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Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų ir Informacinės visuomenės plėtros komitetų 

pirmininkų susitikimas „Suvienijusi įvairovę: Europos Sąjungos kalbų ir kultūrų raidos 

politiniai ir socialiniai aspektai“ 

 

 

 

Jūsų Ekscelencijos, 

ponai ir ponios, 

 

man didelė garbė kreiptis į Jus šiandien. 

Stovėdama čia, kalbu su Jumis,  

- ne šio renginio šeimininkų lietuvių kalba,  

- ne danų, šalies iš kurios esu kilusi, kalba 

- ne savo gimtąja vokiečių kalba,  

o pačia galingiausia mūsų laikų lingua franca – anglų kalba.  

Universali kalba, kurią kiekvienas gali vartoti ir suprasti, yra puiki 

dovana ir suteikia didelį pranašumą. Ji paspartina tiesioginį bendravimą, yra 

paprastas ir praktiškas būdas suteikti informaciją, ir ne maţiau svarbu ir tai, 

jog anglų kalba yra puiki kalba.  

Tačiau nors ir atrodo, kad anglų ar kitos kalbos kaip lingua franca 

vartojimas sutaupo laiko ir maţina išlaidas, tai taip pat turi savo kainą, ir ta 

kaina gali būti didelė, jei nesisaugosime. 

Kiekviena kalba yra glaudţiai susijusi su ţmonėmis, kurie tą kalbą 

vartoja, jų aplinka, kultūra, o labiausiai – su jų bendra istorija. 

Tai, kaip mes ţvelgiame į pasaulį, mūsų gebėjimas paţinti ir suprasti – 

visa tai yra giliai įsišakniję mūsų kalbos struktūroje. 

Kalbos yra glaudţiai susijusios ir su mūsų individualia tapatybe ir su 

socialine ar nacionaline tapatybe.  

Didţioji mūsų kultūros paveldo dalis yra uţkoduota kalbose. Ţodţiai, 

frazės, frazeologizmai ir patarlės paprastai geriausia yra suprantami prisiminus 

istorinius įvykius, didţiuosius literatūros kūrinius ar garsių ţmonių pasakytus 

ţodţius.  
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O tai, kas vyko praeityje, yra ir mūsų dabarties dalis. Tai netgi daro įtaką 

nūdienos technologijų pasaulio kalbai. Pavyzdţiui, kas ţino, kaip atsirado 

Bluetooth technologijos pavadinimas? Juk tai technologija, kuri naudojama 

kone visame pasaulyje.  

Pavyzdţiui, būdami arti vienas kito prietaisai, kuriuos turite savo 

kišenėse, dėl Bluetooth technologijos gali susijungti vienas su kitu. Ko gero tik 

danams Bluetooth pavadinimas kelia juoką. Jis jiems primena garsų danų 

vikingų karalių, kuris vedė Daniją krikščionybės link. Tad Bluetooth logotipas 

rašomas vienu seniausių Šiaurės pusrutulio raštų – runomis. 

Vertėjams raštu ir ţodţiu gerai ţinomi kalbų skirtumai. Nuolatinis 

mokymasis ir profesinė patirtis padeda jiems įveikti šiuos kalbų skirtumų 

keliamus sunkumus. Todėl geras vertimas – tai meno kūrinys. 

Kalbos mokymasis leidţia suprasti, kad į viską galima paţvelgti ne tik iš 

vieno taško. O gebėjimas matyti pasaulį iš įvairių kampų yra inovacinės galios 

pagrindas.  

Netikiu, kad tai grynas sutapimas, jog XIX amţiuje padaugėjo išradimų 

ir idėjų. Tai tęsėsi ir XX amţiuje, kaip tik tuo metu, kai lotynų kalba nustojo 

buvusi bendra mokslo kalba. Nuo tada kiekvienas mokslininkas pradėjo 

apibūdinti pasaulį savo kalba remdamasis savo naujoviška perspektyva.  

Kalbų mokymasis priverčia suvokti, kad ţmonės yra skirtingi, kad jie 

turi skirtingus poţiūrius į pasaulį ir kad šiuos skirtumus galima pašalinti. 

Dţiaugiamės galėdami visapusiškai įvertinti kultūrinių patirčių įvairovę, kurią 

gali pasiūlyti šalis arba jos gyventojai.  

Taip galima kalbėti apie ţmonių santykius ir politiką, tačiau tikrai 

negalima taip kalbėti apie prekybą ir komerciją. Šiose srityse ne kartą buvo 

pastebėta, jog gebėjimas bendrauti su klientu jo vartojama kalba yra pats 

geriausias raktas į sėkmę.  

Tikiuosi jau įtikinau Jus sutikti su manimi, jog nesvarbu, kokios maţos 

ar retos mūsų kalbos bebūtų, jos yra mūsų turtas. Atsisakę jų, patirtume 

nepaprastą ţalą.  
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Yra daugiau prieţasčių, dėl kurių verta jas saugoti ne tik kaip istorinius 

darinius, saugančius mūsų šalių paveldą, bet ir kaip ryškias, kūrybingas ir 

sumanias priemones išreikšti, ką galvojame ir kaip šiandien matome pasaulį. 

Šiandien visos šiuolaikinės bendravimo priemonės susiduria su 

kalbinėmis problemomis. Internetas, kompiuteriai, mobilieji telefonai, 

muzikos grotuvai, televizorius, automobiliai, net šaldytuvai pradeda kalbėti su 

mumis ir yra valdomi ţodţiu, o ne mygtukais. Ir, be abejo, šių prietaisų 

naudotojai tikisi tai daryti jų vartojama kalba.  

Taigi, kas galite naudoti balso komandas mobiliajam telefonui valdyti 

savo kalba?  

- Aš negaliu. 

O kas galite naudoti balso komandas mobiliajam telefonui valdyti savo 

kalba ir būti tinkamai suprastas?  

- Tokių ţmonių dar maţiau! 

Šiandien mašininio vertimo paslaugas gali teikti beveik visi prietaisai, o 

automatiniam vertimui siūlomų kalbų kombinacijų kiekis auga nuolat. 

Šiandien informacinės sistemos automatiškai prisitaiko ne tik prie mūsų 

pasirinkimų, bet ir prie elektroniniuose laiškuose, socialiniuose tinkluose 

Facebook ar Twitter rašomų ţodţių turinio.  

Privačios ir viešosios įstaigos visose šalyse pereina prie piliečių 

aptarnavimo internetu uţuot naudojusios sausumos pašto paslaugas ar 

bendraudamos asmeniškai. Jos susiduria su kalbų keliamomis problemomis, 

nes privalo atsiţvelgti į šalies tautinių maţumų kalbas ir į imigrantų kalbas 

norėdamos uţtikrinti pagrindines savo piliečių ţmogaus teises.  

Visi ţinome, kiek kainuoja Europos Sąjungos institucijose teikiamos 

paslaugos raštu ir ţodţiu visomis ES kalbomis išlaikymas.  

Kalbų, kad kur kas paprasčiau būtų pereiti prie anglų kalbos, pasigirsta 

nuolat. Esą dingtų visos vertimo raštu ir ţodţiu problemos ir būtų sutaupyta 

be galo daug pinigų. 

Tikiuosi, kad savo kalbos pradţioje pakankamai aiškiai išdėsčiau, jog tai 

– prasta vizija. Tai reikštų, jog pereitume prie vienos lingua franca ir kad 

sumaţėtų įvairovės ir kūrybiškumo. Visiems svarbiems reikalams tvarkyti ir 
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komunikacijų prietaisams valdyti vartotume vieną kalbą, o kasdieniam 

bendravimui namuose – kitą.  

Jau dabar maţiau vartotojų turinčios kalbos taikomos maţiau, nes 

tokios didelės bendrovės, kaip Apple ir Microsoft, nelaiko jų patraukliomis 

rinkomis. Neseniai iš Grenlandijos Vietinės Vyriausybės suţinojau, jog buvo 

sukurta grenlandų kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimą atliekanti programa 

ir pasiūlyta kompanijai Microsoft kaip programos Microsoft Word priedas. 

Pasiūlymas buvo nemokamas, tačiau Microsoft juo nesusidomėjo. 

Tikiuosi ateis tokia diena, kai galėsiu kalbėti savo šalies kalba, kad ir 

kokia maţa kalba ji bebūtų, o Jūs visi per savo mobiliojo telefono ausines 

galėsite girdėti puikų vertimą ţodţiu sava kalba, kad ir kokia maţa jūsų kalba 

bebūtų. 

Tikiuosi ateis tokia diena, kai visoje Europoje esančios bendrovės galės 

pasiekti besivystančias rinkas kitose pasaulio dalyse nesibaimindamos kalbų 

barjero ir kai visose šalyse naujos inovatyvios kalbų bendrovės klestės 

teikdamos naujas kalbų paslaugas ir pritaikydamos esamas paslaugas savo 

pačių vartojamoms kalboms. 

Tikiuosi vieną dieną informacija galės tekėti laisvai iš vienos kalbos į kitą 

visų mūsų labui, uţtikrindama geresnį ţmonių tarpusavio supratimą. 

Nuo 1986 m. 27 metus dirbau kalbų technologijų srityje. Taigi ţinau, 

kad artėjame prie tokios dienos. Vadovaudama oficialiai maţos šalies kalbos ir 

kalbos politikos institucijai taip pat ţinau, kad palikdami rinkos jėgoms 

rūpintis mūsų kalbomis gauname visiškai priešingą nei tikimės rezultatą. Jos 

neuţtikrina ir neuţtikrins įvairovės ir daugiakalbiškumo, jos uţtikrina tik 

didţiausių kalbų išlikimą. 

Jei norime turėti technologijas, kurios padėtų mūsų šalims įveikti kalbos 

barjerus, privalome įsitikinti, ar turime savo pačių išteklių ir ţinių ir ar 

skatiname kalbos pramonę ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu. 

Tam kad suprastume, kaip tą padaryti, privalome suprasti vieną dalyką 

apie kalbos technologijas: jos plėtojasi tik tada, kai jos turi kalbos išteklių, 

tokių kaip elektroniniai dokumentai ir įrašytos kalbos. Ir turi jų daug.  
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Šiuolaikinės kalbos technologijų sistemos mokosi iš milijonų kalbos 

ţodţių ir garsų, o iš jų išgauna kalbos modelius, kurie pritaikomi naujiems 

rašytiniams ar sakytiniams tekstams apdoroti. Tai ir didţiulis privalumas, ir 

didelis suvarţymas. Tai reiškia, kad to paties tipo technologiją galima naudoti 

daugeliui įvairių kalbų. Tačiau tai taip pat reiškia, kad sistemos atpaţįsta tik tą 

kalbą, kurią yra išmokytos atpaţinti, ir kad jos prastai atliks savo darbą, jei 

joms teks dirbti su nauja sritimi ar su kalba, kuri turi ribotą kiekį skaitmeninių 

dokumentų ir ţodinių šaltinių. 

Dėl šios prieţasties matome, kaip kartais Google vertėjas pateikia 

neįtikėtinai gerus vertimus bendra tema, kai kalbų kombinacijos plačiai 

vartojamos internete. Tuo tarpu vertimai atrodo juokingi, kai verčiamas 

specializuotas tekstas ar kai verčiamos tokios kalbų kombinacijos, kurios 

maţiau vartojamos internete. 

Taigi geriausias būdas paspartinti bet kurios kalbos technologijų 

vystymą yra uţtikrinti, kad mokslininkai ir technologijų vystytojai galėtų 

nevarţomai pasiekti daugybę skaitmeninių tekstų ir garso įrašų konkrečia 

kalba. Tačiau tą ţino tik nedaugelis politikų ir vyriausybės pareigūnų. 

Pateiksiu pavyzdį iš savo šalies. 

Hanso Christiano Anderseno gimtojo miesto Odensės savivaldybė 

praėjusiais metais nusprendė investuoti apie 8 milijonus eurų į sistemą, kuri 

leistų daugiau nei 2000 viešojo administravimo sektoriaus darbuotojų 

ataskaitas ir laiškus piliečiams pateikti kompiuteriui ţodţiu, kad nereikėtų jų 

rinkti klaviatūra.  

Kartu su vienu iš didţiausių tarptautinių tiekėjų šioje srityje, savivaldybė 

pateikė verslo planą, kuriam miesto taryba greitai pritarė.  

Kai buvo pristatyta sistema, pasirodė, jog jai nepavyko atpaţinti 

daugelio konkrečioms uţimtumo, sveikatos prieţiūros, vaikų rūpybos ir 

kitoms sritims būdingų posakių. Praėjus vos kelioms savaitėms, dauguma 

darbuotojų nustojo naudotis sistema, ne jie uţtrukdavo daugiau laiko 

taisydami klaidas, nei spausdindami viską patys.  

Kas gi nepavyko?  
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Visų pirma, sistemai nebuvo pateikta rašytinių ir sakytinių tekstų 

pavyzdţių iš sričių, kurios buvo aktualios savivaldybei. Tokie tekstai ir įrašai 

nebuvo parengti ir dėlto bendrovė pamanė, jog tinkamai išmokyti sistemą 

kainuos pernelyg brangiai. 

Antra, bendrovė neturėjo jokių ţinių apie danų kalbą, o savivaldybė 

nepasikonsultavo su jokiu danų kalbos technologijų ekspertu, kuris būtų 

galėjęs juos perspėti, kad projektui jau nuo pat pradţių buvo kilusi grėsmė 

ţlugti. 

Be abejo, bendrovė labai apgailestavo ir paţadėjo patobulinti sistemą. 

Tam jiems reikėjo gauti daug įvairių sričių tekstų ir įrašų iš savivaldybės 

archyvų, nors tai buvo kur kas sudėtingiau padaryti. Tačiau blogiausia buvo 

tai, kad bendrovė būtų nusavinusi tuos šaltinius ir visų tekstų apdorojimo 

rezultatus ir dėl to savivaldybė praktiškai nebūtų galėjusi pakeisti tiekėjo ar 

pradėti kitą pirkimų etapą ateityje. 

Tai pakankamai bloga patirtis, tačiau tuo istorija nesibaigia, nes šiuo 

metu Danijoje dar 11 savivaldybių, kurios vykdo tokį patį projektą ir joms 

gresia tokia pati nesėkmė.  

Teigiama šios istorijos pusė yra ta, jog savivaldybės vis tik mokosi iš 

Odensės klaidų. Jos suvienijo savo jėgas ir dabar, kartu su Kopenhagos verslo 

mokyklos kalbos technologijų ekspertais ketina pateikti didelę tekstų ir įrašų 

talpyklą, kurią bus galima naudoti mokant kalbos atpaţinimo sistemas visose 

srityse, kurių joms gali prireikti. Savivaldybės taip pat bendradarbiauja 

rengdamos sutartis ir sąlygas bendrovėms, kurios nori kurti kalbos atpaţinimo 

programinę įrangą. Viena pagrindinių keliamų sąlygų yra tokia, kad panaudoti 

tekstai ir įrašai ir toliau lieka savivaldybės nuosavybe, todėl savivaldybės gali 

pasinaudoti tais pačiais duomenimis dar kartą, jei jų prireiktų ateityje kuriant 

kitas taikomąsias programas. 

Mes pastebime didėjantį supratimą, kad kiekvienos kalbos vartotojų 

bendruomenė turi būti pati atsakinga uţ savo kalbos išteklius. Jie yra per daug 

brangūs ir svarbūs, todėl negalime leisti, kad jie visiškai priklausytų nuo 

privačių įmonių, nesugebančių jų išlaikyti ir padaryti, kad jie atitiktų 

atviruosius standartus.  
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Danijos savivaldybės ruošiasi sukurti aktualių kalbos duomenų, kuriuos 

jos tvarko ir vysto, bazę. Šiuos duomenis jos gali nemokamai pasiūlyti visiems 

vystytojams, norintiems sukurti danų kalbai skirtas kalbos technologijas.  

Tikiuosi tai bus svarbus lūţio taškas, nes kalbos technologijos srityje 

Danija atsilieka. Pastaraisiais Meta-Net projekto tyrimo duomenimis, danų 

kalbos padėtis buvo tokia pati kaip ir bulgarų, estų, graikų, vengrų, lenkų, 

serbų, slovakų ir slovėnų kalbų. Šioms kalboms buvo teikiama tik nedidelė 

parama kalbos duomenims apdoroti. 

Kitose šalyse, tokiose kaip Nyderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje ir 

Islandijoje, yra kuriamos didelės kalbų saugyklos, nes tai yra neseniai priimtų 

nacionalinių strategijų dėl kalbos technologijų vystymo dalis. Šiose saugyklose 

yra ir rašytinės, ir sakytinės kalbos tekstų, taip pat ir paraleliai pateiktų tekstų 

su savo vertimais, ţodynų, terminų. Tačiau daugeliui kalbų jų technologijų 

vystymo tempas vis dar yra labai lėtas. Tokiais europietiškais projektais kaip 

Clarin ir Meta-Net labai noriai stengiamasi atkreipti vietos vyriausybių dėmesį į 

šiuos klausimus.  

Aiškinama, kad galimybė nemokamai pasinaudoti įvairių kalbos išteklių 

turinčiomis saugyklomis yra reikalinga informacinės visuomenės 

infrastruktūra, tačiau tik nedaugelis vyriausybių tą pripaţįsta.  

Šiais metais Europos Parlamentas atnaujino Direktyvą dėl viešojo 

sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo. Joje teigiama, kad 

dokumentai ir metaduomenys turi būti prieinami pakartotiniam naudojimui 

pagal atviruosius oficialiuosius standartus ir būti prieinami elektroniniu 

formatu. Tai yra didelis ţingsnis į priekį. Ši direktyva bus taikoma ir 

bibliotekoms, muziejams ir archyvams. 

Per kitus dvejus metus, direktyva bus perkelta į ES valstybių narių 

nacionalinę teisę, ir būtų protinga, jei įgyvendindamos direktyvą vyriausybės 

atsiţvelgtų į kalbos technologijų poreikius ir pagalvotų, pavyzdţiui, kaip 

autorių teisių taisyklės galėtų labiau atitikti poreikį vystyti kalbos 

technologijas. 

Keičiantis pasauliui, keičiasi ir mūsų kalbos. Jos prisitaiko prie mūsų 

poreikio išreikšti save besikeičiančiame pasaulyje. Taigi kalbos duomenų 
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kaupimo ir gavimo procesai turi būti tęstiniai ir lankstūs. Tai yra neatsiejama 

ir svarbi mūsų informacinės visuomenės dalis ir tam reikia tinkamos 

infrastruktūros, kuri būtų nuolat tvarkoma ir tobulinama taip, kaip rūpinamės 

energijos tiekimu ir keliais, kuriais vaţiuojame ir kuriuos vystome.  

Tik tada, kai pradėsime vartoti savo kalbas visose srityse, kai versime, 

kalbėsime ir rašysime savo kalbomis kur tik galėsime, mūsų kalbos taps 

galingais ir nuostabiais įrankiais, kurių mums reikia siekiant suprasti ir išreikšti 

savo poţiūrį į pasaulį. 

Kalbos technologijos yra tam, kad padėtų mums tai padaryti, o mes 

galime priversti jas tinkamai veikti, jei būsime pasirengę pateikti reikalingus 

šaltinius. 

Kalba yra geriausias šaltinis iš visų: kuo daugiau ją vartojame, tuo labiau 

ji vystosi.  


