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Šiaulių  jaunųjų  turistų  centras,  minėdamas  Tarmių  metus,  organizavo 
respublikinę  mokytojų   ir  mokinių   konferenciją  “Buvom,  esam,  būsim”.  Į 
konferenciją,  kuri   vyko  Šiaulių  apskrities  Povilo  Višinskio  viešosios 
bibliotekos   konferencijų  salėje,  susirinko  daugiau  nei  80  Šiaulių  miesto  ir 
regiono mokinių ir mokytojų. Jos dalyviai pristatė 16 pranešimų ir pasidalino 

praktine ir  metodine patirtimi,  kaip per  mokinių  pažintinę,  edukacinę,  kūrybinę ir  kraštotyrinę 
veiklą   buvo  siekiama  atkreipti   šeimos  ir  mokyklų  bendruomenės  dėmesį  į  tarmių  vartojimo 
tradicijas ir jų gyvybingumo palaikymą. 

Konferencijos pradžioje dalyviai  susidomėję išklausė Stasio Tumėno, Šiaulių universiteto 
docento,  humanitarinių  mokslų  daktaro  intriguojančio  pranešimo  “Tarmės  –  matematinė 
lingvistika”. Gitana Trinkaitė, Romualda Malčienė, Rasa Maziliauskaitė, Bronė Jaugienė, Gražina 
Jovaišienė, Marija Gedminienė, Stanislava Staškuvienė, Vida Šambarienė, Šiaulių miesto ir rajono 
mokytojos, dalinosi patirtimi apie tarmių populiarinimo būdus, renginius. Tarmiškai ir nuotaikingai 
parengtus  pranešimus  pristatė  Rima  Šereivienė  ir  vaikų  folkloro  klubas  “Čiutulis”iš  “Rasos” 
progimnazijos,  Mindaugas  Imlas,  Tomas  Šiaučiūnas,  Šiaulių  logopedinės  mokyklos  septintokai, 
Erika Mickūnaitė ir Laura Lideikytė, atstovavusios Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkus, 
Regina  Lemežienė,  “Romuvos”  progimnazijos  mokytoja.  Kolektyvinį  pranešimą   “Kaip  mes 
saugome ir puoselėjame tautinę tapatybę” pristatė Benita Ušinskytė, Ieva Petrokaitė, Inesa Dagytė, 
Gintarė Vaitiekūnaitė, Gintarė Volskytė, Simono Daukanto gimnazijos III klasės mokinės. Tiriamojo 
pobūdžio pranešimą “Mūsų tarmės”pateikė Aidas Šimkaitis ir Eimantas Gedminas, palyginę tarmių 
vartojimą Šiaulių jaunųjų turistų centro ir Simono Daukanto gimnazijos bendruomenėse, o Karolina 
Jonaitytė ir Akvilė Jasaitytė išsamiai pristatė Šiaulių jaunųjų turistų centro vykdomos trumpalaikės 
neformaliojo švietimo programos  “Buvom!,  Esam!,  Būsim!”  veiklų  ir  renginių  įvairovę,  atliktą 
apklausą “Tarmių pasaulis Šiauliuose” miesto šventės metu, pagarsino mokinių pasiekimus šalies 
projektuose.   Kad  tarmė – pati  natūraliausia  kalba,  kuria  iš  karto  gali  kalbėti,  kai  tik  atsiduri  
savojoje  aplinkoje,  patvirtino  mokiniai  dalyvaudami  programos  projekto  “Tarmių  skrynelė” 
išvykose po Lietuvą. 

Įprasmindami  jaunųjų  šiauliečių  nuveiktus  darbus,  skirtus  Tarmių  metams,  renginio 
pabaigoje jo organizatoriai priminė konferencijos pavadinimą “Buvom, esam, būsim” ir pakvietė 
ateityje  tarmių  nepamiršti  žymaus  kalbininko  Juozo  Balčikonio  žodžiais:  ”Neužmirškime  savo 
namų kalbos!Neužmirškime savo tėvų kalbos”.
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