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Lietuvių kalbos draugijoje

Lapkričio 26 d. Šiaulių dailės 
galerijoje susirinkę šiauliečiai 
paminėjo valstybinės kalbos sta-
tuso atkūrimo 30-metį. Gražią 
šventę „Kalba – tautos gyvybės 
duona“ miestiečiams surengė 
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Kultūros skyrius 
ir Lietuvių kalbos draugijos 
Šiaulių skyrius. 
Šventinį renginį pradėjo kanklių 
trio „Aušrinė“ (kanklininkės 
Regina Marozienė, Regina 
Vaišnorienė, Lora Andriuškie-
nė) ir birbynininkas Alvaidas 
Bernotas. Renginio vedėja LKD 
valdybos pirmininkė Geno-
vaitė Kačiuškienė kalbėjo apie 
kalbinio ir kultūrinio sąjūdžio 
pradžią Šiauliuose. Šiauliai nie-
kada nebuvęs pasyvus miestas. 
Profesorė prisiminė kultūrinio 
ir kalbinio sąjūdžio užuomazgas 
jau 1978 m., pradėjus veikti 
Inžinierių namams (vadovas 
Vaclovas Vingras). Į lietuvių 
kalbos propaguotojų gretas, 
be kalbininkų, įsitraukė daug 
įvairių profesijų žmonių. Ne-

atsitiktinai Šiauliuose 1988 m. 
spalio 1 d. surengta pirmoji teat-
ralizuota kalbos šventė sukvietė 
kelis tūkstančius žmonių. Tos 
šventės organizatoriai kreipėsi į 
Aukščiausiąją Tarybą dėl valsty-
binės kalbos statuso suteikimo 
lietuvių kalbai. Kreipimesi pri-
mygtinai raginta „kaip galima 
greičiau įteisinti lietuvių kalbą 
kaip valstybinę“ (teksto autorius 
Kazimieras Župerka). Renginio 
vedėja prisiminė ir kitus Šiau-
lių kalbininkų kartu su miesto 
visuomene nùveiktus darbus, 
suorganizuotus renginius. Pasi-
džiaugta Lietuvių kalbos drau-
gijos Šiaulių skyriaus veikla, jo 
glaudžiu bendradarbiavimu su 
savivaldybe.
Su valstybinei lietuvių kalbai 
svarbia sukaktimi šiauliečius 
pasveikino ir savo nuomonę 
apie valstybinę kalbą, jos téisinio 
reguliavimo istoriją, dabartinę 
lietuvių kalbos padėtį ir pers-
pektyvas pareiškė Seimo narys 
Stasys Tumėnas, Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos pir-
mininkas Audrys Antanaitis ir 
Valstybinės kalbos inspekcijos 
viršininko pavaduotojas Dona-
tas Smalinskas. 
Audrys Antanaitis, be kita ko, 
kalbėjo, kad kalbinis sąjūdis 
buvo ir kitur, ne tik Šiauliuose: 

„Tais laikais visus vienijo atsako-
mybės už kalbos likimą jausmas, 
siekiant užkirsti kelią rusinimui. 
Mes žinojom, kokios kalbos 
norim. Ta pergalė, kurią tada 
iškovojom, yra apčiuopiama. 
Lapkričio 18 d., prieš 30 metų, 
mes pamatėm ir išgirdom savo 
ausimis, kad lietuvių kalba tam-
pa valstybinė. Per 30 nepriklau-
somybės metų Lietuvoje išaugo 
nauja karta, kuri neturi kalbinės 
savisaugos instinkto. Mūsų karta 
buvo kitokia. Neįsileidome į sa-
vo širdį svetimos kalbos.“ 
Stasys Tumėnas įteikė LR Seimo 
padėkas ir atminimo dovanė-
les už svarų indėlį puoselėjant 
lietuvių kalbos kultūrą, ugdant 
jaunąją kartą ir aktyvią visuo-
meninę veiklą LKD Šiaulių 
skyriaus pirmininkui Algirdui 
Malakauskui ir jo pavaduo-
tojoms – miesto savivaldybės 
kalbos tvarkytojai Aušrinei 
Rinkevičienei ir Gegužių pro-
gimnazijos direktorei Silvijai 
Baranauskienei.
Aušrinė Rinkevičienė apžvelgė 
savivaldybės interneto svetainėje 
surengtos apklausos dalyvių 
atsakymus. (Apžvalga spausdi-
nama šio numerio „Aktualijų“ 
skyrelyje. – Red.)
LKD garbės narys, Šiaulių 
universiteto kalbos tvarkytojas 
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Algirdas Malakauskas ak-
centavo, kad lietuvių kalbos 
norminimo, ugdymo ir puose-
lėjimo darbas Šiauliuose, į kurį 
įtraukiama miesto visuomenė, 
kalbai neabejingi šiauliečiai, 
vyksta jau beveik 50 metų. 
Miesto bendruomenės nariai 
aktyviai dalyvavo viktorinose 
ir minint valstybinės kalbos 
statuso grąžinimo lietuvių 
kalbai 10-metį, 25-metį, savi-
valdybės darbuotojams buvo 
rengiami raštingiausio dar-
buotojo konkùrsai, labai daug 
šiauliečių, ypač moksleivių, su-
laukta 25-iuose lietuvių kalbos 
diktanto konkùrsuose. Šįkart 
surengtoje virtualioje lietuvių 
kalbos viktorinoje dalyvavo 
112 įvairiausių specialybių ir 
skirtingo išsilavinimo žmonių. 
Viktorinos dalyviams reikėjo 
atsakyti į 30 klausimų, parinktų 

iš valstybinės kalbos istorijos ir 
dabarties, LKD veiklos, kalbos 
praktikos (rašybos, kalbos kul-
tūros, kirčiavimo), šiauliškių 
tarmės ir kt.
Viktorinos organizavimo komi-
sijos, vadovaujamos Kultūros 
skyriaus vedėjos Dainos Kin-
činaitienės, sprendimu I vieta 
skirta Robertai Dulinskaitei, 
Šiaulių Stasio Šalkauskio 3 klasės 
gimnazistei (28 balai). Antrąją 
vietą pasidalijo Rima Mazurai-
tienė, Šiaulių miesto savival-
dybės vyriausioji specialistė, 
geriausiai pasirodžiusi iš savival-
dybės darbuotojų, dalyvavusių 
viktorinoje; Gitana Kazimie-
raitienė, Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos geografijos mokytoja 
metodininkė, ir Jurgita Bizaitė, 
pagal specialybę – viešbučių ir 
turizmo komplèksų darbuotoja 
(27 balai). Trečioji vieta atiteko 

Laimutei Laurutytei, Šiaulių 
lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ 
direktorei, ir dr.  Rasai Rudžins-
kienei, UAB ,,Jurg vita“ vadovei 
(26 balai).
Viktorinos nugalėtoją ir prizi-
ninkus pasveikino ir savivaldy-
bės įsteigtus prizus bei Kultūros 
skyriaus diplomus įteikė savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas Gintautas 
Sitnikas. 
Viktorinos nugalėtoja ir prizi-
ninkai buvo apdovanoti Kultū-
ros skyriaus diplomais ir savival-
dybės įsteigtais prizais. (Laima 
Malakauskienė)

Lapkričio 30 d. tradicinėje 
metinėje „Lituanistų sambū-
rio“ konferencijoje pasirašyta 
„ Lituanistų sambūrio“ ir Lie-
tuvių kalbos draugijos bend-
radarbiavimo sutartis. Sutartį 
pasirašiusios visuomeninės or-
ganizacijos susitarė bendradar-
biauti, siekdamos įgyvendinti 
abiejų organizacijų įstatuose 
užsibrėžtus tikslus: 
1) ugdyti Lietuvos visuomenės 
tautinę ir pilietinę tapatybę, 
puoselėti tautinę ir pilietinę sa-
vivertę bei savigarbą; 
2) rūpintis lietuvių kalbos būkle, 
jos prestižu, ugdymu ir kalbiniu 
visuomenės švietimu.
„Lituanistų sambūris“ ir Lie-
tuvių kalbos draugija susitarė 
bend radarbiauti šiose srityse: 
1) mokslo renginiai, 2) šviečia-
mieji ir lavinamieji renginiai, 
3) informacijos sklaida.

Valstybinės kalbos statuso atkūrimo 30-mečio minėjimas Šiauliuose. 
Zenono Ripinskio nuotr.
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Lapkričio 30–gruodžio 1 d. 
Vilniaus universitete surengta 
dešimtoji 2009 m. įkurto „Li-
tuanistų sambūrio“ konferen-
cija. Šiais metais jos tema buvo 
„Mūsų valstybė: atramos ir 
perspektyvos“. Pirmąją konfe-
rencijos dieną perskaityti keturi 
pranešimai ir surengta diskusija 
apie kalbą. Konferencijos pra-
džioje skaitytų pranešimų auto-
riai siekė aprėpti platų istorinį ir 
politinį dabartinės lituanistikos 
kontekstą. VU Filosofijos fakul-
teto docento Naglio Kardelio 
pranešimo tema buvo „Darbai, 
kuriuos per kitą šimtmetį tu-
rėtume nuveikti savo valstybės 
labui“, Seimo nario Manto Ado-
mėno – „Humanitarika Lietuvos 
valstybėje“. 
Diskusijoje „Ar kalba išliks 
valstybės atrama ir piliečių 
telkėja?“ dalyvavo VU Vertimo 
studijų katedros vedėja Nijolė 
Maskaliūnienė, Europos Sąjun-
gos Taryboje dirbantis vertėjas 
Edgaras Platelis, kalbininkė 
Daiva Vaišnienė (VDU Švietimo 
akademija), menininkas Gitenis 
Umbrasas, diskusiją vedė kalbi-
ninkė Jolanta Zabarskaitė. 
Vakariniame posėdyje VU Lie-
tuvių literatūros katedros pro-
fesorė Brigita Speičytė perskaitė 
pranešimą „Šešėlinis kanonas: 
Adomo Mickevičiaus kūryba 
Lietuvoje“. „Liaudies kultūros“ 
vyr. redaktorės Saulės Matule-
vičienės pranešimo tema buvo 
„Donato Saukos ir lietuvių tau-
tosakos imperatyvai“. 

Konferencijos dalyviai gyvai 
diskutavo su pranešėjais, į šias 
diskusijas įsitraukė ne tik prane-
šimų klausę mokytojai ir moksli-
ninkai, bet ir Vilniaus Šv. Kristo-
foro gimnazijos mokiniai. 
Pirmoji konferencijos diena bai-
gėsi susitikimu su režisieriumi 
Vytautu V. Landsbergiu. Svečias 
pasakojo apie kūrybinėje sto-
vykloje „Dominyko atostogos“ 
su mokiniais kuriamus filmus 
Lietuvos istorijos temomis.
Antrąją konferencijos dieną 
surengtos dvi diskusijos ir per-
skaityti du pranešimai. Rytinėje 
diskusijoje „Iš kokio šaltinio 
semsis stiprybės Lietuvos vals-
tybė?“ dalyvavo kandidatai į 
prezidentus Gitanas Nausėda ir 
Arvydas Juozaitis.
Pranešėjai gvildeno humani-
tarinio ugdymo klausimus: 

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė „Lituanistų sambūrio“ valdybos 
pirmininkė Dainora Eigminienė ir Lietuvių kalbos draugijos valdybos 
pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė. Aldonos Kruševičiūtės nuotr.

„Kuo grįsime savo vaikų ugdy-
mą, kokius akiračius versime?“ 
(Darius Kuolys, LLTI), „Kaip 
surasti humanitarinių dalykų 
dermę mokykloje: perkeliamumo 
kompetencija“ (Jūratė Baranova, 
VU Filosofijos fakultetas).
Baigiamõsios diskusijos tema 
buvo „Lietuvių kultūra rytdienos 
mokykloje“. Diskutavo lituanistės 
Jurga Dzikaitė (Vilniaus tarptau-
tinė mokykla), Aldona Kruševi-
čiūtė (Kretingõs Marijono Daujo-
to progimnazija), Nida Poderienė 
(LKI), istorikas Antanas Meištas 
(Vilniaus Antano Vienuolio 
 progimnazija), Naglis Kardelis, 
Jūratė Baranova, Darius Kuolys. 
Konferencijos dalyviai priėmė 
rezoliuciją, palaikančią protes-
tuojančius Lietuvos mokytojus.
Daugiau apie „Lituanistų sambū-
rį“ žr.: lituanistusamburis.lt


