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Europos kalbų diena: įvairovė – mūsų kraujyje 

Europos kalbų kokteilių baras Budapešte, įvairiakalbiai koncertai Zagrebe ir Vilniuje, „kalbų 
pasimatymai“ (angl. „Speak Dating“) Prahoje, keliaujanti Homero „Odisėjos“ vertimų 
paroda Paryžiuje, kalbų minikursai Berlyno bibliotekose – tai tik keletas rytoj ir kitą savaitę 
numatytų renginių, skirtų švęsti kasmetinę Europos kalbų dieną ir kalbų įvairovę. Europos 
Komisijos atstovybės valstybėse narėse organizuoja arba remia daug kitų renginių: 
Bukarešte bus teikiami „LinguaFest“ apdovanojimai, Madride bus pasakojamos istorijos 
vaikams pagal Šekspyro kūrinius, Londone ieškant lobio pravers kalbinės žinios, o 
Amsterdame vyks daugiakalbystės festivalis „Drongo“. Florencijos istorinėje Visų šventųjų 
aikštėje (ital. Piazza Ognissanti) vyks renginys po atviru dangumi, skirtas reklamuoti ES 
finansuojamas iniciatyvas, kuriomis remiamas kalbų mokymasis, pavyzdžiui, programa 
„Erasmus+“. 

Florencijoje taip pat rengiama svarbi konferencija, vyksianti Senuosiuose rūmuose (ital. 
Palazzo Vecchio). Šią konferenciją pavadinimu Kodėl kalbos svarbios: Europos ir valstybių 
narių požiūriai į daugiakalbystę, organizuoja Europos Komisija globojant ES 
pirmininkaujančiai Italijos Vyriausybei ir bendradarbiaujant su Kruskos akademija (ital. 
Accademia della Crusca). Renginyje dalyvaus ir už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir 
jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou bei Italijos švietimo 
ministrė Stefania Giannini. Ekspertai aptars, kaip gerinti kalbų mokymo kokybę, 
veiksmingumą ir kaip populiarinti kalbų mokymą platesnėse gebėjimų strategijose. 

„Daugiakalbystė ir kalbų įvairovė Europos Sąjungoje yra giliai įaugusi į kraują. Mūsų 
kalbos yra neatskiriama mūsų kultūros paveldo ir tapatybės dalis. Europos kalbų diena – 
tai galimybė visuomenei suvokti, kad kalbos teikia džiaugsmo, jų mokytis yra įdomu ir 
niekada nevėlu. Daugiakalbystė gali atverti duris į darbo rinką ir naują patirtį. Pagal naują 
Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ 4 mln. 
žmonių turės galimybę studijuoti, mokytis, mokyti ar užsiimti savanoriška veikla užsienyje, 
o vienas iš naudingiausių jos rezultatų – geresni kalbiniai įgūdžiai“, – kalbėjo Komisijos 
narė A. Vassiliou.       
Europos kalbų dieną kartu su Komisija organizuojančios Europos Tarybos Generalinis 
Sekretorius Thorbjørnas Jaglandas papildė: „Rugsėjo 26 d. švenčiame Europos didžiulės 
kalbų įvairovės šventę. Šia proga prisiminkime Antoine'o de Saint-Exupery žodžius: kad 
kalba dažnai yra nesusipratimų šaltinis. Kalba gali būti panaudota kaip ginklas, kaip 
dingstis diskriminuoti ir pažeminti. Drauge galime užtikrinti, kad kalbos užuot buvusios 
nesusipratimų šaltiniu taptų svarbiausia kultūrų dialogo ir tarpusavio pagarbos dalimi. Kad 
to pasiektume, privalome stengtis pakeisti esamą mąstyseną ir atsiverti įvairovei.“ 

 

Europos kalbų dienai paminėti taip pat rengiama profesinių seminarų mokytojams ir 
vertėjams Atėnuose, Berlyne, Bratislavoje, Dubline, Gdanske, Helsinkyje, Kopenhagoje, 
Lisabonoje, Nikosijoje, Rygoje, Stokholme, Taline, Vienoje ir kt.  

http://ec.europa.eu/languages/information/documents/edl-events-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_lt.htm
http://ec.europa.eu/languages/events/2014/2509-florence_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
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Pagrindiniai faktai 
Europos kalbų dieną pirmą kartą paminėjo Europos Taryba (ET) 2001-aisiais, kurie buvo 
paskelbti Europos kalbų metais. Aktyvūs su Europos kalbų diena susijusių renginių 
organizatoriai yra Europos Komisija ir ET Europos šiuolaikinių kalbų centras.  

Europos kalbų dienos tikslas – informuoti apie Europoje vartojamas kalbas, propaguoti 
kultūrinę bei kalbinę įvairovę ir skatinti kalbų mokytis visą gyvenimą. Europos Sąjungoje 
yra 24 oficialiosios kalbos, maždaug 60 regioninių bei mažumų kalbų ir daugiau kaip 175 
migrantų kalbos.  

Bent pusė pasaulio gyventojų yra dvikalbiai arba daugiakalbiai, t. y. kalba arba supranta 
dvi arba daugiau kalbų. Europos Komisija yra įsipareigojusi plėtoti kalbų mokymosi politiką 
visoje Europoje, siekdama geresnių kalbinių įgūdžių Europoje, visų pirma nuo mažens 
mokant mažiausiai dviejų užsienio kalbų.  

Programos „Erasmus+“ biudžetas bus beveik 15 mlrd. EUR, t. y. 40 % daugiau negu 
anksčiau. Pirmą kartą internetu bus nemokamai teikiama kalbinė pagalba visiems judumo 
veikloje ilgą laiką dalyvaujantiems asmenims (bent du mėnesius praleidžiantiems 
užsienyje). Ši pagalba internetu bus skirta anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų ir 
olandų kalboms. Tai daugiau nei 90 % visų studentų, stažuotojų, jaunų savanorių ir kitų 
užsienyje besimokančių asmenų mokymo arba darbo kalbos. Dalyvių bus prašoma įvertinti 
savo kalbinę kompetenciją prieš vykstant į užsienį ir grįžus iš jo. 

Daugiau informacijos 
„Erasmus+“ 

Kalbų svetainė 

Androullos Vassiliou svetainė  

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU 

 

 

Asmenys ryšiams: 
Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67 

Visuomenei: Europe Direct, tel.00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas 
 

http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/education/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/languages/index_lt.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://twitter.com/vassilioueu
mailto:Dennis.Abbott@ec.europa.eu
https://twitter.com/
mailto:Dina.Avraam@ec.europa.eu
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/
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