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MINDAUGAS KLUSAS

“Versmės” leidyklos sumanyta
patriotinė akcija kovo 9-ąją pasau-
lyje minėti Lietuvos dieną kasmet
sulaukia vis daugiau sekėjų.

Kiekvienais metais nuo kovo 9
dienos į “Versmės” leidyklą ima
plūsti mūsų krašto žmonių, dau-
giausia mažųjų piliečių, siunčiami
užrašai, kuriuose pačiais įvairiau-
siais būdais įrašytas žodis “Lietu-
va”. Patriotine akcija siekiama ko-
vo 9-ąją įtvirtinti kaip Lietuvos
dieną. Ir ne tik mūsų, bet ir pasau-
lio kalendoriuose. Atsiųsti darbai
dalyvauja konkurse, kurio nugalė-
tojus išrenka interneto skaitytojai.
Nė vienas dalyvių užrašas, nė vie-
na “Lietuva” neprapuola. Leidyk-
la filmuoja kiekvieną atsiųstą pie-
šinį ar fotografiją ir perkelia jį į
svetainę “YouTube”. Štai ir šiuo
metu “Versmės” tinklalapyje gali-
ma peržvelgti visus užrašus. Reikia
tik nepatingėti. Šiemet 132 autoriai
pateikė 528 darbus.

Konkursas “Rašau Lietuvos var-
dą” rengiamas nuo 2010 metų.
Kaip kilo sumanymas jį organizuo-
ti, LŽ kalbino “Versmės” leidyklos
vadovą Petrą Jonušą.

- 2009 metais visi šventėme Lie-
tuvos vardo paminėjimo istorijos
šaltiniuose tūkstantmetį. Dar 1998-

aisiais, likus vienuolikai metų, bu-
vo įsteigta Lietuvos tūkstantmečio
minėjimo direkcija. Keista, štai
2018-aisiais bus Lietuvos neprik-
lausomybės šimtmetis, o jokio pa-
našaus komiteto dar nėra. Tūks-
tantmečio renginiai vyko ištisus
metus, tačiau konkreti data nebuvo
kaip nors išskirta. Tad siekiame ją
“paryškinti” - kovo 9-ąją įteisinti
kaip Lietuvos dieną. Tuo tikslu ir
buvo sumanytas konkursas “Rašau
Lietuvos vardą”. 

- Kas gali jame dalyvauti?
- Nuo mažiausio iki paties vy-

riausio gali užrašyti vieną vieninte-
lį žodį “Lietuva” ir taip paminėti
kovo 9-ąją - Lietuvos dieną. Pa-
prastas, bet taurus aktas.

- Kaip žinią apie konkursą išplati-
note Lietuvai?

- Leidykla siuntė žinią ugdymo
įstaigoms elektroniniais laiškais,
skelbėme ją laikraštyje “Dialogas”
ir leidyklos svetainėje. Dalyvių kas-
met padaugėja dvigubai. Konkur-
sas tampa labai populiarus, jame
entuziastingai dalyvauja vis dau-
giau mokyklų. Kai vienas žmogus
slidinėdamas Alpėse sužinojo apie
konkursą, didžiulėmis raidėmis
užrašė Lietuvos pavadinimą ant
kalno šlaito.

Bėda ta, jog pasaulis ir šiomis
dienomis nežino tikrojo Lietuvos
vardo: Lithuania, Litauen, Litva,
Litwa, Lituanie ir panašiai. Auten-
tiškas mūsų krašto pavadinimas už-
sieniečiams mažai žinomas. Todėl
ir norime jį propaguoti. Kita ver-
tus, siekiame, kad kovo 9-oji būtų
visame pasaulyje minima kaip Lie-
tuvos diena.

- Gal konkurse dalyvauja ir užsie-
nio lietuviai?

- Kol kas jų darbų nepastebė-
jome.

- Ko gero, aktyviausi mažieji ir
senjorai?

- Taip, daugiausia konkurse daly-
vauja jaunesnio mokyklinio am-
žiaus vaikai. Vyresnieji tampa ra-
cionalesni, jų vertybės niveliuojasi.
O mažieji dar labai nuoširdūs.

- O kaip vertinami atsiųsti dar-
bai?

- Išskiriami du vertinimo krite-
rijai. Leidyklos internetinės sve-
tainės lankytojai balsuoja už jiems
labiausiai patikusius užrašus. Ant-
ra, savo favoritus išrenka konkur-
so partneriai, įvairių nominacijų
steigėjai ir įteikia jiems prizus.
Tarkim, mes papildomai įsteigė-
me apdovanojimą už gražiausią
darbą, sukurtą nelietuviškoje mo-
kykloje. Tad tai visiškai demokra-
tiškas konkursas. Visi jo dalyviai
gauna mūsų dailininkės sukurtus

diplomus, o nugalėtojai - dar ir
nominacijų steigėjų prizus. Prašo-
me, kad steigėjai patys ir įteiktų
savus apdovanojimus. Štai pernai
Krašto apsaugos ministerijos Ruk-
los batalionas lankėsi vienoje mo-
kykloje, uniformuoti kariškiai įtei-
kė dovanų, sukūrė iškilmingą ren-
ginio atmosferą. Sukviesti visus
konkurso dalyvius į vieną renginį
būtų ir brangu, ir keblu organiza-
ciniu požiūriu.

- Ar kyla dalyvių kūrybingumas?
- Kūrybingumo pernelyg nesivai-

kome, nenorime, jog kas nors “iš-
sidirbinėtų”. Svarbu, kad Lietuvos
užrašas atsirastų iš meilės, būtų su-
kurtas su tam tikru jausmu. •

Nė viena “Lietuva” neprapuola

I amžiaus grupė (darželinukai ir
pirmų klasių mokiniai):

* Ukmergės “Pašilės” mokyklos 4
klasės mokinių kolektyvinis darbelis.
Mokytojos Lina Pežinskienė ir Rima
Mackevičienė.

* Vilniaus lopšelio-darželio “Vaidi-
lutė” auklėtinių kolektyvinis darbelis.
Auklėtoja Nijolė Grigaitienė.

* Šiaulių rajono Kužių lopšelio-dar-
želio priešmokyklinės grupės auklėti-

nių kolektyvinis darbas. Logopedė Gi-
tana Tarasevičienė.

II amžiaus grupė (antrų-šeštų kla-
sių mokiniai):

* Panevėžio “Žemynos” pagrindinės
mokyklos 6 a klasės mokinės Gretos
Linkytės darbas. 

* Vilniaus “Žėručio” pagrindinės
mokyklos 1-4 klasių mokinių kolekty-
vinis darbas.

* Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazi-
jos 4 c klasės mokinio Mato Grašio dar-
bas. Mokytoja Ramunė Kunigėlienė.

III amžiaus grupė (šeštų ir vyres-
nių klasių mokiniai bei kiti konkurso
dalyviai):

* Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidu-
rinės mokyklos 8 a klasės mokinio
Martyno Ubavičiaus darbas. Technolo-
gijų mokytojas Laurynas Dapkevičius.

* Lietuvos vardas buvo užrašytas
Lietuvos garbės konsulate Florencijo-
je (Italija). Lietuvos vardą užrašė Asta
Kriščiūnaitė.

* Vilniaus “Minties” gimnazijos 4 d
klasės mokinio Marko Vasilkovo darbas.
Dailės mokytoja Laila Varnas ir lietuvių
kalbos mokytoja Digna Navikienė.

Gražiausių darbų autorių prašoma
paskambinti tel. 8(5) 216 1818 arba
parašyti  el.laišką: lietuvai@versme.lt

Konkurso sumanytojas “Versmės”
vadovas P.Jonušas.

Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio priešmokyklinės grupės auklėtinių kolektyvinis darbas. / “Versmės” leidyklos nuotraukos

Šį darbą konkursui pateikė aštuoniolikmetis vilnietis M.Vasilkovas.

Vilniaus “Žėručio” pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokinių kolektyvinis darbas.

Lietuvos vardas buvo užrašytas Lietuvos garbės konsulate Florencijoje
(Italija). Užrašė A.Kriščiūnaitė.

“RAŠAU LIETUVOS VARDĄ” LAIMĖTOJAI

Kūrybingumo pernelyg nesivaikome. 
Svarbu, kad Lietuvos užrašas atsirastų iš 

meilės, būtų sukurtas su tam 
tikru jausmu.


