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Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija paminėjo Gedulo ir vilties dienos 80metį
Birželio 16 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija paminėjo Gedulo ir vilties dienos 80-metį ir bendru sutarimu
priėmė rezoliuciją: „Dėl pagalbos tremtiniams“.

Plačiau skaitykite čia:
Spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

Susitikimų metu aptartos pasaulio lietuvių
aktualijos
Birželio 28 – liepos 2 dienomis, po ilgesnės pertraukos, ES šalims
atlaisvinus COVID-19 viruso sukeltus judėjimo ribojimus, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke, atvykusi į
Lietuvą, susitiko su Lietuvos Respublikos vadovybe, politikais, iškiliais
mokslo asmenimis ir visuomenės veikėjais. Susitikimuose dalyvavo
PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas ir PLB atstovė
Lietuvoje Vida Bandis.
Susitikimų metu buvo kalbama apie pasiruošimą referendumui dėl
pilietybės

išsaugojimo,

diskutuota

apie

numatytus

pokyčius

bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija ir LR Vyriausybe,
aptarta politinė situacija Lietuvos kaimynystėje ir diasporos indėlis bei
pagalba Lietuvai popandeminiu periodu. Susitikimų metu taip pat
kalbėta apie Lietuvos valdžios lūkesčius ir poreikius bei išeivijos
galimybes padėti skaitmenizuojant ir žalinant Lietuvą klimato kaitos
bei politinių aplinkybių kontekste. Aptarti būsimi 2021 metų antros
pusės, 2022 metų projektai ir svarbūs renginiai.

Su Lietuvos Respublikos Seimo

Su užsienio reikalų viceministru

Pirmininke Viktorija Čmilytė-

Egidijumi Meilūnu kalbėta kaip

Nielsen aptarti būsimo

glaudinti Lietuvos diplomatinių

referendumo, elektroninio

atstovybių ir diasporos

balsavimo, pasipriešinimo COVID-

organizacijų bendradarbiavimą.

19 pandemijai klausimai.
O.Posaškovos nuotr.

Rengiantis PLB aktyvistų susitikimui
Birželio 30 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB viešųjų ryšių komisijos
pirmininkas Laurynas Gerikas ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis
lankėsi Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Su VDU rektoriumi prof.
Juozu Augučiu aptarė rudenį planuojamą surengti PLB aktyvistų ir
lyderių virtualų (arba mišrų) susitikimą. Renginį ruošia Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, partneriai – VDU ir Užsienio reikalų ministerija.

Susitikime su LTOK prezidente - kvietimas bėgti
lietuvišką olimpinę mylią
PLB sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius, PLB
atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB sporto reikalų komisijos narys, ilgų
distancijų bėgikas Aidas Ardzijauskas susitiko su Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) prezidente Daina Gudzinevičiūte. LTOK
vadovė pasaulio lietuvius pakvietė kartu paminėti Olimpinę dieną ir
birželio 21–27 dienomis iš ber kurio pasaulio kampelio dalyvauti
lietuviškos olimpinės mylios bėgime. Praėjusiais metais prie virtualaus
bėgimo prisijungė daugiau nei 3000 tautiečių iš 32 valstybių visuose
pasaulio žemynuose. Susitikime su PLB atstovais taip pat pasidžiaugta

ne vienerius metus trunkančiu bendradarbiavimu ir aptartos bendrų
veiklų galimybės ateityje. Kalbėta apie pasirengimą kitų metų vasarą
Druskininkuose vyksiančioms Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms.
LTOK nuotr.

Nuotolinio mokymo metodinės
priemonės integruotai
lituanistinio švietimo programai
Birželio 1 d. PLB švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė
dalyvavo ekspertų darbo grupės, sudarytos iš PLB švietimo komisijos
ir lituanistinių mokyklų mokytojų, posėdžiuose. Darbo grupės tikslas –
sukurti nuotolinio mokymo metodines priemones integruotai
lituanistinio švietimo programai. Nuotolinio mokymo metodinė
priemonė yra kuriama pagal rekomendacinę lituanistinio ugdymo
programą ir diferencijuojama trimis lygiais. Tai bus puiki priemonė tiek
neseniai įsikūrusioms lituanistinėms mokykloms, tiek dirbančioms
keletą valandų per mėnesį, tiek ir toms, kurios dirba daugiau kaip 100
valandų per metus. Metodinės priemonės bus pritaikytos ir kitoms
lituanistinio švietimo programoms. Kuriant metodines priemones taip
pat dalyvauja ikimokyklinio ugdymo ekspertai iš lituanistinių mokyklų.
Pilotinis priemonės projektas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
klasėse prasidės šių metų nuo rugsėjo mėn.

Archyvų forume – dėmesys diasporos
dokumentiniam paveldui
2021 m. birželio 18 d. Prezidentūroje vyko Archyvų forumas, kuriame
buvo

aptariami

valstybės

archyvuose

saugomų

dokumentų

naudojimo, skaitmeninio turinio sklaidos, lietuvių diasporos archyvų ir
archyvų ateities klausimai. Forume dalyvavo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
Užsienio

kanceliarijos,

reikalų

inspekcijos,

Kultūros,

ministerijų,

Informatikos

ir

Švietimo,

Valstybinės
ryšių

mokslo

duomenų

departamento

prie

ir

sporto,

apsaugos
Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo
komisijos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos atstovai,
mokslininkai ir valstybinės archyvų sistemos darbuotojai. Forume PLB
atstovavo PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
Forumo vaizdo įrašas:

Lietuviai Pietų Korėjoje įkūrė lietuvių
bendruomenę
Birźelio

9

d.

Seulo

mieste,

Korėjoje,

įsisteigė

Korėjos

lietuvių

bendruomenė. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 15 narių ir svečiai
– LR ambasadorė Kinijos LR, Korėjos Respublikai, Mianmaro Sajungos
Respublikai, Tailando karalystei ir Vietnamo Socialistinei Respublikai
Diana Mickevičienė ir kultūros atašė Tomas Ivanauskas, PLB plėtros ir
tvarumo komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Korėjos lietuvių
bendruomenės pirmininku išrinktas Martynas Šiaučiūnas-Kačinskas.

Daugiau skaitykite čia:

Tęsiama disporos knygų klubų veikla
Diasporos knygų klubai ir toliau dalyvaus Lietuvių literatūros ir
tautosakos

instituto

(LLTI)

bei

Pasaulio

Lietuvių

Bendruomenės

projekte, kuris skatina skaitymą lietuvių kalba, domėjimąsi lietuvių
literatūra, jos tendencijomis ir kūrėjais.
Teigiamai įvertinus pavasarį PLB kultūros komisijos ir LLTI vykdytą
bendrą projektą „Kūrybiškiausių metų knygų 12-tukas: diskusijos ir

sklaida“, kuris sutelkė 10 diasporos Knygų klubų iš 8 šalių (Airijos,
Austrijos.

Čilės/Pietų

Amerikos,

Ispanijos,

Jungtinės

Karalystės,

Nyderlandų Šveicarijos, Vokietijos) ir kurio metu įvyko 3 virtualūs
susitikimai su lietuvių rašytojais, poetais ir literatūrologais, nuspęsta

tęsti bendradarbiavimą, įtraukiant kuo daugiau diasporoje veikiančių
knygų klubų.
Jau rugsėjo pabaigoje LLTI kvies PLB skaitytojų klubus dalyvauti Antano
Vaičiulaičio (rašytojo, diplomato, 25 metus dirbusio „Amerikos balso“
radijuje)

jubiliejiniuose skaitymuose,

bus

tęsiama

kūrybiškiausių

knygų dvyliktuko aptarimo tradicija, klasikos skaitymai.
Kviečiame dar neužsiregistravusius ir naujai įsikūrusius užsienio
lietuvių knygų klubus registruotis el. paštu Jurate.Caspersen@plb.lt ir
dalyvauti skaitymo, lietuvių literatūros pažinimo ir populiarinimo
veikloje.

Minint Pasaulio lietuvių
vienybės dieną – parodos
atidarymas
Vytauto Kasiulio dailės muziejuje birželio 10
d.

buvo

dailininko

atidaryta
Vaclovo

Australijos

Rato

paroda

lietuvio
„Anapus

pusiaujo /Beyond the Equator“, kuri veiks iki
2021

m.

rugsėjo

bendruomenė,

o

5

d.

Parodos

informacinis

rėmėjas
rėmėjas

–

Australijos

lietuvių

–

Pasaulio

Lietuvių

Bendruomenė.
Vaclovas Ratas (1910-1973) – vienas reikšmingiausių tarpukario
Lietuvos graﬁkos pagrindų kūrėjų. Visur palikdamas ryškų pėdsaką, jis
skleidė savo kūrybą nuo Europos iki Australijos ir Jungtinių Amerikos
Valstijų.
Kviečiame Lietuvoje viešinčius tautiečius liepos 16 d. 17.00 val. į
uždarą renginį – parodos pristatymą, drauge paminint Pasaulio lietuvių
vienybės dieną.
Ketinančius dalyvauti prašome iki liepos 13 d. registruotis el. paštu
Jurate.Caspersen@plb.lt
Vytauto Kasiulio dailės muziejaus nuotraukoje:Vaclovas Ratas. „Dvylika juodvarnių“ (The
Twelve Ravens). 2021 m. faksimilinis leidimas.

Kviečiame skaityti naujus straipsnius
Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai
ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt
Rašytoja Jolita Herlyn: „Kitos kultūros veidrodyje ir save, ir savo šalį
pamatai kiek kitaip“
Marius Lukoševičius: „Visuomet didžiavausi savo kilme“

Marija Čyvaitė: „Išeivijos ir pasaulio lietuviai yra reikalingi Lietuvai“
Projektą iš dalies ﬁnansuoja:

Daugiau skaitykite čia:

PLB ateities fondas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos
(PLB) iniciatyva 2020 m. sausio 11 d. Lietuvių
Fondo apimtyje įsteigtas naujas vardinis
fondas – PLB ateities fondas. Šis fondas
padės Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei įgyvendinti jos tikslus – remti
lietuvių bendruomenės veiklą visame pasaulyje.
Parama PLB ateities fondo veiklai bus skiriama iš šio fondo
kasmetinių uždirbtų palūkanų, paliekant pagrindinį kapitalą
neliečiamą. PLB ateities fondą administruos Lietuvių Fondas.
Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame
papildyti naujai įkurtą fondą įnašais.
Aukojant prašome įrašyti: PLB ateities fondui.

Aukoti

PRENUMERUOTI

PLB valdyba
PLB pirmininkė Dalia Henke
El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt
PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino
pr.53,
Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius
El. paštas: plb@plb.lt
www.plb.lt
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