
MČTAU Istorijos fakulteto 2017–2018 mokslo metų veiklos ataskaita 

MČTAU klausytojai noriai renkasi klausytis istorijos paskaitų. Kuo gi mus traukia istorijos 

paskaitos? Žmonių būdas, papročiai, pažiūros į įvairius visuomeninius reiškinius priklauso nuo tų 

aplinkybių, kuriomis tautai tenka gyventi. Todėl kiekvienos tautos bruožai yra skirtingi, istorija 

padeda juos atskleisti. Parodžius tautos praeitį, istorija padeda suprasti ir dabartį. 

2017–2018 mokslo metų pradžioje domėtis istorija panoro 150 klausytojų, bet pastoviai lankė per 

100. Rudens semestro metu buvo perskaitytos 5 paskaitos, pavasario semestre – 8. 

Paskaitų metu buvo nagrinėjami aktualiausi XX a. pasaulio istorijos klausimai. Daug dėmesio skirta 

Lietuvos istorijai. Ypatingai reikia pažymėti profesoriaus, diplomato, rašytojo Alfonso Eidinto 

paskaitą apie 1923 m. įvykius Klaipėdoje. Profesorius Juozas Skirius nagrinėjo labai svarbią 

Lietuvos istorijos temą – tarptautinis Lietuvos pripažinimas, pasibaigus Nepriklausomybės kovoms. 

Didelį klausytojų susidomėjimą sukėlė Kovo 11-osios Akto signataro Česlovo Juršėno paskaita apie 

šio Akto reikšmę Lietuvos istorijai. 

Istorikai kartu su Kultūros fakultetu aktyviai dalyvauja projektuose apie Lietuvos valstybės 

atkūrimo signatarus: istorijos žinios svarbios visiems ir kiekvienam. Projektų užsiėmimus senjorai 

lankė ypač aktyviai, rengė savarankiškas užduotis, lankė signatarų gimtines, amžinojo poilsio 

vietas. 

Dalis Istorijos fakulteto klausytojų įsijungė į tęstinį projektą „Kovo 11-osios akto signatarų keliais“: 

Kiekvieną savaitę buvo klausoma dr. Mindaugo Tamošaičio ir dr. Vidos Kniūraitės paskaitų. 

Projekto dalyviai sužinojo faktų ir išgirdo vertinimų, apie kuriuos vargu ar būtų kada susimąstę, 

jeigu ne įdomios dr. M. Tamošaičio paskaitos ir puikios šio mokslininko knygos, kurias gavo 

projekto dalyviai. Projektas skirtas padėti senjorams giliau suvokti sunkų ir labai sudėtingą lietuvių 

tautos siekį turėti nepriklausomą valstybę. 

Ruošiantis minėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir padėti senjorams giliau suvokti sunkų ir 

labai sudėtingą lietuvių tautos kelią XX amžiuje, pabrėžiant svarbiausią siekį – turėti nepriklausomą 

valstybę, MČTAU Istorijos fakultetas vykdė pilietiškumo ugdymui skirtą programą „Kovo 11-osios 

Akto signatarų keliais”. Programą finansavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. 

Vasario 16-osios Akto signatarai buvo pagerbti lankant jų gimtines, amžinojo poilsio vietas, 

memorialinius muziejus. Buvo pagerbti jau net 32 Amžinybėn iškeliavę Kovo 11-osios Akto 

signatarai, Vėlinių išvakarėse aplankyti jų kapai, išklausyta paskaita „Išėję Kovo 11-osios Akto 

signatarai“. Įvertintas visų 124-ių Kovo 11-osios Akto signatarų indėlis, atkuriant nepriklausomą 

Lietuvą.  

Nepriklausomybės signatarų palikimą studijuojantys klausytojai klausėsi ne tik paskaitų, bet ir 

partizanų bei Sąjūdžio laikų dainų, eilėraščių. Į projektą aktyviai įsijungė MČTAU Meninės 

saviraiškos fakulteto „Romantikai“ – paskaitose skambėjo Nepriklausomybės kovų dainos. 



Istorikai mielai sutiko dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės surengtoje moksleivių saugumo 

akcijoje: senjorai rytais prieš pamokas budėjo judrioje Vilniaus Taikos progimnazijos prieigoje, 

padėdami mažiesiems saugiai pereiti gatvę. 

Istorijos fakulteto iniciatyva sukurti filmai „Pasivaikščiojimas po Vilnių Vasario 16-osios Akto 

signatarų keliais“, https://www.youtube.com/watch?v=L0xKZEPx92M, „100 šokių pynė Lietuvai“ 

https://www.youtube.com/watch?v=D9U1igtsZH8&t=344s, „Pabūkime kartu su Lietuvos vardu“, 

https://www.youtube.com/watch?v=BDJpXQeP7dY&t=6s, Dainuoja MČTAU „Romantikai“ 

https://www.youtube.com/watch?v=IrfvWn4c3E8&t=36s. Ruošiamas filmas TAU įkūrėjo ir 

pirmojo rektoriaus dr. Medardo Čoboto 90mečio jubiliejaus paminėjimui. 

Doc. dr. Vida Kniūraitė, Istorijos fakulteto dekanė 
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