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5 lutego, we czwartek, sejmowy komitet ds. oświaty, nauki i kultury wraz z Państwową Komisją Języka
Litewskiego organizują konferencję poświęconą 20-leciu Ustawy o języku państwowym.

Udział w konferencji zapowiedziała marszałek sejmu Loreta Graužinienė, przewodnicząca komitetu ds.
oświaty, nauki i kultury Audronė Pitrėnienė i minister kultury Šarūnas Birutis.

Przewodnicząca Państwowej Komisji Języka Litewskiego dr Daiva Vaišnienė podczas konferencji
oceni dwudziestolecie polityki językowej państwa, szef Inspekcji Języka Państwowego Donatas
Smalinskas będzie mówił o stanie języka państwowego w pierwszych latach niepodległości Litwy,
sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Bronislavas Genzelis wygłosi odczyt na temat języka
litewskiego jako wartości konstytucyjnej.
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Ustawę o języku państwowym litewski parlament przyjął 31 stycznia 1995 roku. Zgodnie z ustawą
wszelkie napisy w Republice Litewskiej mogą być umieszczane wyłącznie w języku państwowym.
Ustawa wprowadziła wyjątek wyłącznie dla nazw organizacji skupiających wspólnoty narodowe i ich
napisów informacyjnych – z tym że, jak głosi ustawa, "format napisu w innym języku nie może być
większy od napisu w języku państwowym". 

Zapisy tej ustawy były sprzeczne z zapisami przyjętej w roku 1991 roku Ustawy o mniejszościach
narodowych (która wygasła w 2010 roku i - mimo wielokrotnych zabiegów polskiej społeczności - nie
została do tej pory przywrócona). Ustawa o mniejszościach narodowych gwarantowała
przedstawicielom mniejszości narodowych na Litwie prawo do publicznego używania ich języków w
urzędach administracyjnych oraz w napisach informacyjnych.

Wszelkie wątpliwości w tym zakresie władze i sądy traktowały na korzyść rygorystycznej Ustawy o
języku państwowym.

W końcu ub. roku litewski sejm w pierwszym czytaniu poparł propozycję nadania Ustawie o języku
państwowym rangi ustawy konstytucyjnej. Krok ten jeszcze bardziej wzmacnia status języka
litewskiego, który jest jednym z najbardziej chronionych języków na świecie.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 w Sali Konstytucji sejmu. Konferencję będzie można
oglądać za pośrednictwem strony internetowej sejmu oraz w telewizji.

Rejestracja osób chętnych wzięcia udziału w konferencji potrwa do godz. 16.00 w poniedziałek, 2
lutego. Rejestracja odbywa się elektronicznie (
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