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Gina Kavaliūnaitė-Holvoet: „Rizika pasiteisino su kaupu“
Liepos 29–rugpjūčio 5 d. Salų 
dvaras (Kamajų sen.) taps 
auditorija pripažintiems 
Europos lingvistams bei 
jauniems kalbotyros 
specialistams. Čia rengiama 
tarptautinė kalbotyros mokykla 
„Academia Grammaticorum 
Salensis Nona“. „Gimtasis 
Rokiškis“ kalbino vieną jos 
organizatorių Lietuvių kalbos 
instituto Kalbos istorijos 
skyriaus vyresniąją mokslo 
darbuotoją Giną Kavaliūnaitę-
Holvoet. 
  
Tikslai 
- Kelintą kartą Europos 
kalbininkai renkasi į Salas? 
Kokie tarptautinės kalbotyros 
mokyklos „Academia 

Grammaticorum Salensis Nona“ tikslai? 
- Šią vasarą Salose rengiama jau devintoji tarptautinė kalbotyros mokykla. Pastaraisiais metais ją organizuoja asociacija „Academia 
Salensis“ kartu su Vilniaus universitetu. Prie daugelio organizacinių darbų prisideda Salų bendruomenė ir Kamajų seniūnija. Šiais metais 
paramą, tiesa, nedidelę, skyrė Rokiškio rajono savivaldybė: ji remia muzikos festivalį, vyksiantį Salų dvare. 
Vasaros mokykloje visų pirma siekiama stiprinti teorinius dabartinės lietuvių kalbos tyrimus, į lietuvių kalbotyrą diegti šiuolaikinius 
lingvistikos metodus, skatinti Lietuvos ir užsienio lingvistų bendradarbiavimą, sudaryti galimybes jauniems mokslininkams gyvai 
susipažinti su savo srities mokslo autoritetais.  
Į Salas skaityti paskaitų kviečiami pripažinti skirtingų šiuolaikinės kalbotyros sričių specialistai iš įvairių Europos šalių, o jų klausyti ir 
dalyvauti diskusijose renkasi tie, kam šio mokslo naujovės yra svarbios - daugiausia įvairių Europos šalių jaunimas. Jam sudaromos 
galimybės skaityti pranešimus dėstytojų, savo srities entuziastų, auditorijoje.  
Reikia pripažinti: per devynerius metus išaugo visa „Salų akademikų“ karta. Jie apsigynė arba netrukus gins disertacijas ir sudaro stiprų 
šios mokyklos branduolį. 
Greta mokslinių tikslų siekėme sutelkti Salų bendruomenę pasirūpinti savo dvaro būkle, suvokti jo vertę. Rengėme seminarus, į juos 
kvietėme Rokiškio savivaldybės vadovus, paveldosaugos specialistus ir visus, kam svarbus šio didingo pastato likimas. Mums labai gaila, 
jog dvaras taip ir nesulaukė milijoninės Europos struktūrinių fondų paramos. Reikia tikėtis, kad rajono savivaldybė bent jau neleis dvarui 
griūti. 
  
Daugiau šeštadienio "Gimtajame..." 
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