Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga padėkota
trijų įmonių darbuotojoms
Knygnešystės idėja, tik kiek transformuota, aktuali ir šiandien. Galbūt net labiau nei
anksčiau reikia mūsų visų pastangų, kad lietuviškas žodis būtų tvirtas ir mokslo kalboje, ir
skaitmeninėje erdvėje, ir kasdieniame gyvenime. Artėjančios Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienos proga Šiaulių miesto savivaldybė dėkoja miesto bendrovių darbuotojams,
kurie, eidami savo tiesiogines pareigas, itin rūpinasi ir kalbos taisyklingumu bei grynumu.
Džiugu, kad žmonės, kurių pagrindinis darbo įrankis yra kalba, supranta savo kilnią
misiją ir ją vykdo. Tačiau ypatingos pagarbos nusipelno ir tie žmonės, kurie išsiskiria savo
rūpestingu ir atsakingu požiūriu į lietuvių kalbą, į viešai tariamą ar rašomą žodį, nors jų veikla
nėra tiesiogiai susijusi su kalbos mokymu ar kūrimu. Gegužės 7-ąją minimos lietuviško
žodžio šventės proga Šiaulių miesto savivaldybė atrinko tris Šiaulių įmonėse dirbančias ir
kuriančias darbuotojas, kurioms bus padėkota už geranorišką bendradarbiavimą,
iniciatyvumą ir atsakingą požiūrį siekiant viešai skleidžiamo lietuviško žodžio tikslumo ir
taisyklingumo, už vaisingas pastangas puoselėti, kurti, turtinti lietuvių kalbą.
Kad Šiaulių autobusų stotyje ir miesto autobusuose skelbiama informacija, „Busturo“
parengti lankstinukai būtų ne tik patrauklūs savo išvaizda, bet ir parengti taisyklinga kalba,
daug pastangų įdėjo ir laiko tam skyrė UAB „Busturas“ dizainerė-maketuotoja Asta
Lunskytė. Jai ne vis tiek, kokius viešuosius užrašus pamatys keleiviai autobusų stotyje ar
kokią informaciją perskaitys autobuse, todėl dizainerė gautus tekstus ne tik stilingai
sumaketuoja, apipavidalina, bet ir ieško tiksliausio žodžio, tinkamiausios frazės, o
suabejojusi konsultuojasi su Savivaldybės kalbos tvarkytoja.
UAB „Rūta“ dirbančios produkto vadovės Vitalijos Stonienės dėka ne tik Šiaulių, bet ir
visos Lietuvos saldumynų mėgėjai mato įdomius, žaismingus ir taisyklingus saldainių,
šokoladų ir kitų „Rūtos“ gaminamų skanumynų pavadinimus, aprašus, reklaminių
lankstinukų tekstus. Vitalija, nors ir pati gerai išmano lietuvių kalbos taisykles, turi stiprų
kalbos jausmą, nevengia pasikonsultuoti su kalbos specialistais ir visada siekia tobulo
rezultato.
Turbūt nedaug rastume ne tik šiauliečių, bet ir visos Šiaulių apskrities gyventojų,
nepažįstančių Neringos Trinkaitės, Šiaulių apskrities televizijos Žinių tarnybos vadovės. Ji
ne tik daugelį metų skaito Šiaulių televizijos žinias, kuria ir įgarsina reklamas, bet yra Šiaulių
apskrities televizijos organizuojamo garsaus renginio „Moteris Saulė“ viena iš organizatorių
ir šio renginio vedėja, taip pat Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo finansuojamų
prasmingų, pažintinių projektų, tokių kaip „SlemeriaiLT“, „Keliaujanti biblioteka“, „Baltų
tautos“, „Tradicijų šaknys“ ir kt., vadovė. Neringa yra tikra žodžio meistrė, kurianti
prasmingus, išraiškingus tekstus ir ypatingą dėmesį skirianti kalbos taisyklingumui,
tikslumui, atsakingai parenkanti kiekvieną žodį ir be galo reikli sau.
Astai Lunskytei, Vitalijai Stonienei ir Neringai Trinkaitei už pastangas puoselėjant
lietuvių kalbą bus įteiktos Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko padėkos ir
simbolinės dovanėlės.
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