
MČTAU Kultūros fakulteto 2017–2018 mokslo metų veikla 

Prabėgo dar vieneri mokslo metai, džiuginę Kultūros fakulteto klausytojus margaspalve 

kultūrinių renginių palete. 

Šiais mokslo metais fakultetas pasipildė 200 naujų klausytojų – buvo sudarytos 5 naujos 

grupės. Dabar 21 grupėje dalyvauja virš 800 klausytojų, lankančių užsiėmimus pagal 

patvirtintą šešerių metų programą. 

Naujai įstoję 17-21 grupių klausytojai lankė Arkikatedrą baziliką, Nacionalinį, Valdovų 

rūmų, Taikomosios dailės ir dizaino, Teatro, muzikos ir kino bei kitus Vilniaus muziejus 

pagal pirmų metų programą, dalyvavo teminėse ekskursijose po Vilnių: „Viduramžių 

Vilnius“, „Vilniaus miesto gynybinė siena“, „Vasario 16-os Akto signatarų keliais“. Pavasarį 

keliavo į Trakus, Medininkus, Jašiūnus, aplankė Trakų apylinkių dvarus. 

Visos grupės lankė keičiamas parodas Lietuvos paveikslų galerijoje, Chodkevičių, Radvilų 

rūmuose, V. Kasiulio, Teatro, muzikos ir kino, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuose. 

Antramečiai 12-16 grupių klausytojai lankėsi Valstybinėse institucijose ir profiliniuose 

muziejuose: Seime, Prezidentūroje, Valstybės pažinimo centre, Krašto apsaugos 

ministerijoje, Lietuvių kalbos, Pinigų ir kituose muziejuose, dalyvavo ekskursijose į Kernavę, 

Panevėžį, teminėje ekskursijoje „Žymūs Lietuvos vyrai Vilniuje“. 

8-11 grupių klausytojai dirbo pagal trečių metų programą. Susipažino su Atminties saugojimo 

ir tautinių bei religinių bendruomenių institucijomis, lankėsi Vilniaus universiteto (VU) 

centrinėje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vrublevskių ir kitose bibliotekose, VU 

Mokslinės komunikacijos ir informacijos, Knygų restauravimo, Rusų kultūros centruose, 

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, Žydų Malinoje, surengė susitikimus su 

evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Seibučiu, dalyvavo teminėse ekskursijose po Vilnių 

apie žymius Lietuvos vyrus ir moteris, Vyko į ekskursijas po Panevėžį, Ilzenbergą, Rokiškį, 

Gačionis. 

6-7 grupių ketvirtų metų klausytojai domėjosi katalikų bažnyčiomis ir vienuolynais, 5 grupės 

penktų metų klausytojai lankė teatrus, meno galerijas ir amatų ekspozicijas, ketvirtų metų 4 

grupės klausytojai dėmesį nukreipė į etninę kultūrą ir švietimo įstaigas, 4-7 grupių klausytojai 

dirbo pagal antros pakopos programą. 

1-3 grupių klausytojai, jau baigę šešerių metų programos kursą, koncentravo dėmesį į 

kūrybines organizacijas bei meno kolektyvus: lankė Katalikų mokslo akademijos paskaitas, 

domėjosi rašytojų, dailininkų, kompozitorių, teatro, tautodailininkų ir kitų sąjungų veikla, 

„Ąžuoliuko“, „Liepaičių“, M. K. Čiurlionio meno kolektyvų veikla. Kaip ir visi kiti, lankė 

parodas, naujas ekspozicijas, edukacinius užsiėmimus įvairiuose muziejuose. Aktyviausi, 

lankę ne mažiau kaip 70 proc. užsiėmimų, pristatyti kurso baigimo pažymėjimams gauti. 

MČTAU Kultūros fakultetą sieja glaudūs partnerystės ryšiai su Mykolo Romerio 

universitetu. 2-3 grupių klausytojai palaiko ryšius su Socialinės politikos fakulteto studentais: 



šiais metais surengė bendrą užsiėmimą „Meno terapijos mugė“. Dvi senjorų grupės po 13 

asmenų nuo balandžio mėn. dalyvauja tarptautiniame projekte LoGaSET ir kelia savo 

kompetenciją šiuolaikinių technologijų srityje – mokosi naudotis mobiliosiomis išmaniųjų 

telefonų programomis. 

Visi fakulteto klausytojai aktyviai dalyvavo teminėse ekskursijose po Vilniaus miestą: 

„Vilnius ir lietuvių kalba“, „Žvėrynas“, „Antakalnis“, „Vilniaus kiemai“, „Vilniaus 

universitetas“ bei trumpose vieno objekto vasaros išvykose. Taip pat rengė susitikimus su 

meno kūrėjais, lankė laikinas parodas muziejuose, menininkų dirbtuves, pvz. V. Karatajaus 

studiją, St. Kuzmos, V. Vildžiūno dirbtuves, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Valdovų 

rūmuose, Bažnytinio paveldo, Dailės ir kituose muziejuose, ekskursavo į Panevėžį, 

Panemunės pilis, Kėdainius, Tauragę, Rusnę, Rokiškio rajono dvarus. Dauguma klausytojų 

lankėsi Nacionalinės filharmonijos koncertuose, Valstybinio operos ir baleto, Nacionalinio 

dramos, Mažojo, Jaunimo, Vaidilos ir kitų teatrų spektakliuose. Visam fakultetui buvo 

suorganizuotas koncertas-susitikimas su dainininke Judita Leitaite. 

Knygų klubas, vadovaujamas Aldutės Martinaitienės, rengė pokalbius apie knygas. Po 

susitikimo su viena iš Angelų kalvos įkūrimo iniciatorių, žinoma muzikos pedagoge Lolita 

Piličiauskaite-Navickiene, kuri pristatė savo knygą-albumą „Angelų kalva“, vėliau su Angelų 

kalvos kūrėjais buvo aptarta galimybė apgyvendinti šioje erdvėje MČTAU senjorus 

globosiantį Taurumo angelą. Įvyko vakarai-susitikimai su režisieriumi Gintaru Varnu ir 

aktore Larisa Kalpokaite. Aktoriaus ir režisieriaus Rimanto Vaitkevičiaus vedamą vakarą 

skyrė Rabindranatui Tagorei. Palemone aplankė Salomėjos Neries memorialinį muziejų. 

Atminties klubas, vadovaujamas Zitos Elinskienės, prižiūrėjo apleistus nusipelniusių Lietuvai 

kultūros veikėjų kapus – sodino ir prižiūrėjo gėles, per Vėlines uždegė žvakeles. Pavasarinėse 

ir rudeninėse kapų tvarkymo, lapų grėbimo talkose klubui talkino visi fakulteto klausytojai. 

Fakulteto klausytojai aktyviai dalyvauja projekte „Pirmosios Lietuvos Respublikos meninio 

gyvenimo apraiškų formavimasis“. Net 150 senjorų prisilietė prie kultūros daigų, susipažino 

su pirmaisiais kultūros nešėjais, jų indėliu, praturtino savo dvasinį pasaulį naujomis žiniomis 

ir potyriais. Projekto vadovas Vilniaus dailės akademijos doc. Helmutas Šabasevičius, 

vykdytojas – prodekanas Algimantas Petrauskas. 

Kultūros ir Istorijos fakultetų 110 klausytojų dalyvauja projekte „Signatarai skelbiant, 

įtvirtinant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę“. Projekto partneris – Vilniaus m. baltarusių 

klubas „Siabryna“. 

Grupė fakulteto aktyvistų aktyviai dalyvauja įvairiuose protmūšiuose. Sausio 25 d. Valdovų 

rūmų muziejuje buvo paminėtas visų mūsų mylimo miesto 695-asis gimtadienis. Protų mūšių 

žaidime „Ko nežinojo Gediminas?“ MČTAU komanda, sudaryta iš Istorijos, Kultūros, 

Politikos, teisės ir ekonomikos fakultetų klausytojų, tarp 28 komandų užėmė antrąją vietą. 

Vilniaus knygų mugėje 2018 „Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį“ Valdovų rūmų 

organizuotame protų mūšių žaidime „Žinios iš praeities“ savo žinių lobius atskleidusi 

fakulteto komanda laimėjo pirmąją vietą. Lygių galimybių plėtros centro surengtame 



protmūšyje, skirtame šimtmečio moterų istorijoms, Kultūros fakulteto komanda „MČTAU“ 

varžėsi su 15 komandų ir laimėjo trečiąją vietą. 

Mokslo metų pabaigoje Kultūros fakulteto aktyvui organizuotos informacinės kelionės į 

atgimusius dvarus: Bistrampolis-Baisogala-Kleboniškis-Burbiškės ir Ilzenbergas-Rokiškis- 

Gačionys. 
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