
MČTAU Literatūros fakulteto 2021-2022 mokslo metų užsiėmimai

2021 m. spalio 14 d. 14 val. 208 a aud. Karantino laikotarpio įspūdžiai. Naujų fakulteto 
narių prisistatymas. Diskusijos tema: kokie turėtų būti užsiėmimai. Turinys ir forma.

2021 m. spalio 28 d. 14 val. 208 a aud. Leopoldo Stanevičiaus jumoristinės kūrybos 
pristatymas ir aptarimas.

2021 m. lapkričio 11 d. 14 val. 208 a aud. Lietuvių poetų patirčių įprasminimas 
literatūroje. Lektorė habilituota humanitarinių mokslų daktarė prof. Viktorija Daujotytė.

2021 m. lapkričio 25 d. 14 val. 208 a aud. Tiesiog metafizika - kas nusprendė, kad turiu 
rašyti? Lektorius poetas, eseistas, žurnalistas Rimvydas Stankevičius.

2021 gruodžio 6 d. 14 val. A8 aud. Susitikimas su TV serialo „Giminės"scenaristu ir 
knygos "Giminės. Taip jie kūrė" autoriumi Broniumi Bušma. Autorius parodys skaidrių su 
serialo aktualijomis. Bus galimybė įsigyti minėtą knygą už prieinamą kainą su autoriaus 
autografu.

2021 m. gruodžio 9 d. 14 val. 208 a aud. Apie didybės maniją, kuklumą ir santykius 
brandžiame amžiuje. Lektorius menotyrininkas laidos „Daiktų istorijos“ vedėjas Saulius 
Pilinkus.

2021 m. gruodžio 23 d. 14 val. 208 a aud. Rinkimės laimingą gyvenimą. Lektorė MČTAU 
Literatūros fakulteto seniūnė Nijolė Kudabienė.

2022 m. sausio 13 d. 14 val. 208a aud. Sausio 13 d. minėjimas. Viltys ir godos. Fakulteto
narių patirtys ir prisiminimai. Organizaciniai literatūros fakulteto veiklos 2022 metais 
klausimai.

2022 m. sausio 27 d. 14 val. 208a aud. Rinkimės laimingą gyvenimą. Knygos „Laiškai 
mano bendraamžei“ pristatymas ir aptarimas. Lektorė: knygos autorė Nijolė Kudabienė.

2022 m. vasario 10 d. 14 val. A5 aud. Baltų gentys istorijos šviesoje. Lektorius: baltų 
istorijos tyrėjas Rimantas Matulis.

2022 m. vasario 24 d. 14 val. A5 aud. Kaip gyventi pagal gamtos dėsnius? Lektorė: 
Danutė Daudaitė Januškienė, knygos ,,Prigimtinis kvėpavimas'' autorė. 

2022 m. kovo 10 d. 13 val.  A5 aud. Dienoraštis. Jo rašymo efektai, įtaka sveikatai ir 
netikėtos saviauklos pasekmės. Lektorius: literatūros fakulteto dekanas Jonas Kirtiklis.

2022 m. kovo 24 d. 13 val.  A5 aud. Apie didybės maniją, kuklumą ir santykius 
brandžiame amžiuje. Lektorius: menotyrininkas laidos „Daiktų istorijos‘‘ vedėjas Saulius 
Pilinkus.

2022 m. balandžio 14 d. 13 val. A5 aud. Lietuvių poetų patirčių įprasminimas literatūroje. 
Lektorė: habilituota humanitarinių mokslų daktarė prof. Viktorija Daujotytė.

2022 m. balandžio 28 d. 13 val. A5 aud. Skaitovo patirtis. Žurnalistinio, redaktoriaus, 
fotografo radijo diktoriaus ir kitų pranešėjo profesijų darbo ypatumai ir įžvalgos. Lektorius: 
daugelio meninių sąjungų narys Juozas Šalkauskas.



2022 m. gegužės 12 d. 13 val. A5 aud. Lietuvių spaudos draudimas dailėje ir poezijoje. 
Lektorė: Lietuvos pedagogė, socialinių mokslų daktarė Irena Kubilienė.

2022 m. gegužės 17 d. 13 val. A5 aud. MČTAU lankytojos Vilijos Jurėnienės knygos 
„Vieno namo istorija“ pristatymas. Moderatorė: Violeta Žalytė, psichologė.


