
MČTAU Literatūros fakulteto 2018–2019 mokslo metų užsiėmimai 

Literatūros fakulteto užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio II ir IV penktadienį. 

2018 m. spalio 12 d. 13 val. A9 aud. Vasaros įspūdžiai. Jubiliatų pagerbimas. 

2018 m. spalio 26 d. 13 val. A9 aud. Refleksijos apie gyvenimo kelią ir vertybes. Lektorius poetas, 

eseistas, kritikas Eugenijus Ališanka. Fakulteto klausytojų 2018 m. išleistų leidinių pristatymas. 

2018 m. lapkričio 9 d. 13 val. A9 aud. Vilhelmo Storostos-Vydūno (1868–1953) gyvenimo ir 

kūrybos kelias. Pranešėjas dr. Vaclovas Bagdonavičius. 

2018 m. lapkričio 23 d. 13 val. A9 aud. „Skerdžiu savo gyvos poezijos kiaulę“ – susitikimas su 

dramaturgu, žurnalistu, poetu Mindaugu Nastaravičiumi. 

2019 m. sausio 4 d. 12 val. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia, Savičiaus g. 15. 

Kūrybinės bendrystės popietė „Ateik į šviesos ratą“ kartu su Buities kultūros ir Muzikos fakultetais. 

2019 m. sausio 11 d. 13 val. L3 aud. Fakulteto klausytojų 2018 metų kūrybos apžvalga. Išleistų 

leidinių pristatymas, skaitymai. Fakulteto klausytojų kūrybos rinkinio aptarimas. 

2019 m. sausio 25 d. 13 val. L3 aud. „Vaistai“, kurie visuomet suveikia – prozininkė, dramaturgė 

Laura Černiauskaitė. 

2019 m. vasario 8 d. 13 val. L3 aud. Mintys, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – vasario 

16-ąjai. Savos kūrybos literatūriniai skaitymai. 

2019 m. vasario 22 d. 13 val. L3 aud. „Moterys, gyvenkite oriai“ ir kiti gyvenimiški dalykai 

rašytojos Giedrės Kazlauskaitės kūryboje. 

2019 m. kovo 8 d. 13 val. L3 aud.: „Aš mylėjau tave, tau nežinant.“ Poetas Antanas A. Jonynas. 

2019 m. kovo 22 d. 13 val. A8 aud. Knygnešio diena. Lektorė Lietuvos knygnešio draugijos 

pirmininkė dr. Irena Kubilienė. 

2019 m. balandžio 12 d. 13 val. L3 aud. Sugriauti mitai. Lektorius literatūros kritikas, rašytojas dr. 

Algimantas Bučys. 

2019 m. balandžio 26 d. 13 val. L3 aud. Susitikimas su poezijos pavasario laureatu poetu Jonu 

Kalinausku: „Mano sodo vagis“ ir kitos knygos. 

2019 m. gegužės 10 d. 13 val. Žygimantų g. 1. Ekskursija į Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteką. 
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