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VDU pirmakursis pirmojo japonų kalbos
konkurso nugalėtojas
Nerijus Budrys

Mindaugas Indriūnas VDU Informatikos specialybės pirmo kurso studentas. Per
pirmąjį Lietuvoje Japonų kalbos pasisakymų konkursą jis aplenkė 23 dalyvius iš visos
Lietuvos ir parvežė į VDU konkurso nugalėtojo taurę.

Kas gi paskatino šį vaikiną mokytis tokios
sudėtingos ir Lietuvoje neįprastos kalbos? Apie
tai kalbamės su pačiu Mindaugu.
Kaip tu nusprendei mokytis japonų kalbos?
Japonija domino mane nuo pat vaikystės kaip
pažangi šalis. Aš domėjausi technika, įvairiais
išradimais, o Japonija tuo garsėja. Didelę įtaką
mano susidomėjimui padarė ir S.Ovčinikovo
knyga "Sakuros šakelė". Be to, būdamas 12 metų
perskaičiau knygą "Skaičiai ir jų mokslas". Iš jos
supratau, kad japonų kalba labai tiktų lavinti
vaizduotei ir mąstymui, o tai padėtų geriau
mokytis. Namie radau seną, dar 1929 metais
išleistą vokišką knygutę, kurioje buvo viena iš japoniškų abėcėlių. Išmokau ją, nors paskui
paaiškėjo, kad dabar ši abėcėlė yra pasikeitusi.
Vėliau viename kataloge pastebėjau, kad yra toks Japonijos informacijos centras. Ten
žiūrėdavau įvairius ﬁlmus ir skaitydavau knygas apie Japoniją. Šiame centre taip pat
sužinojau, kad Vilniaus universiteto Orientalistikos centre galiu mokytis japonų kalbos. Čia
mokytis pradėjau būdamas 8 klasėje. Buvau užsidirbęs pinigų, mokėjau po 100 litų už
semestrą. Iš pradžių tėvams net nesakiau apie šį savo užsiėmimą, nes, ko gero, nebūtų
supratę tokio mano elgesio (šypsosi). Kai pradėjau mokytis, galvojau, kad per dvi savaites ir
išmoksiu tą japonų kalbą. Tačiau greitai supratau, kad, norint gerai ją išmokti, reikės
padirbėti kur kas ilgiau. Tačiau ir tada noras mokytis nepraėjo.
Pats esi vilnietis. Kodėl pasirinkai VDU? Ar patinka čia mokytis?
Gal ir būčiau stojęs į VU, bet aš nelaikiau istorijos egzamino, todėl galėjau stoti tik į techninių
mokslų programas. Tačiau aš žinojau, kad juos studijuojant labai sunku išvažiuoti mokytis į
Japoniją. Be to, iš VDU apskritai daugiau studentų išvažiuoja į šią šalį. Kaunas man patinka,
turiu čia nemažai giminių, tad kodėl gi ne? Dabar pirmame kurse studijuoju informatiką. Man
patinka VDU studijų sistema ir tai, kad čia studentai turi ilgas atostogas, veikia labai patogus
Firstclass intranetas. Japonų kalbai mokytis čia sudarytos pačios geriausios sąlygos, kokias tik
galima įsivaizduoti. Modernios kompiuterinės programos suteikia galimybę studijuoti
savarankiškai, pasirinkti tokią mokymosi programą, kuri tau yra priimtiniausia. Čia yra gerų
knygų, galima žiūrėti Japonijos televiziją.
Neseniai VU Orientalistikos centre vykusiame Japonų kalbos pasisakymų konkurse
vienbalsiai laimėjai pirmą vietą. Kaip pavyko sužavėti vertinimo komisiją, kuriai
vadovavo pats Japonijos laikinasis reikalų patikėtinis Lietuvoje Eizo Kanijasu?
Konkurso dalyviai pagal kalbos mokėjimą buvo suskirstyti į tris lygius. Aš dalyvavau
aukščiausio lygio grupėje. Mūsų grupėje konkursantams reikėjo paruošti pranešimą tema
"Japonijos ir Lietuvos skirtumai". Pranešimus rengėme iš anksto, todėl Japonijos studijų
centro modernios įrangos dėka turėjau galimybę internetu pasikalbėti su mokytoju Japonijoje
ir pasikonsultuoti dėl pranešimo. Kalbėdamas konkurse lyginau Lietuvos ir Japonijos
geograﬁnę padėtį, kalbą. Kaip dar vieną mūsų skirtumo įrodymą pateikiau Japonijoje
veikiančio interneto portalo, kuriame galima parduoti savo idėjas, pavyzdį. Pateikiau
argumentus, kodėl Lietuvoje toks portalas negalėtų egzistuoti. Po konkurso komisija
uždavinėjo klausimus. Daugelis dalyvių negalėjo į juos atsakyti, o aš pabandžiau tai padaryti.
Gal dėl to komisijai labiausiai patiko mano pasisakymas.
Ką žadi veikti baigęs VDU? Kur tikiesi pritaikyti savo japonų kalbos žinias?
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Tikiuosi japonų kalbą pritaikyti savo specialybėje, pavyzdžiui, versdamas techninę literatūrą
apie kompiuterius ar pritaikydamas japonišką programinę įrangą Lietuvoje. Taip pat būtų
įdomu sukurti kokią nors naują programą, kuri dar labiau palengvintų japonų kalbos
mokymąsi.
Ar jau esi buvęs Japonijoje?
Ne, dar nebuvau. Šių metų rudenį planuoju vykti mokytis į Vasedos universitetą.
Galbūt ateityje planuoji išvykti visam laikui gyventi į šią šalį?
Ne, visam gyvenimui nenorėčiau išvykti. Žmonės, buvę Japonijoje, sako, kad ten labai gera ir
įdomu, tačiau daugelį jų, laikui bėgant, ima kamuoti Tėvynės ilgesys. Norėčiau gyventi
Lietuvoje ir kartas nuo karto turėti galimybę nuvažiuoti į Japoniją.
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