolanta Zabarskaite 



2018 gegužė GIMTOJI KALBA 23

Dvi trečiosios vietos atiteko zarasiškiams. Zarasc  r. Tu_manto pagrindinės moky
klos 6 kl. mokinys Markas Romanovskis konkùrsui atsiuntė „Įdomių ir keistų Lietuvos 
geografinių objektų pavadinimų žodyną“ (konsultavo mokytoja Giedrė Mičiūnienė). 
Žodynėlyje abėcėlės tvarka pateikti 458 geografinių objèktų pavadinimai, kilę iš augalų, 
gyvūnų, įvairių daiktų, spalvų, asmenvardžių, profesijų, švenčių, šalių ir kitokių vardų. 
Turbūt ir pačiam buvo netikėta ir įdomu sužinoti, kad, pavyzdžiui, Zarasc r. savivaldy
bėje tyvuliuoja KunigNlio ežeras, Jonavõs r. savivaldybėje įsikūręs Šveicãrijos, o netoli 
Iñturkės – EgOpto kaimas, KlaQpėdos r. savivaldybėje stūkso BaravWkų akmuo, PagLgių 
savivaldybėje teka BOtės, o Širvintc r. savivaldybėje – Mùsės upė. 

Trečią vietą užėmė ir Zarasc Pauliaus Širvio progimnazijos 7 kl. mokinė Silvija Čer
niauskaitė, parašiusi „Zarasų miesto gatvių ir gatvių, pavadintų žymių žmonių vardais, 
aiškinamąjį žodyną“ (konsultavo mokytoja Vilma Valainienė). Šiame žodynėlyje abėcė
lės tvarka surašytos 43 Zarasc miesto gatvės; 12 iš jų pavadinta žymių žmonių vardais. 
Berašydama šį žodyną autorė išsiaiškino, kad du šviesuoliai, kurių vardais pavadintos 
gatvės, susiję su Zarasc miestu (Dominykas Bukontas ir Emilija Pliaterytė), o trys yra 
kilę iš Zarasc rajono (Kazimieras Būga, Juozas Gruodis ir Paulius Širvys). Žodyno prie
de autorė visas šias asmenybes trumpai enciklopediškai pristato.

9–12 kl. grupėje geriausiu pripažintas kolektyvinis darbas. Klaipėdos „Aukuro“ 
gimnazijos I a kl. mokiniai Dominykas Daubaris, Eva Mardasaitė, Laura Raminaitė, 
Justė Rumšaitė, Benediktas Solovjovas, Agnė Stribytė, Austėja Žadeikytė parašė solidų 
žodyną „Klaipėdos miesto pietinės dalies ir pietinių priemiesčių istoriniai ir dabarti
niai vietovardžiai“ (konsultavo mokytoja Aldona Stankovičienė ir Klaipėdos universi
teto profesorė Dalia Kiseliūnaitė). Darbą sudaro platus ir išsamus įvadas, pats žodynas, 
kuriame aprašyta 112 per dvi ekspedicijas žodyno autorių surinktų vietovardžių, ir du 
priedai (žemėlapiai ir nuotraukos). Žodyne pateikti seni ir nauji, vartojami ir nebevar
tojami Klaipėdos miesto pietinės dalies ir pietinių priemiesčių vietovardžiai. Rašydami 
žodyną, autoriai rėmėsi istorikų darbais, įvairiomis duomenų bazėmis, medžiagą rinko 
ir ekspedicijose, o per jas susipažino su vietovėmis, išvaikščiojo aplinkinius kaimus, 
aplankė piliakalnius, išlikusius istorinius pastatus, kalbėjosi su vietos gyventojais. Žo
dyne vietovardžiai aprašyti laikantis vienodo kriterijaus: pateikiama dabartinė arba 
istorinė vardo forma, kirčiuotė, nurodoma, kur yra aprašomas vietovardis, pateikia
mas oficialiaQ vartotas vardas vokiečių kalba, nurodomi rašybos variantai, vardo poky
čiai, dažnu atveju nurodoma Viliaus Pėteraičio nuomonė dėl vardo formos ir kilmės. 
Autoriai pastebi, kad kai kurių žodyne pateiktų káimų nėra dabartinėse vietovardžių 
duomenų bazėse (pavyzdžiui, Spengiai, Gručeikiai, Lūžgaliai, Vaškiai nepatekę į LKI 
vietovardžių bazes). Taigi šis žodynas bus įdomus ir vertingas ne tik dabartiniams klai
pėdiečiams, bet ir kraštotyrininkams, istorikams, kalbininkams. Rašydami šį žodyną 
gimnazistai susipažino su Klaipėdos krašto istorija, pamatė, kaip istoriškai kito vieto
vardžiai, kas turėjo tam įtakos.
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Antrą vietą vyresnių mokinių grupėje pelnė taip pat kolektyvinis darbas. Trãkų r. 
Rediškių gimnazijos mokinės Erika Zalieckaitė (III a kl.) ir Akvilė Zalieckaitė (I a kl.) 
konkùrsui pateikė „Literatūros kūrinių veikėjų žodyną“ (konsultavo mokytoja Zita Bart
kevičienė). Darbe pateikiami 34 lietuvių ir užsienio literatūros autorių kūrinių 137 vei
kėjų enciklopediniai aprašymai: apibūdinama veikėjų išorė, būdas, išskirtinės savybės, 
trumpai papasakojama jų gyvenimo istorija. Žodyno sandara paprasta ir aiški: abėcėlės 
tvarka pateikiamas autorius, kūrinio pavadinimas ir to kūrinio pagrindinių veikėjų api
būdinimai. Kūriniai atrinkti pagal naujausias lietuvių kalbos ir literatūros programas. 
Kaip įvade rašo autorės, kūrinių veikėjai, kaip ir patys kūriniai, turi būti suvokti, nes 
„kiekviena jų gyvenimo detalė prisideda prie jauno lietuvio (ir europiečio) vertybių ir 
besiformuojančios asmenybės kūrimosi“. Šis žodynas mokytojams ir mokiniams galėtų 
būti parankinė knyga lietuvių kalbos pamokose: glausti, tikslūs personažų aprašymai 
padeda geriau suprasti literatūros kūrinį, suvokti jo esmę, dar kartą įsigilinti į veikėjo 
gyvenimo istoriją, likimą. O jei kas neskaitė atitinkamo kūrinio, peržvelgęs pagrindinių 
personažų aprašymus galbūt susigundys paimti į rankas ir pačią knygą. 

Zarasc r. Tu_manto pagrindinės mokyklos 10 kl. mokinė Giedrė Garšnova sudarė 
„Vydūno dramų veikėjų asmenvardžių abėcėlinį žodyną“. Už jį autorei skirta trečioji 
vieta (dešimtokę konsultavo mokytoja Giedrė Mičiūnienė). Džiugu, kad Vydūno metais 
mokiniai iš naujo (o galbūt kai kas ir pirmą kartą) atranda šį rašytoją, filosòfą, kultūros 
veikėją. Juk tam, kad sudarytum tokį žodynėlį, turi jei ne perskaityti, tai bent atidžiai 
peržvelgti visas Vydūno dramas. Žodynėlyje abėcėlės tvarka autorė pateikia 219 Vydūno 
dramų veikėjų vardų. Kiekvienas veikėjas trumpai apibūdinamas, nurodoma, kurioje 
dramoje jis veikia, kuriais metais ir kur ta drama išleista.

Suaugusiųjų kategorijoje pirmoji vieta atiteko Vilijai Jocienei, Karolinos Praniaus
kaitės viešosios bibliotèkos Kaunatãvos filialo vyr. bibliotèkininkei. Ji konkùrsui atsiuntė 
darbą „Kaunatavos apylinkių vardai“. Žodyne pateikiama apie 100 įvairių vietų (káimų, 
miškų, upių, lomų, pelkių ir kt.) pavadinimų. Visi antraštiniai žodžiai sukirčiuoti, nuro
doma, kur yra tas vietovardis, kuo jis išskirtinis, žymus, kartais paaiškinama pavadinimo 
kilmė. Rašyti šį žodyną autorei padėjo visi apylinkių gyventojai: senieji kaunataviškiai 
užrašinėjo vietovardžius, iliustracijas ir nuotraukas parinko Kaunatãvos pagrindinės 
mokyklos mokytojos Dainora Macevičienė ir Regina Rezgienė, piešinius piešė minėtos 
mokyklos mokiniai. Žodynas įdomus ir vertingas ne tik Kaunatãvos apylinkių gyvento
jams. Čia naudingos informacijos ras ir kraštotyrininkai, tautosakininkai, vietovardžių 
tyrėjai. Skaitydami žodyną sužinosite, kad Blindos pušis augo BWvainės miško 26 kvar
tale. Vietos gyventojai pasakoja, kad prie šios pušies vyrai Tadui Blindai prisiekdavo 
ištikimybę, čia vykdavo ir nepaklusniųjų teismai. Nors šios pušies jau nėra, tačiau vieta, 
kur ji augo, iki šiol taip vadinama. Molio kalnas PervaQnių kaime taip pramintas dėl la
bai molingos žemės, o Preico beržynas prie Pãškuvėnų kaimo pavadinimą gavo nuo ten 
gyvenusio vokiečio ūkininko Freico pavardės.
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Zarasc r. Tu_manto pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Mi čiū
nienė sudarė „Turmanto žydų, nužudytų 1941aisiais, abėcėlinį vardų žodynėlį“. Už jį au
torei vertinimo komisija skyrė antrą vietą. Žodynėlyje mokytoja abėcėlės tvarka pateikia 
174 žydų vardų sąrašą. Jis sudarytas remiantis interneto svetainės www.yadvashem.org 
mẽdžiaga. Autorė žodyne nurodo nužudytųjų vardus, pavardes, tėvavardžius, gimimo 
metus. Prie kai kurių pavardžių nurodoma, kuo žmogus vertėsi (siuvėjas, šaltkalvis, mė
sininkas, prekybininkas ir pan.). Tai gražus simbolinis sunaikintos žydų bendruomenės 
įamžinimas. 

Trečiąją vietą suaugusiųjų grupėje pelnė IgnalOnos r. savivaldybės Švietimo ir kultū
ros skyriaus vyr. specialistė Rita Gasiukevičienė. Ji sudarė aiškinamąjį žodyną vaikams 
„Augalai ant mūsų stalo. Kas ir kaip?“ Žodyne autorė pateikia 47 antraštinius žodžius: 
vaisių, daržovių, jų valgomų sėklų, taip pat javų, prieskonių vardus. Antraštiniai žodžiai 
sukirčiuoti, nurodomos jų réikšmės, pateikiamas trumpas valgomų augalo dalių apra
šymas ir dvi nuotraukos: valgomas vaisius, daržovė ir pan. ir medis, krūmas, augalas, iš
auginantis tą vaisių ar daržovę. Žodyno adresatas labai aiškus – vaikai. Skaitydami patys 
ar vartydami su tėvais tokį žodyną jie lengviau supras, kad daržovės ir vaisiai neužauga, 
kaip rašo žodyno sudarytoja, „prekybos centrų lentynose“. 

Vertinimo komisija prizą už originaliausią darbą skyrė vilniečiui programuotojui 
Henrikui Kulvinskui. Jis konkùrsui atsiuntė „Svetimžodžių–lietuvių kalbos žodyną“ 
(ãtskira knygele jis išleistas 2015 m. ir pavadintas „Lietuvių kalbos metmenys“). Žo
dynėlyje skaitytojai ras 2209 svetimžodžius, kuriuos autorius per 3–4 metus surinko iš 
perskaitytų knygų ir interneto straipsnių. Versdamas svetimžodžius į lietuvių kalbą pro
gramuotojas naudojosi įvairių kalbų (lotynų, anglų, rusų, latvių, lenkų, baltarusių, grai
kų, prūsų) aiškinamaisiais žody
nais, tarptautinių žodžių žodynu, 
paieškos sistemos „ Google“ vertė
ju. Kai kuriuos atitikmenis auto
rius ėmė iš akademinio „Lietuvių 
kalbos žodyno“, jei ten nerado tin
kamo žodžio, naujadarą kūrė pats. 
Keletą tinkamų vertimų žodyno 
sudarytojui pavyko rasti Antano 
Maceinos, Vydūno ir kitų tarpuka
rio Lietuvos veikėjų raštuose, nes 
tuo metu, žodyno sudarytojo teigi
mu, buvę vartojama daug mažiau 
svetimžodžių nei mūsų dienomis. 
Štai keli pavyzdžiai iš Henriko 
Kulvinsko žodyno: boksas – kumš-

Henrikas Kulvinskas su žodynininkėmis Danute Liutkevičiene  
ir Aurelija Gritėniene (abi nuotr. Eglės Pesliakaitės)
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tynės, bronchai – kvėplė, hipotezė – spėjinys, kompromisas – sutara, migrena – galvogėla, 
premjera – pirmiena, šortai – puskelnės, terminija – įvardynas, teroristas – smurtininkas. 
Autoriaus teigimu, raštai turėtų būti rašomi kuo grynesne, aiškesne kalba. Tuomet visi 
lengviau juos ir vienas kitą suprasime.

Specialiuoju prizu apdovanota ir Vilniaus Gabijos gimnazijos III g kl. mokinė Emi
lija Grybaitė. Ji parengė žodyną, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui: „Kęs
tučio apygardos partizanų slapyvardžiai ir jų kilmė“ (konsultavo mokytoja Vilija Rut
kauskienė). Gimnazistė iš Editos Jankauskienės, Rūtos Trimonienės ir Daliaus Žygelio 
sudarytos knygos „Vakarų Lietuvos partizanų sritis: atlasas“ (2010) išrinko 327 Kęstučio 
apygardos partizanų slapyvardžius ir, remdamasi įvairiais aiškinamaisiais bei etimolo
giniais žodynais, paaiškino jų kilmę. Kaip rodo surinkti duomenys, partizanų slapyvar
džiais dažniausiai tapdavo gamtos reiškinių (Aidas, Aušra, Audra, Šalna, Rūkas, Puta, 
Šturmas, Ugnis, Vėjas, Žvaigždė), augalų (Ąžuolas, Jazminas, Jovaras, Klevas, Lazdynas, 
Lelija, Papartis, Pušelė, Rūta), gyvūnų (Katinas, Lapinas, Liūtas, Lokys, Ryklys, Strazdas), 
dangaus kūnų (Marsas, Mėnulis, Saturnas, Uranas), buities daiktų (Kardas, Kilpa, Ly-
ra), žymių žmonių (Janonis, Kudirka, Maironis, Radvila, Rasputinas), vandens telkinių 
(Atlantas, Jūra, Nemunas, Neris, Minija, Nevėžis) ir kt. vardai. Šiuo žodynu autorė pager
bė Lietuvos kovotojų už laisvę atminimą, o rašydama šį darbą, kaip pati rašo įvade, dar 
geriau suprato šios kovos mastą ir svarbą. 

Konkùrso organizatoriai ir vertinimo komisija kiekvienais metais ypač dėkoja mo
kytojams lituanistams. Tik nuo mokytojo priklauso, ar mokinys susidomės gimtąja kal
ba, ar išdrįs imtis naujo uždavinio – pats rašyti žodyną. Kaip ir ankstesniais metais, šie
met aktyviausi buvo zarasiškiai: iš Zarasc r. Tu_manto pagrindinės mokyklos atkeliavo 
10 darbų (du iš jų premijuoti), o Zarasc Pauliaus Širvio progimnazijos mokiniai atsiuntė 
5 žodynus (2 iš jų gavo apdovanojimus). Už jaunųjų leksikogrãfų ugdymą ir skatinimą 
dalyvauti konkùrse atminimo dovanos įtektos Zarasc r. Tu_manto pagrindinės mokyk
los mokytojai Giedrei Mičiūnienei ir Zarasc Pauliaus Širvio progimnazijos mokytojai 
Vilmai Valainienei. 

Visi nugalėtojai buvo apdovanoti Lietuvos nacionalinio dramos teatro, VšĮ „Skal
vijos“ kino teatro, kino teatro „Pasaka“, MB „Regioninių portalų tinklas“, labdaros ir 
paramos fondo „Švieskime vaikus“ įsteigtais prizais ir LKI leidiniais. Konkùrso organi
zatoriai už finansinę paramą nuoširdžiai dėkoja ir verslininkui Antanui Šakiniui. 

Po apdovanojimų visų laukė Telšic r. savivaldybės dovana – ekskursija po Télšius. 
Labai tikimės, kad konkùrso dalyviai suprato, koks sunkus, alinantis, bet sykiu ir pras
mingas yra leksikogrãfo darbas, kiek laiko užima, kol sugalvoji būsimo žodyno kon
cepciją, surenki medžiagą, ją susistemini, aprašai. Tai ne tik techninis darbas sudėlioti 
žodžius pagal abėcėlę, bet ir didžiulis mokslas. Galbūt paragavę leksikogrãfo duonos 
konkùrso dalyviai geriau supras, kodėl Lietuvoje žodynai nedygsta kaip grybai po lie
taus, kad jiems parengti reikia daug laiko, išmanymo ir sveikatos. 

Aurelija Gritėnienė


