
MČTAU Garbės narių klubo 2019-2020 mokslo metų užsiėmimai 

Garbės narių klubo užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio III ketvirtadienį VDU Švietimo 

akademijos Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete, Studentų g. 39. 

2019 m. spalio 17 d. 13 val. Susitikimas su Parlamentizmo istorijos ir atminimo įamžinimo 

skyriaus vedėja Angonita Rupšyte. LR Seimas, Gedimino pr. 53. 

2019 m. lapkričio 14 d. 13 val. L3 aud. Tarpukario gastronomija ir jos ypatumai. Susitikimas-

popietė su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanu prof. dr. Rimvydu Laužiku. 

Meninio ugdymo fakulteto romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ pristatys edukacinę 

programą „Tarpukario dainos“. 

2019 m. gruodžio 5 d. 18.30 val. Kolektyvinis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 

operetės „Vienos kraujas“ lankymas. 

2019 m. gruodžio 19 d. 13 val. L3 aud. Dievo gailestingumas, pamąstymai apie būtį, 

žmogiškosios prigimties ribotumas. Susitikimas su Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės kun. 

Aloyzu Volskiu. 

2020 m. sausio 16 d. 13 val. A227 aud. Susitikimas su Lietuvos televizijos žurnaliste, visuomenės 

veikėja, legendinių „Mūsų miestelių“ kūrėja Nijole Baužyte. 

2020 m. vasario 6 d. 13 val. A227 aud. Tėvynė – širdies ir žodžio gelmėje. Susitikimas-popietė su 

poetu, rašytoju, kultūros veikėju, asociacijos „Slinktys“ vadovu Juozu Žitkausku. Meninio ugdymo 

fakulteto romantinio muzikavimo ansamblis „Romantikai“ pristatys programą „Tėvyne – tau 

daina“. 

2020 m. vasario 20 d. 12.30 val. Ekskursija į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. 

2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso, Garbės narių klubo renginiai 

atšaukiami. 

2020 m. kovo 19 d. 13 val. A227 aud. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje. Susitikimas su 

etnologe, tautosakininke, hab. humanitarinių mokslų daktare, nacionalinės Jono Basanavičiaus 

premijos laureate Nijole Laurinkiene. Koncertuos Socialinės psichologijos fakulteto dekanas 

Gediminas Dalinkevičius (smuikas), dalyvaus Meninio ugdymo fakulteto skaitovų grupė. 

2020 m. balandžio 10 d. 18.30 val. Kolektyvinis baleto „Amžinybė ir viena diena“ lankymas 

Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 

2020 m. balandžio 16 d. 13 val. A227 aud. Istoriniai lūžiai – sunkių sprendimų 1939-1940 metų 

sandūroje. Lektorė MČTAU Istorijos fakulteto dekanė dr. Vida Kniūraitė. 

2020 m. gegužės 28 d. Išvyka į Suvalkiją: Vilnius – Vilkaviškis – Ožkabaliai (J. Basanavičiaus 

gimtinė) – Paežerių dvaras – Vilnius. Išvykoje dalyvaus Meninio ugdymo fakulteto romantinio 

muzikavimo ansamblis „Romantikai“. 
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