
MČTAU Literatūros fakulteto 2018–2019 mokslo metų veikla 

Literatūros fakultetą lanko 40 klausytojų. Kviestinių pranešėjų, savų klausytojų kūrybos skaitymai 

vyko du kartus per mėnesį – antrą ir ketvirtą penktadienį. 

Fakultete svečiavosi rašytojas Eugenijus Ališanka, Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas, 

poetai Mindaugas Nastaravičius, Jonas Kalinauskas, prozininkės, dramaturgės Laura Sintija 

Černiauskaitė ir Kristina Gudonytė, poetas, eseistas Gintaras Bleizgys, literatūros kritikas, rašytojas 

Algimantas Bučys. Žodžio meistrai papasakojo apie savo kūrybą, skaitė ištraukas iš romanų, ese, 

eiles, supažindino su garsių praeities rašytojų kūriniais, jų gyvenimu, aptarė literatūrinės kūrybos 

tendencijas, atsakė į klausytojų pateiktus klausimus, padovanojo fakultetui kai kuriuos savo 

leidinius. 

2018 m. rudenį (spalio 17 d.) fakulteto literatai keliavo į Ustronę – Juozo Tumo-Vaižganto ir 

knygnešystės muziejų, aplankė Lietuvos Prezidento Antano Smetonos rezidenciją. Gruodžio 14 d. 

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje ir Valdovų rūmuose fakulteto klausytojai apžiūrėjo įvairias 

ekspozicijas. 

Metų sandūroje (gruodžio 19 d. ir sausio 4 d.) fakulteto klausytojai Švč Mergelės Marijos 

Ramintojos bažnyčioje skaitė savo kūrybos, kitų poetų bei rašytojų kūrinius kalėdinėmis ir Lietuvos 

atkūrimo 100-mečio temomis. Antrasis renginys vyko kartu su Buities kultūros ir Muzikos fakultetų 

klausytojais. Artėjant vasario 16-ajai dviejuose užsiėmimuose buvo skaitoma sava klausytojų 

kūryba, skirta Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. 

Mokslo metų eigoje aptarėme šešis fakulteto klausytojų Juozo Lapienio, Alfredo Naktinio, Jono 

Ambrukaičio, Er Minijos ir du Leopoldo Stanevičiaus išleistus apsakymų, ese ir eilėraščių rinkinius. 

Daug dėmesio skyrėme savos kūrybos rinkinio „Gyvenimo tėkmėje“ išleidimui. Savanorės Nijolė 

Riaubaitė, Irena Liužinienė, Toma Lašienė ir Gražina Boguslauskienė parengė leidinio struktūrą ir 

nustatė apimtį, pastabas derino su rašinių ir eilių autoriais. Leidinys „Gyvenimo tėkmėje“ (Kriventa, 

2019) buvo išleistas balandžio mėn. – m jame 25 autoriai eilėmis ir proza išreiškė pamąstymus apie 

gimtąjį kraštą, meilę Tėvynei, jaunystę, brandą, skaudžius ir malonius išgyvenimus, svajones, 

gyvenimiškus pastebėjimus, meilę žmogui, gamtai. Šį literatūrinį leidinį savo darbų nuotraukomis 

papuošė Tautodailės fakulteto klausytojai. 

Balandžio 6 d. Literatūros fakulteto klausytojai dalyvavo tradiciniame respublikiniame tarmiškos 

kalbos renginyje Raudondvaryje ir Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimo šventėje Vingio parke, 

kurią organizavo Sveikos gyvensenos fakultetas. 

2018/2019 mokslo metus literatai užbaigė Vrublevskių bibliotekoje. Anot Justino Marcinkevičiaus, 

„niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip aukštai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo 

kartu su žmogumi kaip knyga. Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai – ji visų mokslo ir 

technikos laimėjimų lopšys, visų mūsų dvasinių galių motina“. 
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