
MČTAU Literatūros fakulteto 2017–2018 mokslo metų veikla 

Literatūros fakultetą lankė 40 klausytojų. Paskaitos, pokalbiai su kviestiniais pranešėjais, savų 

klausytojų kūrybos skaitymai vyko po du kartus per mėnesį. 

Fakulteto klausytojai klausėsi pranešimų, bendravo su rašytojais Birute Jonuškaite, Mindaugu 

Kvietkausku, Rimvydu Stankevičiumi, Edmundu Maluku, Laurynu Katkumi, Vyteniu Rožuku, 

Renata Šerelyte, Danute Kalinauskaite, aktoriumi Ferdinandu Jakšiu. Įdomūs svečiai mus praturtino 

užsienio ir Lietuvos rašytojų kūrinių žinojimu, siekiu visapusiškai tobulėti. Žodžio meistrai 

papasakojo apie savo kūrybą, skaitė ištraukas iš romanų, ese, eiles. Aktorius Ferdinandas Jakšys 

įvairių Lietuvos autorių kūrinių gražiu skaitymu parodė, kad norint geriau perprasti literatūros 

kūrinius, reikia garsiai skaityti, nesiskubinti. 

2017 m. spalio 27 d., uždegę žvakeles, prisiminėme Anapilin išėjusius Literatūros fakulteto 

klausytojus – Joną Drazdauską ir Tamirę Žalėnienę, skaitėme Jų kūrybos posmus. 

LEU docentė Ona Petrėnienė supažindino su svarbiausiais renginiais, įvykusiais Lietuvių kalbos 

kultūros metais Seime, savivaldybėse, mokyklose. Lektorė supažindino apie Kultūros ministerijos 

pastangas tobulinti kalbą, kaip visuomenei svarbų kultūros paveldą, radijo ir televizijos laidų indėlį, 

skatinant domėjimąsi kalba, lietuvių kalbos sklaidą užsienyje, Lietuvių kalbos komisijos 

reorganizavimą. 

2017 metai buvo paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės metais. Fakulteto klausytoja Toma Lašienė, 

pažinojusi šią iškilią rašytoją, pasidalijo mintimis apie jos kūrybą, gyvenimo kelią. Pranešėja skaitė 

ištraukas iš Ievai Simonaitytei skirtos Editos Barauskienės knygos. Aldona Ambrukaitienė skaitė 

ištraukas iš knygos „Aukštujų Šimonių likimas“. Apie renginius, skirtus Ievai Simonaitytei, kalbėjo 

buvęs fakulteto dekanas Kazimieras Miškinis. 

Mokslo metais vyko Literatūros fakulteto klausytojų išleistų leidinių ir ese, eilėraščių rankraščių 

aptarimai (L. Dumbliauskaitė „Vyrų choro „Varpas“ kūrybinio kelio vingiai“, V. Mikoliūnienė 

„Meilė gyvenimui“, „Su meile Tėvynei, atgimti kartu su Lietuva“, A. Naktinis „Meilės kibirkštėlė“, 

Z. Juozeliūnaitė-Beliakienė, A. Naktinis „Svajonių viltis“). Buvo pagerbti fakulteto jubiliatai – 

Irena Liužinienė, Nijolė Riaubaitė, Dangira Berezovskaja,. dalijomės įspūdžiais iš įdomių kelionių  

Dalyvavome Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotame renginyje, kur mūsų 

fakulteto klausytojai (V. Jurėnienė, T. Lašienė, K. Miškinis, L. Stanevičius, A. Naktinis, I. 

Liužinienė, E. Deviatnikoviene, S. Nainienė, A. Ambrukaitienė, R. Šimkūnas) skaitė savo kūrybos 

tarmiškus ir kitų autorių tautosakinius tekstus, kurių įrašai bus saugomi instituto fonduose. 

Diskusijose buvo aptarti šiuolaikinio jaunimo domėjimosi tautosaka klausimai. 

Prisidėjome prie Tautodailės ir Buities kultūros fakultetų organizuotų renginių, skirtų Lietuvos 

šimtmečiui. Parodoje „Minties ir spalvų dialogas“ eksponavome drožybos darbų nuotraukas, o 

„Trys kartos+“ – literatų anūkų darbelius seneliams, surengėme skaitymų maratoną „100 kūrinių 

Lietuvai“. 



2018 m. gegužės 11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje įvyko Lietuvos TAU literatų kūrybos 

skaitymai, skirti Lietuvos šimtmečiui. Atvyko Kaišiadorių, Raseinių, Telšių, Zarasų, Trakų, 

Klaipėdos, Elektrėnų skaitovai. Svečiai ir MČTAU literatai (iš viso 22) eilėmis ir proza džiaugėsi 

Tėvynės jubiliejumi. Svečiai iš LEU – doc. Žydronė Kolevinskienė ir prof. Dainius Vaitiekūnas 

kalbėjo apie šiuolaikines lietuvių literatūros tendencijas. Sveikinimo žodį tarė Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos vyr. specialistė Irena Ceinoriūtė. 
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