„PO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS SKĖČIU“

projektas, skatinantis pažinti lietuvių kultūrą ir kalbą

Kalba yra pagrindinis būdas, kuris leidžia žmonėms vieniems kitus pažinti, suartėti bei
suprasti. Kiekvienos tautos kalba yra jos kultūros, literatūros kūrimo priemonė, tautos
savimonės, tautos vertybių, būdo, papročių, mąstymo išraiška. Joje sukaupta tautos istorija,
psichologija, kalboje atsispindi santykiai su kitomis tautomis.
Lietuva – tai šalis, kuri atveria įvairias galimybes skirtingų kultūrų žmonėms. Migracijos
departamento duomenimis 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno apie 32 tūkst. užsieniečių. Jie
sudaro apie 1,2 proc. visų šalies gyventojų. Didžioji dalis užsieniečių yra nuolatiniai Lietuvos
gyventojai, gyvenantys Lietuvoje šeimos susijungimo, darbo, mokslo ar kitais tikslais.
Užsieniečiai, gyvenantys Lietuvoje, dažniausiai bendrauja anglų, rusų kalbomis, kurios
pakankamai gerai suprantamos mūsų šalies gyventojų, dėl to kitataučiai dažnai nejaučia
poreikio mokytis lietuvių kalbos. Netgi šeimose, kurias sudaro lietuvės ir kitataučiai,
dažniausiai kalbama ne lietuviškai.
Pasaulyje vis labiau plinta didžiosios kalbos. Mokydamiesi jų žmonės vis mažiau dėmesio
skiria savo gimtajai kalbai. Lietuvių kalbą privalome saugoti, puoselėti ir populiarinti. Juk
kalba – viena svarbiausių tautiškumo apraiškų. Jeigu globalizacijos procese nenorime prarasti
tautiškumo, privalome suvokti gimtosios kalbos išsaugojimo reikšmę, supažindinti mūsų
šalyje gyvenančius užsieniečius su lietuvių kalbos puoselėtojų nuveiktais darbais, kalbėti
apie lietuvių kalbos reikšmę kalbotyros kontekste bei išradingomis priemonėmis sužadinti jų
motyvaciją mokytis ir puoselėti lietuvių kalbą savojoje aplinkoje.
Šio projekto tikslas – atkreipti dėmesį į kalbos vaidmenį kultūroje (kalba suteikia galimybę
suprasti skirtingas kultūras), skatinti mokytis lietuvių kalbos, pažinti lietuvių kultūrą per
literatūrą ir ją skleisti.
Projektą inicijuoja Baltic Turkish culture academy asociacija. 2015 m. gegužės 18 d.
Lietuvos edukologijos universitete Lituanistikos fakultete įvyko pirmasis „Po lietuvių kalbos
ir kultūros skėčiu“ renginys, kurio metu dalyviai iš Rusijos, Turkijos, Olandijos,
Prancūzijos, Lenkijos, Kinijos, Danijos, Azerbaidžiano, Didžiosios Britanijos, JAV,
Lietuvos, Airijos, Švedijos, Baltarusijos, Italijos, Salvadoro, Belgijos, Ukrainos ir
Kazachstano deklamavo lietuvių poetų eiles lietuviškai. Jiems pasiruošti padėjo lietuviai
savanoriai iš lopšelio – darželio „Gandriukas“, Lietuvos edukologijos universiteto, VšĮ
„VIMS – International Meridian School“, VšĮ „Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje",
Vilniaus prancūzų vidurinės mokyklos „Montesquieu“ ir kiti lietuvių kalbos specialistai
savanoriai.

Pirmajį projekto renginį padėjo organizuoti ir įgyevntinti:
















Asociacija Baltic Turkish Culture Academy
Lietuvos rašytojų sąjunga
VšĮ „Rašytojų klubas“
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Italų kultūros institutas
Lietuvos edukologijos universitetas
VšĮ „VIMS – International Meridian School“
Lopšelis - darželis „Gandriukas“
Lietuvos žurnalistų sąjunga
Tarptautinė Teisės ir Verslo Aukštoji Mokykla
Vilniaus dizaino kolegija
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
VšĮ „Tarptautinė Amerikos mokyklą Vilniuje“
Vilniaus prancūzų vidurinė mokykla Montesquieu
UAB „Lietuvos žinios“

Projektas „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“ yra naudingas mūsų visuomenei tuo, kad
prisideda prie lietuvių kalbos ir kultūros skleidimo tarp užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje.
Šie užsieniečiai, gyvenantys mūsų (lietuvių) bendruomenėje šio projekto dėka geriau supras
mūsų kultūrą, tradicijas, papročius, sugebės bendrauti lietuviškai su vietiniais gyevntojais.
2017 m. gegužės mėnesį Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje planuojamas antrasis renginys
„Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“, kurio metu 30 užsieniečių deklamuos lietuviškus
eilėraščius ir atliks liaudies dainas.
Dalyiai:
-

užsieničai, gyvenantys Lietuvoje;
vaikai ir jaunimas iš mišrių šeimų;
išeiviai iš Lietuvos (jų vaikai, anūkai).

Projekto metu dalyviams bus suteikta galimybė:
-

pažinti Lietuvos istoriją (susitikimas LR Seime);
susipažinti su lietuvių literatūra ir kalba;
lietuvių tradicijų pažinimas ( lankymasis lietuvių šeimose, Liaudiens buities
muziejuje ir kitose vietose, skirtose susipažinti su lietuvių kultūra ir tadicijomis);
bendro lietuviško patiekalo gamyba.

Projektas „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“ yra nefinansuojamas iš ES lėšų ar vietinių
lėšų, tai yra iniciatyvus projektas, kurį remia geros valios organizacijos, norėdamos prisidėti
prie lietuvių kalbos ir kultūros skatinimo.
Daugiau apie projektą (renginį):http://poezijosketis.weebly.com/
Socialinis tinklapis: https://www.facebook.com/poeticumbrella?ref=hl
el. p. balturka@gmail.com
tel. +37052151833

adresas: Asociacija Baltic Turkish Culture Academy, A. Jakšto g. 5, Vilnius
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