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Profesorius A. Pakerys yra ne tik Pe-
dagoginio universiteto, bet ir gimtojo Du-
setø kraðto patriotas. Ir dabar palaikomi
glaudûs ryðiai su Kazimiero Bûgos gim-
nazija. Mûsø universiteto lituanistai profe-
soriaus iniciatyva jau penktus metus vyksta
skaityti mokslo populiarinimo paskaitø ir
dalyvauja puikiai suorganizuotuose gim-
nazijos renginiuose. Prieð keletà metø
ðventiniame gimnazijos renginyje A.Pake-
rys tvirtai ásitikinæs pabrëþë, kad „lietuviø
tauta turëjo tik du genijus – Mikalojø Kon-
stantinà Èiurlioná ir Kazimierà Bûgà.“

Studijos ir pirmieji darbai
Apskritai sakant, penkiasdeðimt An-

tano Pakerio darbo metø – tai GYVENI-
MAS LABORATORIJOJE, nuo kurios nie-
kada (net rektoriaudamas) nebuvo atitrû-
kæs. Eksperimentinës fonetikos ir kalbos
psichologijos laboratorijos, kurioje dirbo
doc. E.Mikalauskaitë, iðtakos siekia VDU
laikus. (E.Mikalauskaitë buvo viena ið

Profesorius, habilituotas dakta-
ras (humanitariniai mokslai),

Valstybinës lietuviø kalbos
komisijos narys, Lietuvos

ðvietimo tarybos pirmininkas
(2000–2003), Lietuvos mokslo

tarybos narys (2003–2007),
Visuotinës lietuviø enciklopedi-

jos redakcinës tarybos narys,
Pasaulio vietovardþiø

þodyno redakcinës tarybos
pirmininkas, þurnalo ,,Þmogus ir

þodis” vyr. redaktorius.
Vilniaus pedagoginio universi-

teto rektorius 1993–2003 m.

Prof. Antano Pakerio 70-meèiui

 ANTANAS PAKERYS

á kartà einanti

Lekt. Vera Mauricaitë A.Salio, 1930 m. ákûrusio Vytauto Didþio-
jo universitete Fonetikos laboratorijà, su-
burto bûrelio eksperimentuotojø studen-
tø. Tai buvo jos moksliniø darbø pradþia,
o gal ir Vilniaus pedagoginio instituto Fo-
netikos laboratorijos iðtakos). Ðioje labo-
ratorijoje yra parengta daug leidiniø, ap-
ginta ne viena solidi disertacija. Keleto tæs-
tiniø leidiniø atsakomasis redaktorius bu-
vo ir A.Pakerys (1970–1976). Tai labora-
torijos klestëjimo laikas, kuris tæsiasi su
profesoriaus moksline, didaktine, projek-
tine veikla iki ðiø dienø. A.Pakerys buvo
gabiausias doc. E.Mikalauskaitës, klau-
siusios þymiausiø profesoriø paskaitø Vo-
kietijoje, studentas (girdëjau, kad net at-
rodydavæ – gal Jam vienam skaitoma pa-
skaita); parengë ir iðleido savo dëstyto-
jos „Lietuviø kalbos fonetikos dar-
bus“(1975) ir pagrástai pelnë kolegø pa-
garbà. Ir man ne kartà teko matyti Profe-
soriaus  tikrà pagarbà, net þavëjimàsi sa-
vo dëstytojais. Tai liudija ir Jo rûpestis ð.
m. balandþio mën. surengti minëjimà,
skirtà garsios akcentologës doc. P.Berna-

diðienës 100-meèiui ir taip priminti savo
dëstytojos nuveiktus darbus. Be galo ger-
biu ðià ir savo dëstytojà, bet vis dëlto kir-
èiavimo sistemà perpratau profesoriaus
A.Pakerio dëka (dvi svarbias schemas per
pratybas atsidëjæs braiþydavo lentoje).
Ðiuo aspektu itin vertingas straipsnis „Kir-
èiuotës ir praktinës taisyklës“ (1971).

A.Pakerys savo pirmàjà humanitariniø
mokslø daktaro disertacijà (1968) paraðë
ir apgynë, net nepasinaudojæs laisvesniu
aspirantûros darbo grafiku. Su kolegomis
(E.Mikalauskaite ir B.Svecevièiumi) 1967
metais skaitë praneðimà konferencijoje
Prahoje (tais laikais buvo itin retos uþsie-
nio iðvykos). Darbavosi fakultete. Rengë
didaktiniø leidiniø; kai kuriuos kartu su ko-
lega doc. K.Kuzaviniu. Kur kas vëliau, pra-
tæsdamas ir plëtodamas savo garsiojo
bendraminèio tyrimus, A.Pakerys paren-
gë ir iðleido naudingà knygà – „Tarptauti-
niø þodþiø kirèiavimas“ (1991). Profeso-
rius turi logopedo, defektologo kvalifika-
cijà. Jam patrauklus kalbos defektologo
darbas, ði specializacija. Kiek þinau, yra
pavykæ pasinaudoti ágytomis þiniomis.

Naujos technologijos.
Fundamentalûs tyrimai

A.Pakerys, susidomëjæs elektroninë-
mis skaièiavimo maðinomis, tarp kalbinin-
kø buvo tikras novatorius. Monografija
„Lietuviø bendrinës kalbos prozodija“
(1982) – tai „geriausias ir stambiausias
eksperimentinës fonetikos darbas baltø

24  Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 4

70Ið kartos



  Mokslas ir gyvenimas 2010 Nr. 4  25

vyresniojo dëstytojo, docento, profesoriaus, dekano, rek-
toriaus pareigos. Tipiðkas karjeristo kelias... Beje, prieð
keliolika metø vaþiuodamas autobusu ir á Vilniaus peda-
goginio universiteto rûmus þvelgdamas tarsi ið ðalies, kaþ-
kodël pagalvojau: ne, Universiteto rektoriumi bûti neno-
rëèiau. Taèiau susiklosèius aplinkybëms rektorium buvau
iðrinktas dviem kadencijoms.

Rektoriui tenka ávairiausiø priedermiø ir darbø: iðkil-
mingø ir buitiðkø, dþiugiø ir nesmagiø. Didþiausià áspûdá
man palikdavo Rektoriø konferencijos posëdþiai. Juose
vykdavo aktualios diskusijos universitetø gyvybës ir mir-
ties klausimais. Ypaè imponuodavo du dalykai: kiekvie-
no rektoriaus pasiryþimas visomis iðgalëmis kautis dël
savo universiteto interesø, o kai iðkildavo bendra grës-
më aukðtajam mokslui – veikti sutartinai ir ryþtingai. Lin-
kiu, kad rektoriais pasitikëtø universitetø bendruomenës.
Nelinkiu rektoriams bûti kaþkieno paskirtiems.

Antanas Pakerys
Ið kn.: Lietuvos universitetø rektoriai (1990–2004).

kalbotyros istorijoje“ (A.Girdenis, B.Stun-
dþia). Monografijos pagrindu buvo apgin-
ta humanitariniø mokslø (lietuviø filologi-
jos) habilituoto daktaro disertacija
(1983).Visà gyvenimà (áskaitant ir rekto-
riavimo deðimtmetá) profesorius intensy-
viai dirbo moksliná darbà. Yra aukðtai ver-
tinamas net savo oponentø, be visa kita,
ir dël to, kad yra korektiðkas, nedogma-
tiðkas, nors turi tvirtà savo nuomonæ.

Kitos monografijos
Akcentologija. Kaunas, 1994. D. 1; Vil-

nius, 2002. D. 2.
AKTUALUMAS. Ðie veikalai svarbûs

norminimo raidos ir daugeliu kitø aspek-

tø. Ið seno akcentologijos vadovëliuose te-
oriniai teiginiai bûdavo iliustruojami pavyz-
dþiais, pateikiant juos abëcëlës tvarka. To-
kia tradicija neatrodë tinkama monografi-
jos autoriui A.Pakeriui. Jo tvirtu ásitikinimu,
daugiausia dëmesio turëtø bûti kreipiama
á svarbiausius, t.y. daþniausiai ar daþnai
vartojamus,  þodþius. Monografijoje „Ak-
centologija. D. 1“ (1994) pirmàkart lietuviø
kalbotyroje keliama mintis, jog prasmin-
ga atsiþvelgti á pavyzdþiø vartojimo gau-
sumà ir daþnumà. Pirmiausia turëtø rûpëti
labai daþni þodþiai (kalboje tokiø daikta-
vardþiø ir bûdvardþiø ið viso yra apie 500–
700), toliau – daþni daiktavardþiai ir bûd-
vardþiai (jø vartojama apie 4000–5000)...

Reginos
ÐULSKYTËS
fotografija
(2005)

Minint 130-àsias K. Bûgos metines
(Dusetos, 2009 m.)

Profesorius droþia
pieðtukus savo dukrai-

tëms Salomëjai ir
Monikai. 2009 m. birþelio
pabaiga, Bilaiðiø kaimas
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Kai pokario metais mokiausi Aviþiø pradinëje
mokykloje, ,,kaþkas“ nuolat keisdavo mûsø mokytojus. Ið
penkiø mano vaikystës mokytojø trys buvo vyrai (jauni,
energingi, mokantys graþiai dainuoti, þaisti kvadratà). O
ypaè rûpestinga, jautri, ðvelni, iðmintinga buvo mokytoja
Ðileikaitë. Nors tuo metu mokytojø atlyginimai buvo visai
menki (mokiniø tëvai daþnai ðelpdavo mokytojus), supra-
tau, kad mokytojo profesija yra labai ádomi, patraukli, mie-
la, prasminga. Baigæs septynias Dusetø K.Bûgos viduri-
nës mokyklos klases, 1954 m. nuvykau á Ðvenèionëliø pe-
dagoginæ mokyklà, sëkmingai iðlaikiau stojamuosius eg-
zaminus ir buvau priimtas mokytis. Po tos karðtos vasaros
egzaminø gráþæs á Eiveniø kaimà, tëvø (ypaè mamos) bu-
vau atkalbëtas: nei maisto, nei pinigø neturim, kad galë-
èiau mokytis toli nuo namø. Taèiau noro tapti mokytoju
nepraradau. 1959 m. ástojau á Vilniaus valstybiná pedago-
giná institutà ir ágijau logopedo ir lietuviø kalbos mokytojo
specialybæ. Nuo pat pirmojo kurso institute pradëjau dirbti
laborantu (puse etato). Vëliau èia manæs laukë dëstytojo,
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XXI a. elektroniniai daþniniai þodynai

APIE IDËJOS AUTORIØ. K.Bûgos të-
viðkënas, pasiþymintis tokiu pat darbo
kruopðtumu ir sàþiningumu, yra prof.
A.Pakerys. Jis akivaizdþiai tæsia þodynø

rengimo tradicijà, taikydamas jau XXI a.
mastelá, atnaujindamas þodþio, þodþio
tekste regëjimo kampà, tyrimo aspektus.
Profesoriaus Antano Pakerio ilgameèio
projekto bei rûpesèio dëka yra iðleisti du
elektroniniai daþniniai þodynai, elektroni-
niø laikmenø komplektas: Bendriniai XX a.
spaudos þodþiai. Elektroninis daþninis
þodynas. Vilnius, 2004; Tikriniai XX a. spau-
dos þodþiai. Elektroninis daþninis þodynas.
Vilnius, 2005. Tai pirmieji tokio pobûdþio
þodynai, atspindintys þodþiø vartojimo
daþnumà ir daþnumo raidà per visà  XX a.
Taip atveriamos plaèiausios tolesnio moks-
linio kalbos tyrimo galimybës.

Iðradingas pedagogas

AUKÐTØJØ MOKYKLØ VADOVËLIØ
1-OJI PREMIJA (2008 m.)

Prof. habil. dr. Antanas Pakerys – þy-
miausias lietuviø fonetikos ir akcentolo-
gijos specialistas, puikus pedagogas. Ið
jo parengto „Lietuviø bendrinës kalbos fo-
netikos“ vadovëlio jau du deðimtmeèius
mokosi visø Lietuvos aukðtøjø mokyklø
bûsimieji lituanistai. Vadovëlis parengtas
pavyzdingai metodiniu aspektu: sudary-
tos galimybës studentø apklausà atlikti
programuoto patikrinimo bûdu (plg. va-
dovëlio ádëklà, fonetinio nagrinëjimo
schemà). Be to, ir dauguma pratimø su-
daryti programuoto patikrinimo bûdu. Va-
dovëlyje gausu iliustracinës medþiagos:
yra ádëta autoriaus parengtø (ankstes-
niuose leidimuose paties autoriaus brai-
þytø) rentgenogramø, spektrogramø, pa-
latogramø ir kitokiø schemø bei brëþiniø.
Taigi vadovëlis yra originalus, vaizdus.

Studentams ypaè naudingas literatû-
ros sàraðas kiekvienos temos gale; pra-
vartûs studentø referatø pavyzdþiai ir ypaè
naudingos detalios, iðsamios profeso-
riaus pastabos dël referatø spragø. Taip
sudaroma galimybë studentams vengti
bûdingiausiø klaidø bei galimybë tobu-
linti savo pirmuosius mokslinius darbus.

Vadovëlis vertas pagyrimø dël transk-
ribuotø pavyzdþiø gausos bei ávairovës,
tarp kuriø yra ir tikriniø þodþiø: vardø, pa-
vardþiø, vietovardþiø. Mokydamiesi transk-
ribuoti, studentai turi galimybæ dirbti savi-
kontrolës bûdu. Labai svarbu, kad yra rið-
laus teksto transkripcijos pavyzdþiø, kad
neiðleidþiami ið akiø ir intonacijos dalykai.

Prof. Antano Pakerio vadovëlis „Lietu-
viø bendrinës kalbos fonetika“ labai svar-
bus kalbos mokslui ir praktikai (ðá vadovë-

Pakeri Profesoriaus pagarba
mokslui, kalbai ir þmogui, o monog-
rafijos „Lietuviø bendrinës kalbos pro-
zodija“ ir „Akcentologija“ yra puikiau-
si Profesoriaus darbðtumo ir kruopð-
tumo árodymai. Èia dar derëtø prisi-
minti ir kapitalinio pasaulio vietovar-
dþiø þodyno rengimà.

Inteligencija, sàþiningumas ir labai
subtilus humoro jausmas. Ir visa tai
natûralu, o ne iðmokta, suvaidinta.

Galbût tai apskritai vyresniosios kar-
tos profesoriø gerosios savybës, kuriø
taip trûksta naujiesiems mokslininkams
ir kuriø labai linkëèiau visiems pasimo-
kyti, kol dar turim ið ko mokytis.

Manau, kad Profesoriaus pavardæ
þino kiekvienas lituanistikos studentas
ir mokytojas lituanistas: jis dviejø svar-
biausiø disciplinø (fonetikos ir akcen-
tologijos) vadovëliø, kitokiø knygø au-
torius ar bendraautoris. Apie mokomà-
sias Profesoriaus knygas galima bûtø
daug kalbëti, bet norëèiau pabrëþti jø
originalumà. Kai kurios naujoviðkumu
gerokai pralenkë savo laikà. Èia turiu
galvoje „Lietuviø bendrinës kalbos fo-
netikos pratybas“ ir „Kirèiavimo treni-
ruoklá“. Jos jau tada buvo pirmieji nau-
jøjø kompiuteriniø technologijø lingvis-
tikoje daigai. Taigi lietuviø kalbos fo-
netikos ir akcentologijos dar ne viena
karta mokysis ið Profesoriaus pareng-
tø knygø, o Jo moksliniø tyrimø idëjos
tikrai dar ilgai plevens jaunesniø moks-
lininkø darbuose.

Dar raðydama disertacijà pastebë-
jau iðskirtiná Profesoriaus tekstø bruo-
þà – tam tikrà atsargumà, apsidraudi-
mà. Ið pradþiø niekaip nesupratau, kaip
dar èia begali bûti turbût, tikriausiai, ma-
tyt, jeigu ávairiø akustiniø ypatybiø reikð-
mës pateikiamos net po kablelio. Ta-
èiau Profesorius turëjo gerokai daugiau
patirties, suprato, kad kalba yra gyvas
reiðkinys ir, kad ir kokia didþiulë tiria-
moji imtis bûtø, tegalim kalbëti apie
dësningumus, tendencijas. Ðis atsar-
gumas (tiesa,  ne visada vienodas) ly-
di ir mano mokslinius tyrimus.

Prof. dr. Asta Kazlauskienë
VDU Kompiuterinës lingvistikos centro

vyresnioji mokslo darbuotoja, VDU
Lietuviø kalbos katedros vedëja,

Valstybinës lietuviø kalbos komisijos narë

Profesorius yra atidus, reik-
lus ir drauge labai geranoriškas
oponentas, recenzentas, neðykð-
tintis patarimø ir pastabø. Bûda-
mas VLKK Tarties ir kirèiavimo pa-
komisës vadovas, savo pareigas
atliko labai atsakingai. Per keletà
metø pakomisë apsvarstë daugy-
bæ kirèiavimo variantø, ið esmës
perþiûrëjo þodþiø, ypaè dariniø
kirèiavimo kodifikacijà. Kaip ko-
lega Profesorius yra nekonfliktið-
kas, tolerantiðkas, nelinkæs veltis
á intrigas, tvirtai laikosi savo nuo-
monës ir jà gina.

Prof. habil. dr.
Bonifacas Stundþia

Vilniaus universiteto Filologijos
fakulteto Baltistikos katedra,

Valstybinës lietuviø kalbos komisijos
Tarties ir kirèiavimo pakomisës

pirmininkas

Profesorius buvo mano kur-
siniø darbø, diplominio, magistro
darbo vadovas, doktorantûros ko-
miteto narys. Visuomet prisimenu
dalykiná bendravimà su juo kaip la-
bai ðiltà, pastabas – skatinanèias
màstyti ir diskutuoti. Mokiausi ir mo-
kausi ið profesoriaus iki ðiol. Neþi-
nau, ar galiu drásti vadinti já kolega,
nors jau daugiau kaip deðimt me-
tø tenka dëstyti studentams foneti-
kos pratybas. Daugelis ið mûsø, dir-
banèiø tarp VPU kalbininkø, esam
ir visuomet liksim jo mokiniai...

Doc. dr. Rima Bacevièiûtë
Vilniaus pedagoginio universiteto

Lietuviø kalbotyros katedra, Lietuviø
kalbos instituto Kalbos istorijos ir

dialektologijos skyrius
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lá galima laikyti enciklopedinio pobûdþio
fonetikos þinynu); aktualus tiek aukðtøjø
mokyklø studentams filologams, tiek vi-
duriniø mokyklø mokytojams. Leidinys
pravartus ne tik studentams bei dëstyto-
jams, bet ir plaèiajai visuomenei, ypaè
þiniasklaidos darbuotojams.

Vadovëlis paraðytas pavyzdine moks-
line kalba, pasiþymi medþiagos dëstymo
nuoseklumu, struktûriðkumu, vaizdumu.

Tai apskritai vienas ið geriausiø lietu-
viø kalbos mokymo(si) vadovëliø. Jis yra
ðiuolaikiðkas ir patogus dirbti tiek dësty-

tojui, tiek studentui. Vadovëlio privalumai
– ne tik aukðtas mokslinis lygis, grieþtas
struktûriðkumas, bet ir programuotos pa-
tikros galimybë, originali vaizdinë me-
dþiaga ir kt. Ðis vadovëlis rodo kolegia-
laus bendradarbiavimo su studentais pa-
vyzdá, skatinimà perprasti ne tik teorinius
dalykus, bet ir taikyti empirinius metodus,
plëtoti mokslo tiriamàjá darbà, skatinti do-
mëjimàsi fonetikos mokslo disciplina, sa-
vo ðnekamosios kalbos taisyklingumu.

Prof. A.Pakerio „Lietuviø bendrinës
kalbos fonetika“ – labai kruopðèiai ir kva-
lifikuotai parengtas vadovëlis, atitinkan-
tis visus reikalavimus, keliamus didakti-
nës lingvistikos mokslo darbams. Lei-
dinio teorinë ir praktinë vertë neabejoti-
na (tai akivaizdþiai liudija dviejø deðimt-
meèiø naudojimosi ðiuo vadovëliu tra-
dicija), todël pagrástai vadovëlis buvo
premijuotas.

NAUJAUSI DIDAKTINIAI LEIDINIAI.
Lietuviø kalbos bendrinë tartis: kompak-
tinës plokðtelës tekstai, Vilnius: Gimtasis
þodis, 2004 (bendraautoris A.Pupkis; prie
leidinio pridedama kompaktinë plokðte-
lë su garso áraðais); Praktinio kirèiavimo
treniruoklis: mokomoji knyga. Vilnius,

2008 (bendraautoriai: S.Daniûnienë,
V.Mauricaitë, V.Kavaliauskas; prie leidinio
pridedama kompaktinë plokðtelë su
kompiuterine kirèiavimo treniruoklio pro-
grama). Mikulënienë D., Pakerys A.,
Stundþia B. Bendrinës lietuviø kalbos kir-
èiavimo þinynas. Vilnius: Vilniaus peda-
goginio universiteto leidykla, 2007; 2008
(su bendriniø ir tikriniø þodþiø þodynais).

Organizuojant fonetikos pratybas
neiðsiverèiama be A.Pakerio ir A.Pup-
kio parengtos „Lietuviø kalbos bendri-
nës tarties“ mokomosios knygos. Tai-
syklingos tarties lavinimas – vienas svar-
biøjø ðnekamosios bendrinës kalbos
ugdymo uþdaviniø. „Lietuviø kalbos
bendrinës tarties“ plokðtelëmis ir teks-
tais sëkmingai buvo naudojamasi mo-
kant lietuviø kalbos ir uþsienio ðalyse:
JAV (Ilinojaus), Latvijos, Vokietijos (Greif-
svaldo) ir kt. universitetuose. Latvijoje
1971 m. buvo perspausdinti plokðteliø
tekstai (Paíeris A., Pupkis A. Lietuvieðu
valodas literârâ izruna. – Rîgâ, 1971).
Kompaktinë plokðtelë skiriama bendrojo
lavinimo ir aukðtosioms mokykloms, in-
dividualiam ir grupiniam darbui. Taisyk-
lingos tarties turi galimybæ mokytis ir ki-
ti asmenys, ypaè þurnalistai, aktoriai, pe-
dagogai, teisininkai – visi, kurie privalo
taisyklingai kalbëti vieðumoje.

A.Pakerio atlikti darbai, ieškant pa-
traukliø mokymo metodø, rodo, kad pro-
fesoriui ádomus ir malonus pedagogo
darbas. Sudomino ir savo sûnø Jurgá, su
kuriuo parengta pirmoji kompiuterinë kir-
èiavimo programa „Taiklus kirtis“ (1993).
Dabar sûnus Jurgis Pakerys yra huma-
nitariniø mokslø daktaras, plataus akira-
èio mokslininkas; demokratiðkas peda-
gogas, mëgstamas studentø. Profeso-
rius Antanas Pakerys dirba ðiuolaikiðkais
metodais: turi paskaitø serverá, kuriame
studentai gali rasti skaitomø kursø pa-
skaitas (jos nuolat atnaujinamos); gali pa-
klausyti paèiø áskaitytø tarties áraðø; gali
rasti papildomos medþiagos referatams,
pvz., skenuotus seniau iðleistus ar sun-
kiau prieinamus straipsnius.

Ðeima
Labai smagu matyti Profesoriø kar-

tu su savo þmona profesore Viktorija
Daujotyte-Pakeriene, kai Jai skiriama,
pavyzdþiui, „Lietuvos metø Moters“ no-
minacija (2009). Savo dukraitëms (ið
trumpø profesoriaus pasakojimø spëju)
turbût kartais yra pradiniø klasiø moky-
tojas. Þinau, kad Monika prabyla ir sa-
vo senelio gimtosios uteniðkiø tarmës
intonacijomis, – juk profesorius puikiai
moka savo tarmæ ir mëgsta tarmiðkai pa-
bendrauti su kolegomis, pvz., su krað-
tiete katedros vedëja doc. dr. Regina
Rinkauskiene.

Prof. Antanas Pakerys visa-
da laukiamas sveèias Dusetø Ka-
zimiero Bûgos gimnazijoje. Ma-
lonu, kad profesorius ne tik nu-
dþiugina savo apsilankymu, bet
ir subûræs ðaunø bûrá kolegø dës-
tytojø atvyksta á mûsø gimnazijà
(savo buvusià mokyklà) supaþin-
dinti su  kalbos mokslo naujovë-
mis rajono mokytojø ir mokslei-
viø. Garsaus kalbininko Kazimie-
ro Bûgos pradëtas kelias tæsia-
mas toliau. Ir, þinoma, labai dþiu-
gu, kad  tas  kelias vël prasideda
nuo Dusetø.

Dainora Biliûnaitë
Dusetø Kazimiero Bûgos

gimnazijos lietuviø kalbos
mokytoja metodininkë

Pasakojimai apie
tûkstantmeèio
Lietuvos likimà
Išleista elektroninë knyga
apie 1009–2009 Lietuvà.
Jà istorijos, kultûros, mokslo
bendruomenei Istorijos
fakultete pristatë projekto
vadovas, Lietuvos mokslø
akademijos narys
ekspertas, profesorius
Eugenijus Jovaiša.

Siekiant atskleisti dabarties
temà, pasirinkta paèiø svarbiausiø
Lietuvos geografijos, gamtos,
gyvensenos bruoþø, klimato, jûros,
miðkø, gyvûnijos, þemdirbystës,
gyvenvieèiø, miestø, miesteliø,
kaimø, kurortø, ðeimø, nacionali-
nës sudëties duomenø sistema,
pateikiama lietuviø ir anglø
kalbomis. Istorijos skyrius unikalus
tuo, kad pirmà kartà èia parodyta
septyniasdeðimties Lietuvos
istoriniø þemëlapiø, jø sàsajø su
kaimynais serija, kuri gali bûti
pravarti bet kuriam þmogui ir
teikianti pasididþiavimà savo
praeitimi. Trisdešimt trys tyrëjai
paskiruose filmuose pasakoja apie
priešistoræ, LDK laikus, komentuo-
ja netolimos praeities lûþiø faktus.
Išsiskiria ðimtas Lietuvos áþymiø
þmoniø; šimtas svarbiø datø bei
ðimtas ádomybiø. Trijuose šimtuose
grafikos pieðiniø – baltiðkos,
lietuviðkos gyvensenos dalykai,
asmenybiø charakteriai, veiklos
bruoþai – visuma sudaro vieningà
meno kûriná. Knyga baigiama
Lietuvos miestø ir miesteliø herbø
bei jø gamtinës aplinkos þaidimø
programa.


