ŽEMAITIJOS REGIONINĖ ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARNIŲ SENIŪNIJA
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
Varnių seniūnijos kultūros centras.
S. Daukanto g. 8, Varniai.

2019 m. rugsėjo 26 d. kviečia Jus į konferenciją
„Vietovardžiai – tautos ir valstybės būties ženklai“,
skirtą Vietovardžių bei Žemaitijos atmintiniems metams.
PROGRAMA
10:30
Konferencijos dalyvių registracija, arbata.
11:00
Konferencijos atidarymas ir sveikinimai: Telšių rajono savivaldybė, Varnių
seniūnija, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos taryba, Lietuvių kalbos institutas,
Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubas, Lietuvos seniūnų asociacija.
11:15
"Vietovardžiai – išskirtiniai tautinės tapatybės ženklai". Doc. dr. Juozas Pabrėža,
Šiaulių universitetas.
11:45 Prof. Česlovo Kudabos žingsniai per gamtinį, kultūrinį, tautos atminties lauką. Doc.
dr. Filomena Kavoliutė, Vilniaus universitetas, Lietuvos geografų draugija.
12:15 Miestų ir vietovių vardų meniniai užrašai Telšių rajone. Linas Šedvilas, Varnių
regioninis parkas.
12:45 Vietovardžių metų lūkesčiai. Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos taryba.
F. Kavoliutės leidinio ,,Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“ sutiktuvės.
Konferencijos I dalyje pirmininkauja dr. Albina Auksoriūtė, doc. dr. Jonas Bukantis.
13:15

Pietų pertrauka

14:00 Vietovardžių naudojimo teorija ir praktika. Rita Viliuvienė, VĮ GIS-Centro produktų
analitikė.
14:20 Išnykusių kaimų įamžinimas Pasvalio krašte. Gražvydas Balčiūnaitis, Pasvalio rajono
bendruomenių sąjunga. Projekto „Šiandiena pažinkime, kas buvo vakar" pristatymas.
Virginija Tamašauskienė, Kauno r. Juragių bendruomenės centro pirmininkė.
14:40 Vietovardžių išsaugojimo, atkūrimo ir įpaminklinimo pavyzdžiai ir patirtys. Kęstutis
Vilkauskas, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos pirmininkas, Ramūnas Navickas, Lietuvos
vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas.

15:00 Diskusija, apibendrinimai, arbata.
Konferencijos II dalyje pirmininkauja Virginijus Jocys, doc. Rūta Vildžiūnienė.
15:40 Konferencijos dalyvių lankymasis Varnių vyskupystės muziejuje, Varnių regioninio parko
lankytojų centre.

Konferencijos metu veiks Vilniaus universiteto Geografijos katedros studentų darbų paroda
„Vietovardžiuose – gyvūnai ir augalai“.
Įžanga į šią konferenciją 10:15 - 10:45 Atminimo ženklo (paminklo), skirto prof. dr. Česlovo
Kudabos atminimui atidengimas Šilalės rajone, N. Vėliaus ir L. R. Ivinskio istoriniame
etnokultūriniame pažinimo kelyje Bilionių ir Laukuvos seniūnijose, Gulbių ir Požerės kaimuose.
Partneriai: Lietuvių kalbos institutas, Varnių regionininis parkas, Šilalės kraštiečių draugija,
Lietuvos geografų draugija, Laukuvos ir Bilionių sen. Šilalės r., Varnių vyskupystės muziejus.
Dėl išankstinės registracijos kreiptis į Sigitą Dacienę, Etninės kultūros globos tarybos Žemaitijos
regiono vyriausiają specialistę, mob. tel.: +37069904993, el.p.: etnozemaitija@gmail.com.
Virginijus Jocys, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Etninės
kultūros globos tarybos narys, mob. tel.: +37068655083, el.p.: virginijusjocys.etno@gmail.com.

