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Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Viktorija Chorna)

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

komisija: „Lietuva turi drąsios šalies įvaizdį“

Birželio 17 d. posėdžiavusi  Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija aptarė Lietuvos įvaizdžio užsienyje geopolitinių pokyčių kontekste

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38610&p_k=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-07-07


Plačiau:

ir pasipriešinimo propagandai klausimus, Lietuvos ir diasporos sporto

problemas bei Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo klausimus ir

priėmė dvi rezoliucijas:

  „Dėl Lietuvos įvaizdžio užsienyje vykstant geopolitiniams pokyčiams ir

pasipriešinimo propagandai“;

 „Dėl sporto reikalų“.

Posėdžio vaizdo įrašas Seimo „YouTube“ paskyroje.

Lietuvybės šventė Norvegijoje

Birželio 3–6 d. Norvegijoje, Rugalende, pirmą kartą surengtos Europos

lietuvių kultūros dienos, į kurias atvyko devynių Europos kraštų 

(Šveicarijos, Vokietijos, Belgijos, Norvegijos, Ukrainos, Lietuvos,

Jungtinės Karalystės, Švedijos, Airijos) ir JAV lietuvių bendruomenių

pirmininkai, kultūrinės veiklos kuratoriai, mėgėjų meno kolektyvai ir jų

vadovai.  Tris dienas trukusiame renginyje, lietuvybės šventėje, vyko

meninių kolektyvų pasirodymai, kultūros forumas, diskutuota apie

diasporos vaidmenį šiuolaikinėje Lietuvos valstybėje, aptartos

diasporos kultūros politikos problemos, tautinės tapatybės
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Plačiau:

puoselėjimo poreikis, Dainų ir šokių švenčių tradicijos vertė, buvo

atidaryti Lietuvių namai Hommersake.

Vykusiame forume „Kultūros politika diasporos klausimais“ buvo

išsakytos Prezidentūros, LR Vyriausybės, Seimo, PLB pozicijos.

Renginiui vadovavo PLB pirmininkė D. Henke (Vokietija) ir PLB Kultūros

komisijos pirmininkė J. Caspersen (Šveicarija).

PLB pirmininkė Dalia Henke, reziumuodama itin pavykusį renginį

Norvegijoje, sakė: „Europos lietuvių kultūros dienos – tai naujas

tęstinis reiškinys, skirtas Europos lietuvių kultūrinei veiklai išryškinti ir

skatinti bei stiprinti lietuviškos tapatybės jausmui suteikiant erdvę

susitikti kolektyvams Europoje. Planuojama, kad tokie susitikimai

kasmet keliaus po skirtingas Europos šalis. O kitais metais susitinkame

Vokietijoje!“

Renginio organizatorių ir dalyvių nuotraukos.

https://pasauliolietuvis.lt/namai-norvegijoje-negestantis-lietuvybes-zidinys/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-07-07


Renginio dalyviai. Organizatorių nuotr.

„Draugystės tilto“ vėliavą iš Atėnų perima

Hurgada

Birželio 10–12 dienomis Atėnuose vyko kasmetinis lituanistinių

mokyklų bei lietuvių bendruomenių sąskrydis „Draugystės tiltas“,

kurio šūkis buvo „Leiskimės į odisėją – grįžkime namo.“ Renginį

organizavo Graikijos lituanistinė mokykla „Giliukai“ ir Graikijos lietuvių

bendruomenės nariai. Renginyje dalyvavo ir dalyvius pasveikino PLB

pirmininkė Dalia Henke.

Sąskrydžio tikslas – sutelkti visus lietuvių kalbos gerbėjus ir

puoselėtojus, jo metu yra suteikiama galimybė mokytojams ir švietimo

organizacijų atstovams pasidalinti vaikų ugdymo patirtimi, aptarti

mokymo metodikos bei kitus švietimo klausimus. Sąskrydžio projekto

idėja gimė 2005 m. Švedijos lietuvių bendruomenėje, Stokholmo

lituanistinėje „Saulės“ mokykloje. Sąskrydžio ,,Draugystės tiltas“’

vėliava kiekvienais metais keliauja iš vienos šalies į kitą.

2023 metais. „Draugystės tiltas“ dalyvius pakvies į Hurgadą Egipte.



Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo atidarymas. Sonatos Grėbliūnaitės nuotrauka.

Vilniuje vykęs II Pasaulio lietuvių rašytojų

suvažiavimas subūrė kūrėjus iš 15 šalių

Birželio 28–30 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko

jau antrasis Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas. „Šis renginys

telkia ir buria po visą pasaulį pasklidusius lietuvių kilmės rašytojus,

kuriančius ne tik lietuvių kalba, bet savo kūryba teigiančius

lietuviškosios tapatybės svarbą. Pirmasis diasporos rašytojų

suvažiavimas vyko prieš 3 metus, 2019-aisiais, ir įtikino, kad PLB ir

kompetentingų Lietuvos institucijų bendradarbiavimas sukuria solidžią

platformą diasporos kūrybos ir kultūros žmonėms „grįžti“ į tėvynę

visomis prasmėmis“,– sakė PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė

Caspersen. Renginiuose dalyvavo 25 rašytojai, vertėjai, literatūros

kritikai iš 15 šalių: Airijos, Australijos, Belgijos, Italijos, JAV, Jungtinės

Karalystės, Kanados, Kipro, Lenkijos, Meksikos, Nyderlandų,

Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Specialiai šiam suvažiavimui išleistas pasaulio lietuvių rašytojų

almanachas „Egzodika 2“, kurio leidybą finansavo Lietuvių Fondas

(JAV).

Suvažiavimą organizavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Lietuvių

literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos

nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Renginio partneriai: Lietuvos



nacionalinis muziejus. Istorijų namai, Lietuvos nacionalinis dailės

muziejus. Vytauto Kasiulio dailės muziejus, Rašytojų klubas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai rinksis

į PLB XVII Seimą Vilniuje

Liepos 17–21 dienomis Vilniuje vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

(PLB) XVII Seimas. Į PLB Seimo posėdžius suvažiuos lietuvių

bendruomenių atstovai iš 37 pasaulio šalių.   PLB XVII Seimo tema

„QUO VADIS, Pasaulio Lietuvių Bendruomene.“ Dalyvių laukia

pranešimai ir diskusijos apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dabartį,

PLB tikslus ir uždavinius 2022–2025 m. Seimo programoje: pilietybė,

lietuvių bendruomenių stiprinimas, lituanistinis švietimas, kultūra ir

tradicijos, lietuvių bendruomenių bendradarbiavimas tarpusavyje,

tautinės tapatybės puoselėjimas.

PLB Seime bus išklausyti pranešimai ir diskutuojama patriotizmo,

susitelkimo ir pilietinio pasipriešinimo tema, kalbama apie diasporos

vaidmenį ir efektyvų veikimą konfliktinėse situacijose.

PLB Seimo programoje – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos  institucijomis ir įvairiomis

organizacijomis; Lietuvos diasporos politika. „Globalios Lietuvos“

strategijos veiksmų plano įgyvendinimas. Kas veikia, kas ne?



PLB Seime bus aptariami ir PLB administraciniai reikalai, valdymas: PLB

finansavimas, komunikacijos kanalai ir priemonės, rinkimai. Taip pat

bus pateikta PLB valdybos ataskaita apie PLB veiklą, išklausyti PLB

Kontrolės komisijos ir PLB Konfliktų sprendimo komiteto pranešimai.

Šio PLB Seimo metu trejų metų kadencijai bus išrinktas PLB

pirmininkas(ė) ir nauja PLB valdyba.

PLB Seimas, aukščiausias PLB valdymo organas, yra šaukiamas kas

treji metai.  Tai vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės veikloje. PLB Seimas sprendžia visus PLB klausimus,

renka PLB valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo

komitetą.

Iš kairės: ilgų distancijų bėgikas, PLB Sporto komisijos narys Aidas Ardzijauskas,   LTOK generalinis

sekretorius Valentinas Paketūras,  PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, LTOK prezidente Daina Gudzinevičiūtė,

PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius. LTOK nuotr.

Liepos 14–17 dienomis lietuviai iš viso pasaulio

rinksis į Druskininkuose vyksiančias XI Pasaulio

lietuvių sporto žaidynės



Plačiau:

PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas, ŠALFASS vadovas Laurynas

Misevičius teigia: „Sportas ir tautiniai šokiai yra populiariausi tautinės

pakraipos užsiėmimai tarp išeivijos lietuvių. Pasaulio lietuvių sporto

žaidynės jau seniai išaugo į didelio masto sporto renginį, kuris skatina

įvairiuose kraštuose gyvenančius mūsų tautiečius sugrįžti į Lietuvą,

pabendrauti tarpusavyje ir su vietiniais gyventojais, taip užsimezga

naujos draugystės visam likusiam gyvenimui. Po kiekvienų žaidynių

girdime jaudinančias istorijas, kad sporto varžybų metu, atidarymo

ceremonijoje susipažinęs jaunimas visam laikui grįžta į Lietuvą, ten

sukuria šeimas. Tikiu, kad tokių renginių vertė ateityje išaugs dar

labiau.“ 

Pasaulio lietuvių jaunimo

kongreso kultūrinė dalis vyks

Lenkijoje

Liepos 21–27 d. XVI Pasaulio lietuvių jaunimo

kongreso kultūrinė dalis vyks Lenkijoje. 

Kultūrinės dalies metu dalyviai galės: pažinti Punsko kraštą ir Varšuvą,

sužinoti, kas gi tas technokluonas, dalyvauti estradinių dainų šventėje

su lietuviška grupe „Kedrostubùras“, vakaroti prie laužo šalia

Galadusio ežero ir Vyslos upės, o svarbiausia – pažinti vieni kitus ir

smagiai praleisti laiką su Lietuvos jaunimu, atvyksiančiu iš viso

pasaulio!

Daugiau informacijos: http://fb.com/PLJSKongresas

Projektas „Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto

„Pasaulio Lietuva“ straipsnius:

Baltnexus – virtualus tinklas, jungiantis visame pasaulyje veikiančius

lituanistikos ir baltistikos centrus

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon: „Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie

lietuvybės sklaidos Kanadoje“

Nyderlanduose gyvenanti Aurelija Dagilytė-Drevel gilinasi į Lietuvos

jaunimo kultūrą
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„Pasaulio lietuvis“

Kviečiame skaityti Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės leidinį - metraštį  „Pasaulio

lietuvis“.
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