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Straipsnyje nagrinėjama, kaip specialybės kalbos kultūros žinias darbo ir studijų aplinkoje taiko VGTU 
Statybos fakulteto antro kurso magistrantai. Jų kalbinė situacija dvilypė: jie veikia akademinėje aplinkoje, 
taigi jų kalba turi atitikti akademinius reikalavimus; kita vertus, dauguma jų adaptuojasi prie darbo kalbinės 
aplinkos. Todėl magistrantai į specialybės kalbos kultūros kursą, įgytas žinias ir įgūdžius gali pažvelgti iš 
praktikų pozicijos. Šio straipsnio tikslas – taikant anketinę apklausą ir interviu, įvertinti studentų, išklausiu-
sių specialybės kalbos kultūros kursą prieš 2–5 metus, įgytų žinių taikymo patirtį. Straipsnyje analizuojamas 
akademinis ir praktinis specialybės kalbos kultūros žinių taikymas. Nagrinėjant priežastis, kodėl dirbantys 
magistrantai ne visada taiko tai, ką išmoko, dėmesys atkreipiamas į ekstralingvistinius veiksnius. Praktinio 
žinių taikymo problemos glaudžiai susijusios su kultūrine situacija, todėl aptariamos postmodernizmo epochos 
aktualijos. Analizuojama, kaip praktinis žinių taikymas susijęs ir su ekonominiais bei politiniais veiksniais, 
globalizacija. Tiriant akademinį specialybės kalbos kultūros žinių taikymą, dėmesys kreipiamas į informa-
cinių technologijų įsivyravimo aukštojoje mokykloje keliamą pavojų jaunų žmonių kalbai. Analizuojama, 
kaip dirbantys magistrantai vertina specialybės kalbos kultūros kursą, magistro darbų patikrą, kaip suteiktos 
žinios atitinka jų poreikius. 

Reikšminiai žodžiai: akademinis žinių taikymas, anketinė apklausa, ekstralingvistiniai veiksniai, praktinis 
žinių taikymas, specialybės kalbos kultūra.

Įvadas

Akademinė ir darbo aplinka yra skirtingi, ta-
čiau vienas kitą nuolat veikiantys kontekstai. Iš 
darbo aplinkos į akademinių tyrimo ir mokymo 
sritį nuolat patenka naujas realijas įvardijančios 
sąvokos. Savo ruožtu taisyklinga kalba, būdama 
norma akademinėje aplinkoje, teigiamai veikia 
darbo aplinkos kalbą – dėstytojų parengti žiny-

nai, žodynai ar kitos knygos, studentų, įsiliejusių 
į darbo aplinką, geri kalbiniai įgūdžiai tobulina 
darbo kalbą. Moksliniuose straipsniuose ir 
kituose su specialybės kalbos vartojimu susi-
jusiuose darbuose daugiausia dėmesio skiria-
ma kalbai akademinėje erdvėje (Kaulakienė, 
Žukienė 2013; Celiešienė 2007). Kalba, jos taisy-
klingumas darbe – kur kas rečiau nagrinėjamas 
reiškinys. Tačiau vienas svarbiausių aukštosios 
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mokyklos uždavinių yra tai, kad studentas 
praktiškai pritaikytų įgytas žinias. Specialybės 
kalbos žinių taikymas studijų metais, t. y. aka-
deminėje aplinkoje, yra svarbus tiek kalbiniams 
įgūdžiams formuoti, tiek darbų, kartu ir paties 
mokslo, kokybei. Taip pat labai svarbu, kad tai 
būtų tęstinis procesas, nesibaigiantis uždarius 
universiteto duris. Todėl šiuo straipsniu sie-
kiama ne tik ištirti kalbos vartojimo praktiką 
universitete, bet ir išeiti už akademinių taikymo 
ribų ir išsiaiškinti, kaip bakalauro laipsnį įgiję 
studentai pritaiko specialybės kalbos žinias ir 
įgūdžius savo darbe. 

Tiriamieji yra VGTU Statybos fakulteto 
antro kurso magistrantai. Jų kalbinė situacija 
dvilypė: jie veikia akademinėje aplinkoje, taigi 
jų kalba turi atitikti akademinius reikalavimus, 
kita vertus, dauguma jų jau dirba, taigi adap-
tuojasi prie darbo kalbinės aplinkos. Todėl 
magistrantai į specialybės kalbos kultūros 
kursą, įgytas žinias ir įgūdžius gali pažvelgti 
iš praktikų pozicijos. Be to, dirbančių žmo-
nių specialybės kalbos poreikis ne mažiau 
svarbus ir dėstytojams, siekiantiems tobulinti 
ugdymo procesą. P. Ramsdenas, aiškindamas, 
kaip mokyti aukštojoje mokykloje, teigia, kad 
mokymo (-si) modelis negali būti atsietas nuo 
mokymo (-si) patirties apmąstymo (Ramsden 
2000). Taigi šio straipsnio tikslas – taikant 
anketinę apklausą ir interviu, įvertinti VGTU 
Statybos fakulteto studentų, prieš 2–5 metus 
išklausiusių specialybės kalbos kultūros kursą, 
įgytų žinių taikymo patirtį. 

Anketinės apklausos tikslinė grupė – 238 
minėtojo fakulteto magistrantai. Tyrimas buvo 
atliekamas 2012 ir 2013 m. gegužės–birže-
lio mėn. Iš studentams išdalytų 238 anketų 
tinkamai užpildytos buvo 234, taigi anketų 
grįžtamumo procentas yra tinkamas tyrimui 
atlikti. Anketą daugiausia sudarė uždarojo tipo 
(dichotominiai, multichotominiai ir laipsniuo-
tojo atsakymo) klausimai, mažiau klausimų 
buvo atvirojo tipo. Siekiant patikslinti anketos 
rezultatus, interviu metodu buvo apklausti 7 
magistrantai, kurie laisvai dėstė savo pažiūras 
kalbos vartojimo tema. Anketa buvo sudaryta 
taip, kad atitiktų respondentų kalbinę situaciją. 

Viena dalis skirta išsiaiškinti, kaip studentai 
taiko specialybės kalbos žinias darbe, kita dalis 
skirta šių žinių taikymui akademinėje aplinkoje 
įvertinti. Straipsnio sandara taip pat paremta 
šiomis dviem dalimis. Kalbinei situacijai vertinti 
straipsnyje bus vartojamos sąvokos akademinis 
ir praktinis specialybės kalbos žinių taikymas 
(plg.: užsienio kalbotyroje vartojamos sąvokos 
akademinis (kad mokytumeisi) ir funkcinis (kad 
naudotum realiame gyvenime) raštingumas).

Praktinis specialybės kalbos kultūros  
žinių taikymas

Statybos sektorius – vienas iš labiausiai išsi-
plėtusių. Statybos realijas įvardijantys termi-
nai vartojami ne tik specialistų kalboje: apie 
statybą leidžiami specialūs populiarių dien-
raščių priedai, periodiniai žurnalai, interneto 
forumuose diskutuojama statybos temomis. 
Profesionalų neredaguota šio sektoriaus kalba 
nepasižymi taisyklingumu, ypač daug klaidų 
statybos įmonių interneto svetainėse, rekla-
miniuose leidiniuose. Tai, kad viešoji rašytinė 
kalba nėra taisyklinga, ypač blogai, nes būtent 
ši kalbos atmaina daro didžiausią įtaką sakyti-
nei kalbai. J. Lotmano teigimu, „patys kultūros 
atstovai į tekstus (t. y. rašytinę kalbą) žiūri kaip 
į neabejotinai teisingus pranešimus“ (Lotman 
2004: 27). 

Teorinis pagrindas taisyklingai statybos 
srities kalbai yra tikrai geras – A. Kudzio su 
bendraautoriais parengtas Statybos terminų 
žodynas atskleidžia statybos terminų sistemą, 
žodyne pateikta nemažai naujadarų, kita vertus, 
siekiama išsaugoti ir senuosius žodžius. Statybos 
terminų žodyno mokslinio redaktoriaus akade-
miko A. Kudzio teigimu, rengiant žodyną „svar-
biausias tikslas ir buvo parodyti, kad kalbininkai 
ir terminologai pirmiausia privalo turėti aiškią 
terminijos sistemą ir kur galima naudoti gyvoje 
kalboje jau vartojamus, paplitusius terminus“ 
(STŽ 2002: 13). Penkiakalbis Statybos terminų 
žodynas ypač aktualus dabar, kai, vykstant pa-
tirties ir gaminių mainams tarptautiniu mastu, į 
statybos sektorių patenka daug skolinių. Tačiau 
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tokie lingvistiniai veiksniai, kaip sistemišku-
mas, motyvacijos taiklumas, distinktyvumas, 
darumas ir ekonomiškumas, ne visada nulemia 
polinkį vartoti taisyklingus terminus – darbo 
aplinkos kalbos taisyklingumas labiau priklauso 
nuo ekstralingvistinių veiksnių. 

Bakalauro laipsnį įgiję statybos sektoriuje 
pradėję dirbti jauni žmonės galėtų ir turėtų 
būti tie tarpininkai, kurie perduotų akademines 
žinias seniau dirbantiems kolegoms, perkeltų jas 
į socialinę aplinką. Kaip magistrantai atlieka šį 
vaidmenį, atskleidžia aptariamas tyrimas. 

Iš visų apklausoje dalyvavusių magistrantų 
92 % yra dirbantys, 8 % – tyrimo mėnesiais 
nedirbo, tačiau anksčiau yra dirbę. Respon-
dentų darbo stažas svyravo nuo 1 iki 7 metų, 
19 % dirbti pradėjo bakalauro studijų metu, 
trečiame ar ketvirtame kurse. Į klausimą, kaip 
dažnai darbe teko pasinaudoti įgytomis specia-
lybės kalbos kultūros žiniomis, didžioji dalis 
respondentų atsakė, kad dažnai – 63 %, mažiau 
apklaustų magistrantų teigė, kad naudojasi 
retai – 17 %, kartais – 15 %, dar mažiau atsakė, 
kad žinias pritaiko nuolat – 3 %. Nebuvo nė 
vieno, kuris būtų teigęs, kad darbe jam niekada 
neprireikė įgytų kalbos žinių (1 pav.). 

Paprašius konkrečiai nurodyti, kada jiems 
reikalinga taisyklinga kalba, dauguma teigė, 

kad bendraujant su klientais (93 %) ir rašant 
dalykinius laiškus (86 %). Bendraudami su 
kolegomis taisyklingai kalbėti stengiasi tik 8 % 
apklausos dalyvių. Būtų galima daryti išvadą, 
kad taisyklingų kalbos variantų nesirinkimą 
lemia situacijos familiarumas, kalbinės kom-
petencijos nereikalaujantys draugiški kolegų 
santykiai. Tačiau abejonių dėl tokio teiginio 
kelia nemažas klausimo varianto pasirinkimo 
skaičius, kad taisyklingai stengiamasi kalbėti 
su administracijos darbuotojais. Tik 13 % res-
pondentų įgytas žinias pritaiko kalbėdamiesi 
su įmonės vadovu ir kitais administracijos 
darbuotojais. Interviu metodu patikslinta, kad 
santykiai su viršininku ar kitas aukštas parei-
gas užimančiais darbuotojais nėra familiarūs. 
Vadinasi, neseniai pradėję dirbti jauni žmonės 
kalbos vartojimo požiūriu tarsi susidvejina. 
Bendraudami įmonės viduje, prisitaiko prie 
administracijos ir kolegų kalbos, vartoja jų 
terminus (daugiausia nurodė vartojantys ter-
minus gerbūvis, profilis, rygelis, genrangovas, 
šarnyras, išplanavimas), nors žino, kad jie yra 
netaisyklingi. Tačiau komunikacijai tapus 
išorinei, respondentai, norėdami užmegzti 
dalykinius ryšius su kitų įmonių atstovais, 
bendraudami su klientais, rengdami semina-
rus ir reklamuodami savo įmonės produkciją, 

1 pav. Specialybės kalbos kultūros žinių taikymo darbe ir universitete dažnis
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stengiasi vartoti taisyklingą kalbą. Norint iš-
siaiškinti tokios tendencijos priežastis, būtina 
pažvelgti į platesnį kontekstą, suprasti plates-
nės aplinkos idėjų sistemas. 

Laikas, kuriuo gyvename, kultūros teoretikų 
įvardijamas kaip postmodernizmo (postmoder-
no), kitaip tariant, prarastų vertybių, skepticiz-
mo laikotarpis. Taisyklinga kalba, kaip vertybe, 
taip pat suabejota – tai matyti ne tik iš eilinių 
kalbos vartotojų, bet ir iš kai kurių kalbininkų 
viešosios nuomonės. Vartotojų visuomenėje 
kalbà tampa preke. Apie tai kalba filosofai, kul-
tūrologai, lingvistai. „Turbūt nėra Lietuvos pri-
statymo, kur nebūtų akcentuotas kalbos archa-
jiškumas kaip savotiškas prekės ženklas,“ – rašo 
J. Morkus (2010: 3). 1979 m. prancūzų postmo-
dernizmo teoretikas J. F. Lyotardas pranašavo: 
„Žinių tiekėjų ir vartotojų santykis su žiniomis 
įgauna ir ateityje įgaus prekių gamintojų ir var-
totojų santykio su prekėmis formą, t. y. vertės 
formą. Žinojimas yra ir bus gaminamas tam, 
kad būtų parduotas <...>“ (Lyotard 1993: 15). 
Dabar matome, kad globalizacijos sąlygomis 
šios pranašystės lengvai pildosi ir kalbos žinių 
atveju. Tai rodo ir ši apklausa: dvejopas kalbos 
vartojimas reiškia didžiulį atotrūkį tarp noriu 
kalbėti taisyklingai ir galiu kalbėti taisyklingai. 
Noriu ir galiu sutampa tada, kai vartotojui yra 
naudinga, t. y. kai reikia sukurti puikų įmonės 
ir savo, kaip įmonės atstovo, įvaizdį, taigi didinti 
įmonės pelną, kartu ir savo užmokestį. Tačiau 
net tokiu atveju laimi ne tik darbuotojas, bet ir 
kalba. Apgailestauti reikia dėl to, kad į taisyklin-
gą kalbą nežiūrima kaip į savaiminę vertybę ir 
tautos dvasios reiškėją. 

Taigi, kaip minėta, darbo aplinkos kalbos 
taisyklingumą lemia ekstralingvistiniai veiks-
niai: aptartas asmeninis poreikis ir motyvacija, 
situacija, kurioje yra kalbos vartotojas, kultūrinė 
aplinka. Vieni svarbiausių ekstralingvistinių 
veiksnių yra atitikmens pasiūlymo greitis (Gir-
čienė 2005: 120) ir su juo susijęs įprotis. Jeigu 
nenorminiai terminai vartosenoje jau įsitvirtinę, 
taisyklingiems variantams sunku konkuruoti su 
netaisyklingais. Tai rodo ir apklausos rezultatai: 
į atvirąjį klausimą, kodėl darbe netaiko to, ko 
išmoko universitete, 52 % respondentų atsakė, 

kad tai lemia įprotis (2 pav.), pvz., statyboje, kaip 
ir kitur, nuo seno vartojami žodžiai, kurie įvardi-
ja vieną ar kitą daiktą suprantamai; galima kal-
bėti taisyklingai, tačiau visi darbe pripratę prie 
senų terminų; kaip priprantam, taip ir kalbam; 
universitete specialybės kalbos mokomės tik vieną 
semestrą, per tiek laiko įprotis neatsiranda. Verti-
nant šiuos atsakymus, akivaizdu, kad renkantis 
raiškos priemones labai svarbi žodžio patirtis. 
Darbo situacijose vyrauja seniai vartojami, tarp 
jų ir netaisyklingi, terminai, o norminiai termi-
nai dažnai yra dirbtiniai, juos kalbos vartotojai 
priima kaip dar vieną nurodymą. „Žinau, kad 
trinka (ne kaladė – aut. past.), – rašo V. Daujo-
tytė knygoje „Kalba ir jos menas“, – bet nesu šio 
žodžio sakiusi, jis į nieką neatsiliepia ir niekur 
neveda“ (Daujotytė 2009: 42). Kalba, t. y. išgirsti 
ar pamatyti žodžiai, vartotojo sąmonėje nutiesia 
platų asociacijų ir patirčių tinklą. Todėl taip 
sunku pradėjusiems dirbti jauniems žmonėms 
universitete įgytomis kalbos žiniomis, ypač 
naujadarais, pasidalyti su vyresniais kolegomis, 
kurių kalbinė patirtis kitokia. Atsakydami į šį 
klausimą, 27 % apklausos dalyvių teigė, kad 
žinių netaiko dėl daugiakalbystės: darbe tenka 
bendrauti įvairiomis kalbomis – rusų, lietuvių, 
lenkų, anglų, todėl ir atsiranda daug klaidų, 
sunku tokiomis sąlygomis taikyti įgytas žinias; 
dažnai angliški žodžiai tiesiog perkeliami į lie-
tuvių kalbą, nes taip aiškiau, apie ką kalbama. 
10 % dirbančių magistrantų kaltino netaisyklin-
gai kalbančius kolegas: daug statybos specialistų 
savo veiklą pradėjo prieš 20 metų, todėl jie daug 

2 pav. Priežastys, lemiančios kalbos klaidas darbe
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ko nežino; aplinkui girdžiu netaisyklingai kalbant 
ir savaime perimu kitų terminus; kai kurie kal-
bos požiūriu neišprusę; jei kalbėsiu taisyklingai, 
manęs nesupras. 6 % respondentų manė, kad 
nauji terminai keisti, nepriimtini, todėl jų niekas 
nenori vartoti; taisyklingi terminai nėra pritai-
kyti bendravimui. Apskritai taisyklingus ter-
minus dirbantys asmenys priskiria mokslo, ne 
realaus gyvenimo sričiai. Keletas respondentų 
(5 %) į klausimą atsakė daugiskaitos pirmuoju 
asmeniu, save taip pat priskyrė žmonėms, var-
tojantiems ir netaisyklingą kalbą. Jų manymu, 
kalbos netaisyklingumą lemia motyvacijos 
stoka: nesistengiame, kai niekas nekontroliuoja. 
Procentinis atsakymų pasiskirstymas pateiktas 
2 pav. Kaip matyti iš atsakymų, kalbos klaidų 
priežasčių sąrašą reikėtų papildyti ekonominiais 
ir politiniais veiksniais. Statybos sektorius pasi-
žymi glaudžiais ekonominiais ryšiais, kuriuos 
sustiprino globalizacija: Lietuvoje veikia nema-
žai tarptautinių statybos įmonių, lietuviai daug 
stato užsienyje, eksportuoja savo produkciją, 
semiasi patirties. Būtinybė darbe vartoti užsie-
nio kalbas visų pirma lemia skolintų terminų 
ir jų variantų (plg.: fostas – fosteris – fostinas 
(= statramstis)) gausą. 

Į klausimą, ar užtenka darbe studijų metu 
įgytų specialybės kalbos žinių, 84 % atsakė 
teigiamai. Vertindami specialybės kalbos 
kultūros kursą, 54 % magistrantų teigė, kad ke-
tvirtame kurse jiems trūko specialybės kalbos 
kultūros pratybų, 21 % norėjo daugiau dirbti 
su tekstais (nors tai daroma per kiekvienas 
pratybas), 19 % apklausos dalyvių teigė, kad 
šį kursą reikėtų dėstyti du semestrus, o 6 % 
norėtų specialybės kalbos kultūros paskaitų ir 
magistrantūroje. 

Anketos dalies, kuria tiriama, kaip magis-
trantai taiko specialybės kalbos kultūros žinias 
darbe, apibendrinamasis klausimas buvo: „Kiek 
apskritai svarbu darbe vartoti taisyklingą kal-
bą?“ Didžioji dalis respondentų (71 %) teigė, 
kad darbe taisyklingai kalbėti yra svarbu. 12 % 
apklausos dalyvių tvirtino, kad labai svarbu, o 
15 % respondentų teigė, kad nelabai svarbu. 2 % 
apklausos dalyvių nuomone, visiškai nesvarbu 
(3 pav.). 

Šis klausimas buvo bene svarbiausias, nes 
jis atskleidė tirtų jaunų žmonių nuostatą dėl 
kalbos taisyklingumo, apskritai požiūrį į kalbą. 
Toks pasirinkimas sietinas su respondentų 
išsilavinimu ir sąmoningumu. Galima daryti 
prielaidą, kad bakalauro laipsnį įgiję ir magistro 
laipsnio siekiantys dirbantys asmenys supranta 
norminės kalbos būtinybę. Didelis procentas 
teigiamų atsakymų šiek tiek neutralizuoja prieš 
tai aptartą tendenciją rinktis taisyklingą kalbą 
tik tada, kai vartotojui tai naudinga, ir leidžia 
tikėtis, kad statybos sektoriaus kalba laikui 
bėgant taps taisyklingesnė. 

Akademinis specialybės kalbos kultūros 
žinių taikymas

Magistrantams specialybės kalbos kultūros 
žinių universitete prireikia kur kas dažniau 
nei darbe. 55 % apklaustų Statybos fakulteto 
magistrantų teigė, kad jie įgytas kalbos žinias 
taiko nuolat, 32 % – dažnai, 9 % – retai, 4 % – 
kartais. Nebuvo nė vieno studento, kuriam nė 
karto nebūtų reikėję specialybės kalbos kultūros 
žinių (1 pav.). 

Visi respondentai (100 %) tvirtino, kad 
šių žinių prireikia rašant baigiamąjį magistro 
darbą. Nemaža dalis (81 %) įgytas specialybės 
kalbos kultūros žinias taiko pratybų metu, o 
atlikdami namų užduotis – 62 % apklausos da-
lyvių. Tačiau, bendraudami su bendrakursiais, 

3 pav. Atsakymų į klausimą „Kiek apskritai svarbu 
darbe vartoti taisyklingą kalbą?“ pasiskirstymas

12 %

71 %

15 %

2 %

Labai svarbu

Svarbu

Nelabai svarbu

Visiškai nesvarbu
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magistrantai dažniausiai nesistengia kalbėti 
taisyklingai – šioje situacijoje kalbos taisyklin-
gumas svarbus tik 23 % respondentų. 

Beveik visi studentai (98 %) į atvirąjį klausi-
mą, kaip ir kodėl vertina tai, kad jų baigiamųjų 
darbų kalbą tikrina lituanistai, atsakė, kad 
vertina teigiamai (gerai, labai gerai, puikiai). 
Argumentai dažniausiai nurodyti tokie: visi 
moksliniai darbai turėtų būti be klaidų; profe-
sionalo patikra ir pastabos suteikia galimybę 
parašyti darbą be klaidų; konsultantas padeda 
gerai paruošti darbą; pasitikrinu savo žinias; tai 
reikalinga ir naudinga; pagerėja darbo kokybė. 
Buvo keli atsakymai, iš kurių matyti, kad stu-
dentai įžvelgia ne vienkartinę naudą, o patikrą 
mato kaip savo ir kitų asmenybių profesinio 
tobulėjimo galimybę: moksliniai darbai turėtų 
būti rašomi taisyklinga lietuvių kalba, kad ki-
tiems studentams nebūtų blogų pavyzdžių; dabar 
geriau išmokstame savo specialybės kalbą; savo 
klaidų taisymas leidžia tobulėti. 2 % responden-
tų patikrą vertino nevienareikšmiškai. Viena 
vertus, smagu žinoti, jog darbas yra taisyklingas, 
kita vertus, darbo taisymas užima daug laiko, – 
teigė viena magistrantė. Kito respondento nuo-
monė panaši: darbo vertė padidėja, bet darbo 
mums padaugėja. Vis dėlto ir šie respondentai 
pirmiausia įvardijo teigiamą patikros aspektą. 
Taigi galima teigti, jog studentai supranta, kad 
akademinėje aplinkoje kalbos reikalavimai yra 
daug aukštesni, ir jų laikosi, jaučia atsakomybę 
už mokslinių tekstų kokybę. Tačiau tokios pa-
čios kokybės reikalauja ir iš kitų: paklausus, ką 
reikėtų daryti, kad universitete būtų vartojama 
taisyklingesnė kalba, 48 % respondentų atsa-
kė, kad specialybės kalbos kultūros paskaitų 
informaciją reikėtų perteikti ir kitų dalykų 
dėstytojams. 

Iš atsakymų matyti, kad akademinėje aplin-
koje magistro laipsnio siekiantys studentai yra 
sąmoningi kalbos vartotojai, suprantantys bū-
tinybę šioje aplinkoje vartoti taisyklingą kalbą, 
kritiškai vertinantys normų neatitinkančius va-
riantus. Vis dėlto atliekamos Statybos fakulteto 
baigiamųjų darbų patikros patirtis leidžia teigti, 
kad laikui bėgant dalis įgytų žinių pamirštama, 
pasiduodama darbo aplinkos įtakai, ir magis-

trantai baigiamuosius darbus kalbos požiūriu 
turi tobulinti. 

Į klausimą, ką apklausos dalyviai geriau-
siai prisimena iš specialybės kalbos kultūros 
paskaitų, dauguma atsakė, jog prisimena tam 
tikrus terminus ir kitus žodžius (52 %). Šiek 
tiek mažesnė dalis teigė prisimenanti interneto 
svetaines, kuriose aptariami kalbos klausi-
mai (41 %). Tik 7 % respondentų tvirtino, 
kad atmintyje išliko knygos apie kalbą ir jos 
taisyklingumą. Šis faktas, rodantis, kad spaus-
dintos knygos ir akademinėje bendruomenėje 
užleidžia vietą internetui, vertas atidesnio 
dėmesio. Nors bakalaurantams pateikiamame 
literatūros sąraše yra tik trys interneto svetainių 
adresai, nurodyti sąrašo pabaigoje, akivaizdu, 
kad būtent juos, prireikus su kalba susijusios 
informacijos, studentai mato pirmiausia ir jais 
dažniausiai naudojasi. Todėl kalbos vadovėliai 
ir kita spausdinta literatūra nėra įsimenama. 
Interviu metodu apklausti studentai teigė, kad 
dabar pagrindinės mokymosi priemonės – dės-
tytojų parengtos skaidrės ir paskaitų konspektai. 

Šiuo atveju vėl reikėtų pereiti prie platesnio 
konteksto. Pastaruoju metu daug kalbama 
apie žinių visuomenę, apie būtinybę greitai 
gauti žinias ir taupyti laiką. Postmodernizmui 
būdingi naudos ir patogumo principai matyti 
ir studentų atsakymuose. Nuo patogumo prin-
cipo, vieno svarbiausio vartotojų visuomenėje, 
ir nuo noro būti globaliems neatsiejama ir 
informacinių bei komunikacinių technologijų 
plėtra. Šios technologijos, sparčiai diegiamos 
universitetuose, dažniausiai suvokiamos kaip 
studijų kokybės kėlimo priemonės. Paprastai 
laikomasi pozicijos, kad naudojimasis šiuolaiki-
nėmis informacinėmis technologijomis leidžia 
užtikrinti geresnę mokymosi kokybę. Rašytojo, 
informacinėmis technologijomis grindžiamo 
mokymo atstovo M. Prensky’io teigimu, dabar-
tiniai studentai yra visiškai kitokie: „Jiems pa-
tinka apdoroti vienu metu iš lygiagrečių šaltinių 
gaunamą informaciją ir daryti keletą užduočių 
vienu metu. Jiems geriau, kai vaizdas pirmes-
nis už tekstą, o ne atvirkščiai. <...> Jie teikia 
pirmenybę žaidimams, o ne „rimtam“ darbui“ 
(Prensky 2008: 8). Autorius siūlo skaitmeninti 
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visų dalykų mokymo turinį, mokyti žaidimais, 
atsisakyti pedagoginių sąvokų, pavyzdžiui, tokių 
kaip mokymosi uždaviniai ir tikslai, ir „visiškai 
pašalinti bet kokią kalbą“ (Prensky 2008: 8). 
Be abejo, tai kraštutinumas. Mokymo (-si), 
naudojantis informacinėmis technologijomis, 
privalumai nediskutuotini, tačiau, be jų, būtina 
matyti ir informacinių technologijų įsivyravimo 
aukštojoje mokykloje keliamas problemas. Dėl 
spausdintų knygų išstūmimo pirmiausia ken-
čia jaunų žmonių kalba. Iš magistrantų darbų 
matyti, kad jų tekstai tampa fragmentiški, ne-
paisoma semantinių ir sintaksinių žodžių ryšių, 
apskritai prastėja kalbos jausmas. Elektroninės 
knygos neatstoja spausdintų – studentai teigia 
jose pirmiausia ieškantys atpažįstamų žodžių, 
skaito nenuosekliai. Pastaruoju metu ryškėja ir 
priešinga kryptis – grįžti prie spausdintų knygų, 
ir ne tik prie mokslinės literatūros. Nuoseklus 
knygų skaitymas svarbus ne tik profesiniam 
tobulėjimui, analitiniam mąstymui ir apskritai 
žmogaus išprusimui – skaitant nuosekliai, net 
nesąmoningai mokomasi kalbos, gaunama 
informacija apie žodžių ryšius. Atidaus skaity-
mo nauda nepaneigiama ne tik humanitarinių 
mokslų specialistų. Pavyzdžiui, Harvardo verslo 
mokykloje dėstomas etikos kursas, paremtas 
romanų, priklausančių pasaulinės literatūros 
aukso fondui, skaitymu (Smetaninova, Beloko-
lenko 2012). Taigi, nereikėtų suabsoliutinti in-
formacinių technologijų naudos – spausdintos 
knygos mokymo (-si) procesui turėtų būti ne 
mažiau svarbios.

Išvados

Apibendrinant abiejų anketos dalių rezultatus, 
pastebėta, kad dirbančių studentų požiūris į 
kalbą glaudžiai susijęs su kultūrine aplinka. 
Tačiau nagrinėjamu atveju pastebimi ne visi 
svarbiausi postmodernizmo bruožai. Vienas 
tokių bruožų – tradicinių ribų trynimasis 
(tarp viešumo per privatumo, sakralumo ir 
kasdienybės, grožio ir bjaurumo, vyro pasaulio 
ir moters – galima aprėpti įvairius lygmenis). 
Kultūros analitiko F. Jamesono teigimu, pos-

tmodernizmo epochoje „ypač nyksta senasis 
aukštosios kultūros atsiribojimas nuo vadina-
mosios masinės ar populiariosios kultūros. Šitai 
akademiniu požiūriu, ko gero, visų liūdniausias 
poslinkis“ (Jameson 2002: 16). Tačiau takoskyra 
tarp akademinės kalbos ir darbo kalbos lietuvių 
kalbos vartojimo atveju išlieka. Tai, kad Statybos 
fakulteto antro kurso magistrantai stengiasi 
išlaikyti aukštą akademinės kalbos lygį, suvokia 
mokslo ir buitinės kalbos skirtybes, teigiamai 
vertina kalbos specialistų patarimus dėl mokslo 
kalbos, rodo, kad postmodernizmo teoretiko 
pranašaujamas ribų tarp akademinės ir dar-
bo kalbos išnykimas lietuvių kalbai kol kas 
negresia. Sunerimti verčia tai, kad dirbantys 
magistrantai, suvokdami, jog jų darbe reikalin-
ga taisyklinga lietuvių kalba, patys universitete 
įgytas kalbos žinias taiko ne nuosekliai, o tik 
tam tikrose situacijose. 

Apklausos rezultatai leidžia daryti išvadą, 
kad, mokant profesinių dalykų, svarbu formuoti 
ir vertybines nuostatas. Viena jų – gimtosios 
kalbos puoselėjimas, kuris neįmanomas be 
literatūros skaitymo – nuoseklaus, atidaus, 
formuojančio kalbinius asmens įgūdžius. Profe-
sinei asmens kalbai ugdyti aukštojoje mokykloje 
reikėtų skirti daugiau pratybų, ilgiau dėstyti 
specialybės kalbos kultūros kursą, daugiau 
dėmesio skirti kitų akademinės bendruomenės 
narių kalbai. 
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The article examines the methods applied by graduate master’s degree students of the Faculty of Civil 
Engineering of Vilnius Gediminas Technical University for the purposes of using knowledge of language 
for specific purposes in the work and study environment. Their linguistic situation is ambivalent: they act 
in the academic environment, and therefore the used language has to meet academic requirements; on the 
other hand, most of them are adapting to the linguistic environment at work. Thus, master’s degree students 
are able to view the subject of language for specific purposes and the knowledge and skills gained from a 
practical perspective. With the help of a questionnaire and an interview, the article is aimed at assessing the 
experience of applying the knowledge gained by the students who completed a course on language for specific 
purposes 2–5 years ago. The article analyses both academic and practical applications regarding knowledge of 
language for specific purposes. Extralinguistic factors are taken into account when examining why employed 
master’s degree students do not always use what they have learnt. The problems of the practical application 
of knowledge are closely related to the cultural situation; hence, the relevant issues of the postmodern epoch 
are discussed. The paper explores the interconnection of the practical application of knowledge that covers 
economic and political factors and globalisation. The study focuses on the academic application of knowledge 
about the language for specific purposes. Attention is paid to dangers posed for the youth language by the 
predominance of information technologies in higher education institutions. The article analyses how employed 
master’s degree students evaluate the course on language for specific purposes and the linguistic revision of 
MA theses, as well as explores how the knowledge provided meets their needs.
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