LIETUVA IR DANIJA:
KITOME PER 25 METUS

KAIP

Gegužės 20-23 dienomis Danijos sostinėje Kopenhagoje vyko festivalis „Lietuvių
Dienos“. Jau antrąjį kartą vykstantį renginį organizavo Danijos Lietuvių Jaunimo
Sąjunga. Vienas iš festivalio renginių – penktadienį vykusi konferencija „Lietuvos
ir Danijos visuomenės: dinamika ir pokyčiai per pastaruosius 25-erius metus“.
Anglų kalba vykusį renginį sveikinimo kalbomis pradėjo Danijos Lietuvių Jaunimo
Sąjungos pirmininkas Dominykas Jaugelis bei Lietuvos Respublikos ambasadorius
Danijos Karalystėje Vytautas Pinkus.
Konferencijoje dalyvavo LRT laidų vedėja Rita Miliūtė, Lietuvos eksporto Danijoje
atstovė bei Danijos Prekybos Rūmų Kopenhagoje pirmininkė Danguolė
Gailevičiūtė, danų kalbos mokytojas ir patarėjas karjeros klausimais Kalbų centre
Kopenhagoje („Københavns Sprogcentre”) bei kompozitorius („Barefoot Records“)
Casper Hernandez Cordes. Renginį moderavo danų žurnalistas Uffe Gardel
(„Berlingske“).
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Konferencijos pranešėjai kalbėjo šiomis temomis: „Danų indėlis į Lietuvos
vystymąsi per pastaruosius 25-erius metus“ (D. Gailevičiūtė) („Danish Imput to
the Development of Lithuania over the Last 25 years“), „Kultūra kaip pokyčių
variklis: mažos šalys, mažos kalbos ir dideli mentalitetai“ („Culture as a Motor of
a Change: Small Countries, Small Languages and Big Mentalities“ – (C. H.
Cordes)), „Žiniasklaidos suvokimo pokyčiai Lietuvoje per pastarąjį amžiaus
ketvirtį“ (R. Miliūtė) (Changes of Media Perception in Lithuania over the Last
Quarter of this Century“.
Konferenciją pratęsė pranešėjų diskusija su klausytojais apie abiejų šalių
visuomenes. Diskusijos metu savo patirtimi bei pastebėjimais dalijosi ir Lietuvoje
gyvenę danai. Iš auditorijos netrūko ir linksmų pastebėjimų, ir jautrių klausimų,
susijusių su šių dienų geopolitine padėtimi. Klausimus renginio metu buvo galima
užduoti ir socialiniame tinkle „Twitter“ (#LTUDAYS).
Po konferencijos grojo dainininkė iš Lietuvos Živilė BA su grupe. Salėje taip pat
buvo eksponuojami Kopenhagoje gyvenančių dailininkių Mykolės Ganusauskaitės
(Lietuva), Lolitos Pelegrimės (Lietuva) bei Marijos Griniuk (Ukraina/Lietuva)

piešiniai.
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Viso renginio metu buvo galima nusipirkti lietuviško alaus.
Konferencijos bei paties lietuviško festivalio tikslas – skleisti Danijoje pozityvią
žinią apie Lietuvą bei suburti Danijoje gyvenančius lietuvius praleisti įdomiai laiką
kartu.
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