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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИНФОРМАЦИЮ О
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ ЛИТВЫ: 6 ИЮЛЯ, В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
КОРОНАЦИИ МИНДАУГАСА, ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ НАЦ. МЕНЬШИНСТВ
ЛИТВЫ В 21 ЧАС НА ОДНОМ ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ ЛИТОВСКИХ КУРГАНОВ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ K ВСЕОБЩЕМУ ИСПОЛНЕНИЮ НАРОДНОГО ГИМНА ("TAUTIŠKA
GIESME"). ФОТО И ВИДЕО, ЗАПЕЧАТЛЕВШИЕ ВАШЕ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ,
ПРОСИМ ВЫСЫЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ АДРЕСАМ, УКАЗАННЫМ В ОБРАЩЕНИИ
ДЕПАРТАМЕНТА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ЛИТВЫ. ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
ПРИЛАГАЕТСЯ.
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Редакция

Tautiška giesmė šiemet skambės nuo 100 Lietuvos piliakalnių

Devynerius metus auginta ir puoselėta „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ iniciatyva, kai mūsų
tautiečiai visame pasaulyje, kad ir kur būtų, vienu metu vieningai gieda Lietuvos himną, šiemet
taps ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės pradžia. Ši šventė – tai mūsų visų –
žmonių ir valstybės – dabarties bei ateities šventė.

Simboliška, kad ši šventinė „Tautiška giesmė“ šiemet, liepos 6-ąją skambės nuo 100 Lietuvos
piliakalnių – mūsų valstybės bei tautos tvirtumo bei vienybės simbolių. Nuo kiekvieno iš jų
„Tautiškai giesmei“ pirmąjį toną užduos šio piliakalnio krašte gimęs ar augęs žymus Lietuvos
atlikėjas, muzikantas ar kolektyvas. Tikimės, kad bent ant kelių iš 100 piliakalnio užlips ir
tautinių bendruomenių nariai.

Kaip galite skleisti ir auginti „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ tradiciją

• Praneškite apie susibūrimo vietas, savo iniciatyvas, planus bei idėjas projekto koordinatoriams
el. paštu info@tautiskagiesme.lt
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• Savo „Facebook“ paskyroje įkelkite ir paskelbkite šių metų vaizdo klipą su žinute bei kvietimu
liepos 6-ąją giedoti himną nuo vieno iš 100 piliakalnių. Vaizdo klipą parsisiųsite iš čia: https://we
.tl/huq1AvLoQi

• Organizatoriai gali suteikti pagal poreikį vizualinę medžiagą (TV klipą, plakatus, facebook
cover, banerius).

• Skleiskite žinią drauge giedoti savo valdomuose socialiniuose tinkluose (pvz., „Facebook“).
Nepamirškite naudoti žymos #tautiskagiesme

• Transliuokite himno giedojimą tiesiogiai savo „Facebook“ paskyroje. Filmuodami būtinai
pridėkite nuorodą į savo miestą ir žymą #tautiskagiesme.

• Įamžinkite liepos 6 d. 21:00 val. giedojimą video įrašuose arba foto nuotraukose (medžiagą
įkelkite į www.wetransfer.com, gavėjo laukelyje nurodę adresą info@tautiskagiesme.lt)

Praneškite apie savo planus iniciatyvos „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ organizatoriams
kontaktais: piliakalniai@tautiskagiesme.lt arba tel. nr. +37060857673
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