
MČTAU 2021-2022 metų Buities kultūros fakulteto veiklos ataskaita

Buities Kultūros fakulteto aktyvas prieš naujų mokslo metų pradžią aptarė numatomų
2021-2022 mokslo metų I pusmečio darbų planą.   Pirmojo užsiėmimo metu jis buvo 
pristatytas fakultetui, priimti pasiūlymai ir pakeitimai. Dirbome pagal numatytą mūsų 
darbo grafiką laikydamiesi plane numatytų darbų.

Kulinarijos mokytoja-ekspertė Vida Bingelytė pravedė tris paskaitas: „Maisto 
produktų pakuotės“, „Šventiniai patiekalai. Stalo serviravimas. Patarnavimas prie 
stalo. Nuo aperityvo iki deserto“ , „Mitybos kultūros nuostatos. Maisto ruošimas be 
likučių. Valgymo etiketas.“

Prof. Manefa Miškinienė skaitė paskaitą „Bioritmai. Jų įtaka mūsų  sveikatai.“

Advento metu lankėmės Bažnytinio Paveldo muziejuje. Apžiūrėjome įspūdingą 
Prakartėlių parodą. Prieš pat šv. Kalėdas išklausėme dr. Vidos Kniūraitės paskaitą 
apie Kalėdas.

Sausio pradžioje fakulteto klausytojai susirinko pasveikinti vieni kitus su Naujaisiais 
Metais. Tuo pačiu, aptarėme II pusmečio darbų planą.

Sausio mėnesį vyko paskaitos-pratybos – „Ekologiška valymo sistema. Namų 
valymas be chemijos. Nano Silver technologija.“ Šią paskaitą pravedė Nijolė 
Melnikienė - lektorė iš Kauno.

Vasarį vykome į Šlapelių muziejų, dalyvavome bendroje MČTAU Užgavėnių 
šventėje.

Kovo mėnesį minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Dr. Vida 
Kniūraitė skaitė paskaitą „Keliai į Kovo 11-ąją“. Su dideliu entuziazmu vykome į 
Taikomosios dailės ir dizaino muziejų aplankyti parodos „Žemė kėlė žolę“. Tai 
senosios baltiškos kultūros simboliai, paprastų kaimo žmonių grožio supratimas, 
darnos pojūtis, tradicijų puoselėjimas.

Prieš šv. Velykas ruošėmės Didžiosios savaitės renginiui, išvykai į šv. Jono Bosko 
seleziečių bažnyčią. Neišdidomą įspūdį paliko susitikimas su kunigu Alessandro 
Balelli, seleziečių vadovu. Gerb. kunigas mielai sutiko papasakoti apie seleziečių 
veiklą, darbą su jaunimu, apie artėjančią šv. Velykų šventę, aprodė ir papasakojo 
apie bažnyčią.

Gegužės mėnesį vykome į tradicinę BKF ekskursiją „Lietuvos Dvarai“. Jai vadovavo 
prof. Jonas Mardosa ir dr. Vida Kniūraitė. Aplankėme Zapyškio bažnyčią, Lukšių 
kultūros centrą, Zyplių dvarą, Gelgaudiškio dvarą, pravažiavome pro Raudonės pilį, 
Veliuoną, Seredžių. Aplankėme Jurbarką, Raudondvario pilį, jos parką.

Bendromis Buities kultūros fakulteto klausytojų jėgomis tvarkėme mums skirtą A5 
auditoriją.

Šiais metais mums buvo malonu sveikinti jubiliejus šventusius Eleną Kurlianskienę, 
Manefą Miškinienę, Vitoldą Glebuvienę. Fakulteto klausytojai noriai noriai dalyvauja 
kitų fakultetų paskaitose ir bendruose MČTAU renginiuose.



Mokslo metus baigėme kartu su MČTAU bendruomene VU Botanikos sode Vingio 
parke.

Liucija Pranckevičienė, Buities kultūros fakulteto dekanė


