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Vilnius (BNS) – Siekiant labiau
įtraukti užsienio lietuvius į valsty-
bės gyvenimą, per ateinančius trejus
metus didžiausios investicijos pla-
nuojamos į ,,LTV World” televiziją,
lituanistinį švietimą ir balsavimą in-
ternetu. Pagal Užsienio reikalų mi-
nisterijos Vyriausybei teikiamą ,,Glo-
balios Lietuvos” kūrimo programos
įgyvendinimo planą 2012–2014 me-
tams, po daugiau kaip puspenkto mi-
lijono litų kasmet numatoma skirti
formaliojo švietimo, kitų ugdymo
įstaigų užsienyje veiklai lituanis-
tinio švietimo srityje. Lietuvos na-
cionalinio radijo ir televizijos kanalo
,,LTV World” pasiekiamumui ir plė-
trai užsienyje užtikrinti per artimiau-
sius trejus metus numatoma skirti
beveik 11 mln. litų. Balsavimo inter-
netu informacinei sistemai sukurti
ir įdiegti 2012, 2013 ir 2014 m. numa-
toma skirti atitinkamai 500,000, 1,5
mln. ir 3 mln. litų. Tačiau pažymima,

kad ši priemonė bus vykdoma tik tuo
atveju, jei bus priimti rinkimus
reglamentuojančių įstatymų pakeiti-
mai ir papildymai, nustatantys bal-
savimą internetu. Tokiu atveju taip

pat numatoma spręsti užsienyje gy-
venantiems Lietuvos piliečiams skir-
tų rinkimų apygardų sudarymo klau-
simus.

Tarp programos įgyvendinimo
plane įrašytų priemonių – ir siūly-

mas įtraukti liepos 17-ąją – Pasaulio
lietuvių vienybės dieną – į atmintinų
dienų sąrašą. Siūloma sudaryti sąly-
gas psichologinėms konsultacijoms
ir kitoms su įsiliejimu į Lietuvos vi-
suomenę susijusioms paslaugoms teik-
ti (taip pat ir interaktyvioje erdvėje)
emigrantams ir jų šeimų nariams.

Numatoma skatinti užsienio lie-
tuvius dalyvauti su Lietuva susiju-
sioje mokslo, kultūros ir sporto veik-
loje, o Lietuvos savivaldybių institu-
cijas ir įstaigas – aktyviau įsitraukti
į bendras su užsienio lietuviais ini-
ciatyvas ir projektus. Planuojama
remti ir užsienio lietuvių archyvų
tvarkymą, išeivių įsitraukimą į Lie-
tuvai reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje paiešką, sklaidą, saugoji-
mą ir sugrąžinimą. Visoms priemo-
nėms per trejus metus numatoma
skirti daugiau kaip 43 mln. litų. ,,Glo-
balios Lietuvos” kūrimo programa
turėtų tęstis iki 2019 m.

Su UIC tariamasi dėl lietuvių kalbos dėstymo 

Ryšius su išeiviais Lietuva stiprins per švietimą, TV ir internetą

Juozo Giedraičio dovana Lietuvai –
12 psl.

Vyriausybė patvirtino ,,Globalios Lietu-
vos” įgyvendinimo planą trejiems me-
tams. 

Chicago (PLB Lituanistikos ka-
tedros UIC info) – 2010 metų spalio
mėnesį per savo tarybos posėdį Knox-
ville, Tennessee, Baltijos studijų pa-
žangos asociacija („Association for
the Advancement of  Baltic Studies”,
arba AABS) sudarė komitetą iš trijų
narių (prof. Gunis Šmidchens, prof.
Olavi Arens ir prof. Ain Haas) PLB
Lituanistikos studijų katedrai remti.
Komitetui iškeltas uždavinys ieškoti
galimybių atkurti lituanistikos kur-
sus ir programas University of  Illi-
nois at Chicago. 

2011 m. balandį komitetas susiti-
ko su Universiteto Literatūrų, kultū-

ros studijų ir lingvistikos mokyklos
(PLB Lituanistikos studijų katedra
yra tos mokyklos dalis) vadove prof.
Rosilie Hernández pir miausia paieš-
koti būdų atnaujinti nors lietuvių
kalbos dėstymą. Buvo susitarta vėl
tęsti pokalbius šių metų spalio 14 die-
ną. Į susirinkimą su komitetu šį kar-
tą prof. Hernández pasikvietė dau-
giau Universiteto atstovų ir PLB Li-
tuanistikos studijų katedros vedėją
prof. Giedrių Subačių. Daugiausia
tartasi dėl lietuvių kalbos dėstymo.
UIC atstovai sakė negalintys imti
dėstyti lietuvių kalbą savo lėšomis,
paramos reikėtų iš šalies. Tada buvo

aptarta galimybė bendra darbiauti su
Lietuvos Vytauto Didžiojo ir Vilniaus
universitetais, ieškoti finansavimo
šaltinių kitur, t. y. ne UIC. Taip pat
svarstyta, kokiomis sąlygomis Uni-
versitetas galėtų sugrąžinti lituanis-
tikos magistro ir daktaro programas,
kaip kad sugrąžino polonistikos ir
rusistikos. Kol kas nieko konkretaus
nenutarta, tačiau aišku, kad be gau-
sesnių papildomų lėšų UIC tų pro-
gramų nelinkęs atidaryti. Sutarta
pokalbius tęsti 2012 metų balandį, kai
AABS komiteto nariai atvyks į Čika-
goje (tame pačiame UIC) rengiamą
AABS konferenciją. 
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Pristatyta Europos humanitarinio universiteto veikla
Washington, DC (LR ambasa-

dos JAV info) – Bendru Lietuvos ir
Švedijos ambasadorių JAV Žygiman-
to Pavilionio ir Jono Hafström kvie-
timu, spalio 17 d. Lietuvos Respubli-
kos ambasadoje Washington, DC JAV
politinei ir diplomatinei bendruo-
menei pristatyta kitais metais 20-
metį minėsiančio Europos humani-
tarinio universiteto (EHU) veikla.
Pristatyme dalyvavęs EHU rektorius
profesorius Anatolij Mikhailov supa-
žindino renginio dalyvius su EHU
misija, pažymėjęs, kad 1992 m. Mins-
ke, nedidelės grupės intelektualų,
metusių iššūkį konservatyvioms so-
vietinės aukštosios mokyklos tradi-
cijoms, įkurtas EHU netrukus tapo
vienu svarbiausių nacionalinių
aukštojo išsilavinimo internaciona-
lizacijos ir liberalizacijos centrų
Vidurio bei Rytų Europoje. 2004 m.
universitetas buvo priverstas nu-
traukti savo veiklą Baltarusijoje. Ta-
čiau politinio, organizacinio ir fi-
nansinio Lietuvos vyriausybės, Eu-

ropos Komisijos, kitų Europos šalių,
visuomeninių JAV fondų ir organi-
zacijų palaikymo dėka EHU atnauji-
no savo veiklą Lietuvoje ir nuo 2005
m. siūlo studijuoti bakalauro bei ma-

gistro pakopų programose. 2006 m.
vasario mėn. Lietuvos Vyriausybė
suteikė EHU Lietuvos universiteto
statusą.

LR ambasadoje Washington, DC JAV politinei ir diplomatinei bendruomenei pristatyta
Europos humanitarinio universiteto veikla. Nuotraukoje (iš k.): EHU rektorius profeso-
rius Anatolij Mikhailov, Jonas Hafström ir LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis.


