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Suvažiavimas – ne tik ataskaita

Balandžio 27 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko Lie
tuvių kalbos draugijos (LKD) XIX suvažiavimas. Jo dalyviams poezi
jos pusvalandį „Eilės Lietuvai“ padovanojo radijo diktorius, žurna
listas Juozas Šalkauskas. 

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėka už kūrybingą veiklą 
įteikta LKD tarybos narei Onai Laimai Gudzinevičiūtei. LKD valdy
bos pãdėka apdovanota KuršLnų skyriaus narė Vita Šventickienė. Už Metų žodžio ir Metų 
posakio kandidatų pristatymus portale www.lzinios.lt LKD garbės nariui ir Metų žodžio 
rinkimų komisijos nariui Kazimierui Župerkai įteiktas Metų žodžio rinkimų suvenyras.

Valdybos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė, pateikdama praėjusių metų veiklos 
ataskaitą, vertino, kaip sekasi įgyvendinti įstatuose numatytus uždavinius, analizavo, kaip 
atsižvelgta į ankstesniuose suvažiavimuose paréikštas pastabas ir pageidavimus. Minėjo 
svarbiausius valdybos ir tarybos darbus: tai organizãciniai Kazickų šeimos fondo Petro 
Būtėno premijos reikalai, bendradarbiavimas su „Lituanistų sambūriu“, LKD skaitymų, 
Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų, virtualios viktorinos organizavimas ir kt. Ata
skaitoje apžvelgti gausūs ir įvairūs skyrių renginiai. LKD skyriai visada aktyviai įsitraukia 
į Lietuvių kalbos dienas. 2018 m. skyriuose vyko net 155 renginiai: konkùrsai, viktori
nos, protmūšiai, parodos, paskaitos, diskusijos ir kt. Klaipėdoje ir Panevėžyje turiningai 
paminėti skyrių įkūrimo jubiliejai. Šiauliuose įvyko renginys, skirtas valstybinės kalbos 
statuso 30mečiui. Skyrių veikla paįvairina rajonų kultūrinį gyvenimą. Štai Ke[mės rajo
no veiklos metinėje apžvalgoje, išleistoje dailia knyga, net 10 puslapių skirta LKD veiklai.

Pamažu gausėja LKD narių. Pernai įkurta Maskvos grupė (pirm. Raimonda Klimavi
čiūtė) ir KuršLnų skyrius (pirm. Vida Ragauskienė). Prieš pat suvažiavimą atsirado dar du 
nauji skyriai – Marijámpolės (pirm. Ričardas Mockus) ir pirmasis skyrius, sudarytas ne 
teritoriniu, o profesiniu pagrindu, – Kalbos tvarkytojų skyrius (pirm. Daiva Beliokaitė). 

Genovaitė Kačiuškienė teigė, kad ir ateityje planuojant darbus reikia neišleisti iš akių 
tikslų ir uždavinių, numatytų įstatuose. Svarbu palaikyti ryšius su valstybinėmis kalbos 
institucijomis, mokslo institutais ir aukštosiomis mokyklomis, visuomeninėmis organiza
cijomis, kurių tikslai ir siekiai artimi LKD. Reikia tęsti užsimezgusias tradicijas – virtualią 
viktoriną, LKD skaitymus, Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus. Svarbiausi iš organizã
cinių reikalų – gausinti skyrių ir grupių Lietuvoje ir užsienyje, sutvarkyti narių registraciją. 

Aktualijos
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Diskutuodami dėl ataskaitos suvažiavimo dalyviai įpareigojo valdybą priimti nutari
mą dėl LKD narių sąrašų. Toks nutarimas tą pačią dieną ir buvo priimtas. Jo esmė tokia: 
asmuo yra LKD narys, jei jis įtrauktas į skyriaus narių sąrašą. Sąrašai kasmet tvirtinami 
suvažiavimuose. 

Kalbėjo naujų skyrių pirmininkės Vida Ragauskienė ir Daiva Beliokaitė, naujai iš
rinkta Jùrbarko skyriaus pirmininkė Aušra RimkutėGanusauskienė. Visiems buvo įdo
mu, kas paskatino kalbos tvarkytojus kurti savo skyrių. Jo pirmininkė Daiva Beliokaitė 
sakė: „Jau seniai kalbos tvarkytojų galvose sukosi mintis, kad turime kaip nors susivie
nyti. Susipažinome su LKD įstatais ir veikla. Supratome, kad mums pakeliui. Mes ne
same tie darbuotojai, kuriems, kaip kartais vaizduojama, labiausiai rūpi tik savo kėdės. 
Mes norime prisidėti prie kalbos prestižo ir visuomenės švietimo.“ 

Patvirtinus LKD veiklos ataskaitą, revizijos komisijos ataskaitą ir metų finansinių 
ataskaitų rinkinį, pereita prie konkrečių kalbinio gyvenimo klausimų: mokyklinės litu
anistikos ir lituanistinio švietimo aktualijų, kalbos tvarkybos ir kalbos priežiūros aktua
lijų, naujųjų mikrotoponimų tyrimo apžvalgos.

LKD tarybos narė Vilma Leonavičienė kalbėjo apie užsienio lietuvių švietimą ir apie 
tai, kaip LKD galėtų prie jo prisidėti. Svarbiausios veiklos kryptys – pagalba užsienio 
lietuvių mokykloms, Vilniuje veikiančiai „Lietuvių namų“ mokyklai, užsienio lituanisti
nių mokyklų mokytojams. Pranešėja pasiūlė surengti LKD dieną lituanistinių mokyklų 
mokytojams, atvykstantiems rugpjūčio pradžioje. Imta registruoti iniciatyvinės grupės 
narius ir teikti konkrečius siūlymus. 

Dar viena Vilmos Leonavičienės mintis – kviesti į LKD grupes ir ne Lietuvos piliečius. 
Užsienyje yra lituanistikos centrų, jų lankytojai domisi LKD veikla. Jai pritarė Daiva Pago
jienė, kaip ir Vilma Leonavičienė dirbanti su lietuvių kalbos besimokančiais užsieniečiais. 

„Lituanistų sambūrio“ valdybos sekretorė Jurga Dzikaitė sakėsi kalbėsianti Lietuvoje 
dirbančių ir lietuvių vaikus lietuvių kalbos mokančių mokytojų vardu. Ji teigė, kad lie
tuvių kalbos mokymo ir mokymosi padėtis kelia nerimą, ir svarstė, ko reikėtų, kad tai 
pasikeistų. „Kalbos mokymas ir mokymasis negali būti tik mokyklos, tik lietuvių kalbos 
mokytojo mokykloje ir tik kalbininkų rūpestis“, – teigė mokytoja. Mokant kalbos labai 
svarbu ir kitų dalykų mokytojai, ir tėvai. Pranešėja užsiminė, kaip skirtingai tėvai rea
guoja į lietuvių kalbos mokytojo darbą, ir teigė: pirmas dalykas – tėvų švietimas. 

Mokytojams su kalbininkais reikia svarstyti, kaip padėti vaikams turtinti kalbą. Vai
kų žodynas skursta. Anksčiau nereikėjo tiek aiškinti žodžių reikšmių, kiek tenka aiškinti 
dabar. 

Papildydama pranešėją Giedrė Čepaitienė sakė, kad reikia pasvarstyti, ką galėtume 
pasiūlyti atnaujinamoms Bendrojo ugdymo programoms. Dabartinės programos yra 
perkrautos, jos išeinamos greitai, įtvirtinimui nebelieka laiko ir tada krinta motyvacija. 

Pagrindiniai pranešėjai, kalbėję apie kalbos tvarkybos ir kalbos priežiūros aktualijas, 
buvo Albinas Drukteinis ir Audrys Antanaitis. VLKK Gramatikos ir skyrybos pakomi
sės narys Albinas Drukteinis papasakojo apie šiuo metu rengiamus kalbos įrankius. Jau 
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maždaug penkerius metus tiriamos, svarstomos ir tikslinamos kalbos normos. Pradėta 
nuo projèktų, kurie leido patikrinti gramatikos normų padėtį. Šio darbo rezultatas tu
rėtų būti kalbos normų informãcinė bazė. Dabartinės „Kalbos patarimų“ knygelės bus 
papildytos žodžių darybos ir semantizmų dalimis ir visa tai bus pateikta internete. 

Prasidėjo projèktas, skirtas rašybai ir skyrybai. Jo tikslas  – stiprinti kalbos funk
cionalumą, kitaip tariant, kad taisyklės leistų vartotojui rinktis iš visų reiškinių, kurie 
nepažeidžia sistemos. Skyryboje jau ir anksčiau buvo nemenkai pasirinkimo laisvės. 
Rašyboje tokių galimybių nėra, bet yra atvejų, kur griežtas reguliavimas nebūtinas. 

Suburta grupė, kuri rengs praktinę bendrinės lietuvių kalbos gramatiką. Ją parengę 
turėsime visus vartotojams reikalingus įrankius. Reikės išmokyti visuomenę sąmoningai 
ir išmaniai tais įrankiais naudotis. Kaip tik čia būtų naudinga LKD šviečiamoji veikla.

Audrys Antanaitis tęsė, kad šie įrankiai bus vertingesnis ir logiškesnis taisyklių rin
kinys, negu buvo Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. VLKK pirmininko pranešimo akcentai 
buvo valstybinės kalbos prestižas, kalbos priežiūros ir tvarkybos reforma, kalbininkų 
bendravimas su visuomene. Jau priimta Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programa, 
kokios iki šiol nėra buvę (žr. www.vlkk.lt). Iki 2021 m. turi įvykti kalbos priežiūros ir tvar
kybos reforma. Kokia ji bus, dar neaišku. Nesėkmingiausias, nors galbūt taupiausias, 
variantas būtų palikti tik inspektorius apskrityse. Tačiau tai atitolintų kalbos tvarky
bą nuo visuomenės. Prasideda diskusijos dėl šios reformos, tvarkytojai kviečiami teikti 
siūlymus. Kalbant apie visuomenės švietimą, Audrio Antanaičio teigimu, metas išeiti iš 
komfortabilios lituanistinės aplinkos. Reikia galvoti apie platų lituanistinį sąjūdį. 

Šių pranešėjų kalbos buvo ypač svarbios suvažiavimo dalyviams – tai rodė klausimų 
ir komentarų gausa. („Demokratiška aplinka“, – sakė viena suvažiavimo viešnia.) Ap
siribosime poros diskusijų dalyvių komentarais. Bonifacas Stundžia kalbėjo, kad maž
daug nuo 2000 m. VLKK nusistovėjusi kryptis su vartotojais bendrauti per rekomenda
cijas. Visuomenę reikia mokyti, su ja dirbti, bet ne ją bausti. Tai sunkiau, tai reikalauja 
daugiau pastangų ir išmonės. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas niekur nedingo. Tiesa, 
kalbininko teigimu, negerai, kad jis iš pradžių buvęs taip pavadintas, toks pavadinimas 
žmones erzinęs. Iš tiesų tai esąs sąrašas kalbos dalykų (gal išskyrus leksiką), kurie kenkia 
kalbos esmei, savitumui. Be to, reikia skirti du dalykus – sąrašo turinį ir baudas. VLKK 
nutarimo, dėl kurio kilo tiek diskusijų, esmė yra ne sąrašo, o baudų atsisakymas.

Vitas Labutis prisiminė dirbęs VLKK, kai buvo priimtas Didžiųjų kalbos klaidų sąra
šas. Dokumeñtas buvęs svarstomas ilgai, skelbiamas dalimis. Dabar, jei atėjęs metas sąrašą 
pertvarkyti, reikėjo parengti projèktą, aiškiai pateikti sprendimą visuomenei. Nutarimas 
ne visų buvo vienodai suprastas, sukėlė nereikalingų interpretacijų. Kalbėdamas apie ben
dravimą su visuomene profesorius patarė pradėti nuo lektorių specialistų komandos.

2018 m. antrą pusmetį LKD ir VKI atliko tyrimą „Naujieji mikrotoponimai: gyve
namųjų kvartalų ir pastatų pavadinimai“. Jo tikslas buvo sukaupti kuo daugiau naujų 
gyvenamųjų kvartalų, gyvenamųjų namų komplèksų ar pavienių gyvenamųjų namų 
pavadinimų. Gáutus duomenis apžvelgė LKD valdybos sekretorė Rita Urnėžiūtė. Paaiš
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kėjo, kad daugiausia naujųjų statybų pavadinimų vienaip ar kitaip siejama su konkre
čia vieta, tik nedaugeliui objèktų statytojai suteikia kitokios motyvacijos pavadinimus. 
Tarp pavadinimų, susijusių su konkrečia vieta, esama pasidarytų iš tiesioginio adreso 
ar jo trumpinio, gausu dvižodžių pavadinimų, sudarytų su artimiausios gatvės, miesto 
gamtinio ar kultūrinio objèkto, miesto dalies ar buvusio kaimo pavadinimais. Atskira 
grupė – pavadinimai su kitakalbiais, daugiausia angliškais, dėmenimis. 

Suvažiavimo dalyviai ragino supažindinti su šia mẽdžiaga statybų verslo atstovus, 
siūlė ieškoti būdų, kaip skatinti statytojus, pasirenkančius lietuviškus pavadinimus.

Kaip sakė Giedrė Čepaitienė, suvažiavimas – ne tik ataskaita, bet proga išgirsti naujų 
idėjų. Tikėkimės, kad šį kartą tokių idėjų buvo. Kitas suvažiavimas – ir rinkimų, ir jubi
liejinis – vyks ateinančių metų balandį. Rita Urnėžiūtė


