
MČTAU Turizmo fakulteto virtualūs renginiai 2020–2021 mokslo metais

Šalyje paskelbtas karantinas. Negalime susitikti su artimaisiais ir draugais, tačiau gyvenimas eina sava
vaga...

Dėkoju visiems, kurie supratingai ir nesavanaudiškai prisidėjote, kad virtualių paskaitų temos būtų
įvairios, kad būtų pakviesti įdomūs lektoriai.

Ypač dėkoju kuratorėms Mildai Stanevičienei, Danguolei Švėgždienei, Gražinai Jackūnienei ir
Audronei Kivarienei, kurios pačios atsakingai paruošė paskaitų medžiagą ir buvo pranešėjomis.

Gruodžio 1 d. įvyko pirmasis virtualus aktyvo pokalbis. Vadovaujant Ovidijui Gabrėnui mokėmės
prisijungti. Po to patys mokėme kitus. Prieškalėdinio laikotarpio ir didžiųjų metų švenčių metu dažnai
kalbėjomės, šventėme Kalėdas, Tris Karalius.

Pirmosios paskaitos prasidėjo su prisijungimo problemomis, tačiau tai netrukdė mūsų pranešėjams
susikaupti.

Sausio 21 d. 18:00 val. Virtuali paskaita „DRAUGYSTĖ SU KNYGA“.

Susitikime dalyvavo rašytojas, pozityvistas Jeronimas Laucius. Kartu su rašytoju ieškojome
pozityviosios gyvenimo pusės šiandienos aktualijose. Aldona Ambrukaitienė kalbėjo apie skaitymo
terapiją. Elena Dobrovolskienė pakalbėjo apie skaitytas knygas ir jų sukeltas mintis. Pasisakė ir kiti
paskaitos dalyviai.

Vasario 2 d. 18: 00 val. Klubo „Kelionių pavilioti“ popietė. Susitikimas su keliautoju, alpinistu
Vytautu Bukausku, kuris pakvietė susipažinti su 60 aukščiausių vietų kiekvienoje Lietuvos
savivaldybėje.

www.vytautas.lt

Vasario 9 d. 18:00 val. Paskaita „KARALIŠKUOJU KELIU IŠ VILNIAUS“. Kartu su žurnalo
„Kelionės ir pramogos“ redaktore Ona Nosevičiene susipažinome su Jiezno ir Prienų apylinkėmis.

kelionesirpramogos.lt

Vasario 11 d. 17:00 val. Turizmo fakulteto 1 grupė organizavo susitikimą su Libertu Klimka.
Prisiminėme Užgavėnių papročius.

Vasario 18 d. 17:00 val. Turizmo fakulteto I grupė organizavo susitikimą su Vilniaus totorių
bendruomenės atstovais, kurie papasakojo apie šią tautinę mažumą ir jos istoriją per 600 metų.

Vasario 19 d. 15:00 val. Rašytojas, pozityvistas Jaronimas Laucius pakvietė į seminarą - diskusiją.
Stiprinome savo vidinę energetiką ir dvasinę stiprybę. Lyg žiemos sniegą, bandėme nukasti nerimą
nuo kelio į pavasarį...

Vasario 22 d. 18:00 val. Turizmo fakulteto III grupės virtuali kelionė ,,ŠIRVINTOS:
SUGRĮŽIMAS Į VAIKYSTĖS MIESTĄ“. Susipažinome su žavaus, ramaus ir mielo Širvintų krašto

http://www.vytautas.lt/
http://www.kelionesirpramogos.lt/


gražiausiomis vietomis, sužinojome daug įdomių istorinių faktų. Pranešėjos Albina Varanauskienė ir
Milda Stanevičienė.

Vasario 24 d., 17:00 val. Turizmo fakulteto VI grupė organizavo susitikimą – paskaitą tema

„KAIP AUGALAI KELIAVO IŠ LIETUVOS Į KOSMOSĄ“ . Kuratorė Danguolė  Švegždienė
pasidalino prisiminimais apie Kosminės botanikos pasiekimus Lietuvos Botanikos institute 1971-2015
metais, papasakojo, kokie augalai, kokiu tikslu ir kaip skrido į Kosmosą.

Kovo 2 d., 18:00 val. Turizmo fakulteto V grupė pakvietė daugiau sužinoti apie pasaulio klimato
kaitos įtaką žmonijai. „TVARI PLĖTRA IR ŽALIOJI EKONOMIKA – KAS TAI?“. Pranešėjai
Remigijus Lapinskas, Žaliosios politikos instituto prezidentas ir Ieva Budraitė, Žaliosios politikos
instituto direktorė, aplinkos ministro visuomeninė patarėja.

Kovo 5 d. 18:00 val. Turizmo fakulteto VIII grupė pakvietė į virtualią kelionę po Drezdeno kraštą
„LIETUVOS IR SAKSONIJOS ISTORINIAI RYŠIAI“. Saksonijos kurfiursto bei Lenkijos
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II Stipriojo asmenybė. Pranešėja – istorikė, gidė
Audronė Kivarienė, VIII gr. klausytoja.

Kovo 9 d. 18:00 val. Turizmo fakulteto III grupė pakvietė tuos, kurie negalėjo prisijungti pirmąjį
kartą į virtualią kelionę „ŠIRVINTOS: SUGRĮŽIMAS Į VAIKYSTĖS MIESTĄ“ (pasakaita
kartojama), sužinojome daug įdomių istorinių faktų. Pranešėjos Albina Varanauskienė ir Milda
Stanevičienė dar pakvietė Širvintų TAU koordinatorę Daivą, kuri papasakojo apie savo universiteto
veiklą. Išgirdome  žymaus lietuvių - švedų rašytojo Igno Šeiniaus gyvenimo ir kūrybos istoriją.

Kovo 15 d. 10:00 val. Turizmo fakulteto V grupė pakvietė į paskaitą „10 ŽINGSNIŲ LINK
DARNAUS MIESTO“. Kiekvienas miestas, norėdamas tapti tvariu, turėtų žengti 10 svarbiausių
žingsnių. Miestai, kurie tai padarys šiandien, vieną dieną bus kur kas pranašesni už kitus, o jų
gyventojai mėgausis švariu oru bei vandeniu ir sveika aplinka.

Pranešėjas – Remigijus Lapinskas, Žaliosios politikos instituto prezidentas.

Kovo 17 d. 17:00 val. Turizmo fakulteto I grupė pakvietė į virtualią paskaitą, pasitinkant Juozo
Zikaro paminėjimo metus „2021-ieji PASKELBTI JUOZO ZIKARO METAIS“. Šiemet sukanka
140 metų nuo gimimo šio iškilaus Lietuvos skulptoriaus. Šiemet svarbus ir dar vienas jubiliejus –
prieš šimtą metų Panevėžyje profesorius Juozas Zikaras sukūrė vieną iškiliausių Lietuvos
nepriklausomybės simbolių – skulptūrą „Laisvė“. Klausėmės pasakojimo apie jo gyvenimą, kūrybą
Panevėžio ir Kauno miestuose. Pranešėjas – Virgilijus Kiršgalvis, istorikas – muziejininkas.

Kovo 25 d. 14:00 val. Turizmo fakulteto I grupė pakvietė į virtualią paskaitą diskusiją „ŽYMŪS
KRETINGOS KRAŠTO ŽMONĖS“. Popietė skirta dviejų LDK istorinių asmenybių gyvenimo ir
kūrybos metams pažymėti. Prisiminėme žymius Kretingos krašto žmones – Joną Karolį Chodkevičių
ir vienuolį gamtininką Jurgį Pabrėžą. Išgirdome istoriją apie Kretingos miestą, jo įkūrėją, dvarą,
vienuolyną. Pranešėja: Jolanta Klietkutė, kretingiškė, istorikė ir muziejaus darbuotoja.

Kovo 29 d. 18:00 val. Turizmo fakulteto X grupės kuratorė pakvietė į virtualią paskaitą „SODROS
PASLAUGOS SENJORAMS“. Susipažinome su Pensijų įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2018-01-01,
pensijų skyrimo sąlygomis, pensijų naujinimo sąlygomis dirbantiems senjorams. Sužinojome, kaip



naudotis sodra.lt svetaine gyventojams ir kokius duomenis apie save gali rasti senjorai šioje
svetainėje. Pranešėja: Gražina Jackūniene, Sodros pensijų skyriaus darbuotoja, X gr. kuratorė.

Balandžio 6 d., 18:00 val. Šventinis vakarėlis „SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ“. Sveikinome
vieni kitus, „dalinomės“ margučiais, sakėme gražius palinkėjimus, kėlėme vyno taures...

Nuotraukų kaleidoskopas padėjo mums prisiminti bendravimo akimirkas.

Balandžio 8 d., 18:00 val. Turizmo fakulteto I grupė pakvietė į virtualią paskaitą „VYTAUTAS
MAČERNIS – POEZIJOS GENIJUS FILOSOFO ŠIRDIMI“. 2021-ieji paskelbti lietuvių
literatūros klasiko, naujosios lietuvių poezijos pradininko Vytauto Mačernio metais. Pranešėja: Aldona
Ruseckaitė, knygos „Dūžtančios formos“ autorė.

Balandžio 16 d., 19:00 val. Turizmo fakulteto dekanė Teodora pakvietė į virtualią kelionę po
Islandiją. „ISLANDIJA: KUR TOJI PAGARBOS IR MEILĖS KRAŠTUI PASLAPTIS“.
Sužinojome, kada ir kaip susiformavo jauniausia pasaulyje pasakiška ledo ir ugnies žemė. Ieškojome
atsakymo, kaip per kelias minutes galima pabuvoti Šiaurės Amerikoje ir Europoje, ir pastovėti
„niekieno“ žemėje. Sužinojome, kodėl islandai labai vertina nepriklausomybę ir kultūrinį
išskirtinumą. Pranešėja: Dekanė Teodora Dilkienė.

Balandžio 19 d., 19:00 val. Turizmo fakulteto III gr. pakvietė į virtualią paskaitą „BOTANIKOS
SODAS VILNIAUS PILYSE“. XVI a. Italijos miestuose Pizoje, Paduvoje, Florencijoje buvo įkurti
pirmieji universitetiniai botanikos sodai. Visi trys sodai buvo skirti studentams mokytis pažinti
gydomąsias augalų savybes. Sužinojome, kada ir kurioje vietoje kūrėsi pirmasis botanikos sodas
Vilniuje. Pranešėja: Angelė Čepėnaitė, edukologė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcijos atstovė.

Balandžio 23 d., 19:00 val. Turizmo fakulteto dekanė Teodora Dilkienė pakvietė į virtualią kelionę
po Vakarų Ukrainą. „LIETUVIŠKOJI UKRAINA“. Nuo viduramžių Ukrainą ir Lietuvą siejo artimi
ryšiai – kartu kariavo ir statė, giminiavosi ir valdė. Pakalbėjome apie Kijevą, kurį lietuviai valdė
beveik 400 metų, o taip pat statė savo pilis ir gynybines sienas Lucko, Ternopilio, Podolės, net ir
Užkarpatės srityse. Pakalbėsime apie karališkų vedybų tradicijas dar XIII amžiuje. O pietiniame
Ukrainos pakraštyje, Chersone neseniai susikūrusi lietuvių bendruomenė pranešė pasauliui, kad turi
Vytauto bokštą! Sužinojome, kaip dabar lietuviai gyvena Ukrainoje. Pranešėja: Danutė Čorny,
kelionių vadovė, gidė, agentūra „Kelionių laikas“.

Teodora Dilkienė, Turizmo fakulteto dekanė


