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„Rugpjūty, kai visi rimti žmonės
ilsisi ir kitaip kaupia jėgas naujiems
mokslo metams, trenktis kažkur į Rokiškio rajono Salų gyvenvietę - tikra
savižudybė,- galvojau važiuodama ir
vis paburnodama, - kam man, tokiai
sensenei, prireikė mokytis?" Juk tik
prieš savaitę buvo pasibaigusios ekspedicijos Joniškio ir Pasvalio rajonuose, širdis prašyte prašėsi staptelėti
ir nors kiek atsipūsti. Bet kur tau. Juk
ir akmuo begulėdamas apsamanoja...
Samanos man labai patinka, bet prie

gyvenimo būdo - netinka. O kai ankstyvą rytą pamačiau baltut baltutėlį (tikrą!)
dvarą ir lelijų vainiku apsipynusi Dviragio ežerą, kiek atlėgau.
Besikeliantys vasaros stovyklautojai
tiesiog širdį džiugino: visi gerai žinomi
mokslo žmonės, seniai matyti ir pasiilgti
mūsų svečiai iš Sankt Peterburgo, Poznanės ir Varšuvos. Čia sutikau ir kolegas
iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų ir
mokslo įstaigų: Vilniaus universiteto,
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno medicinos universiteto, Klaipėdos universiteto (net visa ka-

DĖMESIO!
Visus studentus, darbuotojus, norinčius pasisemti sveikatos ir žvalumo, kviečiame rugsėjo 23 d. (ketvirtadienį) pasigalynėti tradicinėse ŠU bėgimo varžybose gražiuoju Bubių
miško takeliu.
Varžybų principas - pėsčiomis ar bėgte įveikti 10 km distanciją.
Geriausieji bus apdovanoti ŠU sporto klubo prizais ir diplomais.
Autobusas jūsų lauks 17 vai. prie I rūmų (P.Višinskio g. 25).
ŠU sporto klubas

tedra su vedėju priešakyje!) ir dalį Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriaus darbuotojų. Mat Salose, netoli
Kamajų (Rokiškio rajonas), š.m. rugpjūčio 1-9 dienomis Lietuvių kalbos
instituto iniciatyva buvo surengta Kalbotyros vasaros mokykla ir gramatikos
konferencija. Academia grammaticorum Salensis (taip oficialiai ji pavadinta). Ją rėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos
mokslo ir studijų fondas. Rugpjūčio 2—
5 dienomis mokslininkai, doktorantai,
lituanistikos kursų lankytojai iš Lenkijos ir Rusijos, net vietos gyventojai
klausėsi įvairių gramatikos specialistų
paskaitų, kurias perskaitė profesoriai iš
Lenkijos Wojciech Smoczynski ir Irena
Sawicka, profesorius iš Rusijos Aleksėj
Andronov. Su naujuoju lietuvių kalbos
sintaksinės sistemos modeliu supažindino Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriaus vadovas Axel Holvoet.
Reikia priminti, kad 2003-aisiais publikuota A. Holvoet ir A.
Judženčio sudaryta
knyga „Sintaksinių ryšių tyrimai. Lietuvių
kalbos gramatikos darbai 1" (Lietuvių kalbos
institutas, Vilnius,
2003. 216 p.), kurioje
mėginama suderinti
struktūrinės, kognityvinės irgeneratyyinės gramatikos teorijų idėjas,
jas naujai permąstyti ir
pritaikyti lietuvių kalbai, matyt, brandino
mintį vasarąsusitikti visiems lietuviųkalbos tyrėjams kartu. Būtent ši
knyga buvo geras pasirengimas vasaros mokyklai: diskutuoti,
svarstyti, abejoti, prieš-

MUŠU JUBILIATAI

Jubiliejaus proga Vitaliją fAlišausfįznį sveifįna
ŪHįp tarnybos darbuotojai
tarauti, nustebti ar sutikti su autorių
įtikinamai perteikiamomis mintimis
buvo kur kas svariau ir lengviau.
Rugpjūčio 6-7 dienomis Vasaros
stovykla buvo baigiama konferencija. Čia daug dėmesio skirta linksnio
problemoms (pranešėjos iš Lietuvių
kalbos instituto: Veslava Čižik, Loreta Semėnienė, Gina Kavaliūnaitė),
laiko ir erdvės santykių raiškai baltų
kalbose (Jūratė Pajėdienė, Lietuva;
Krzysztof Malesa, Lenkija). Aptarti
Kazimiero Būgos laiškų kreipiniai
(Michal Rudnicki, Lenkija), žodyne
atsispindinti gramatika (Aleksėj Andronov, Rusija).
Visi mokyklos dalyviai gavo Liudijimus, kuriais pažymima, kad asmuo išklausė vasaros kursus ir dalyvavo gramatikos konferencijoje. Plojimais atsisveikinta su organizatoriais,
j iems dėkota už nuolatinį rūpestį, dėmesį, suteiktą galimybę pabendrauti
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ir pailsėti. Maudynės Dviragio ežere,
kelionė į Rokiškį, aukštaitiška pirtelė,
susitikimas su vietos saviveiklininkais ir bendra vakaronė su miestelio
gyventojais, kelionė vežimais Dviragio ežero pakrantėmis ir dainos iki
užkimimo, tylūs ir žvaigždėti vakarai
prie laužo, - visa tai ilgam išliks atmintyje. O kur dar vaizdai: ant ežero
kranto lenkaitės moko vietinius vaikinus šokti polonezą...
Visiems Vasaros stovyklos dalyviams rugpjūčio 8 dieną buvo suorganizuota ir baigiamoji ekskursija maršrutu: Salos-Panemunėlis-RokiškisObeliai-Antazavė-Dusetos-Kriaunos-Pakriaunys-Gačionys-JūžintaiKamajai-Salos. Ak, koks žodžiais nenusakomasRytųLietuvos grožis... Saloms nesakėme „sudie", nes noras taip
poilsiauti tikrai vertingas: nutarta ir
vėl susitikti po metų ar kitų.
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