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Renginiai 



Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros 
katedra ir Lituanistų sambūris 2014 m. 
spalio 27 d. pakvietė į Profesorės 
Eugenijos Ulčinaitės viešą paskaitą 
„Senosios Lietuvos literatūros tekstai ir 
kontekstai“. Paskaita vyko Vilniaus 
universitete, Filologijos fakulteto Vinco 
Krėvės auditorijoje. 



 
Alfonsui Nykai-Niliūnui atminti skirta 
akademinė valanda 2015 m. sausio 25 d. 
rytą Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje.  
Poetą prisiminė kolegos ir bičiuliai Kęstutis 
Nastopka, Kazys Almenas, Saulius Žukas, 
jo eilėraščių paskaitė Alvydas Šlepikas, 
savo kūrinių – Zita Mažeikaitė ir 
Mindaugas Nastaravičius.  
VU, LLTI, Lituanistų sambūris. 



Lituanistų sambūris kartu su Vilniaus 
universiteto Filologijos fakultetu, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos, 
Lietuvos istorijos ir Lietuvių kalbos 
institutais pakvietė į Lietuvos 
Respublikos atkūrimo 25-mečiui skirtą 
forumą Valstybė ir lituanistika: 
tolesnio kelio gairės.   
Forumas vyko 2015 kovo 10 d. Vilniaus 
universiteto filologijos fakulteto 
Kristijono Donelaičio auditorijoje. 



Valstybė ir lituanistika: tolesnio kelio 
gairės  

Lietuvos Respublikos jubiliejus – derama 
proga aptarti tolesnius valstybės ir 
lituanistikos santykius, pasvarstyti, kokias 
atramas Lietuvos politinei ir tautinei 
bendruomenei galėtų teikti lietuvybė ir 
lietuvių kultūra, kokių įsipareigojimų 
lituanistikai galėtų imtis valstybės 
institucijos ir Lietuvos mokykla. 



 
Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą 
kūrusios ir tebekuriančios asmenybės, XIV 
a. Lietuvos politikai ir rašytojai: jų kūryba ir 
idėjos šiandien“, organizuotas Lituanistų 
sambūrio, ŠMM, UPC, prisidedant Lietuvių 
literatūros ir tautosakos  institutui, Vilniaus 
universiteto filologijos fakultetui, Biržų krašto 
muziejui „Sėla“ 2015 m. gegužės 15–16 d. 
Radviliškio rajone, Burbiškių dvare. 



Lietuvos pedagogų asociacijų 
vadovų tarybos konferencija 
„Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje 
švietimo sistemoje: iššūkiai, 
galimybės, patirtis“ 2015-05-25 
vyko Lietuvos Respublikos Seime. 



„Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje 
švietimo sistemoje: iššūkiai, galimybės, 

patirtis“  
Lituanistų sambūris pasiūlė apdovanoti 
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės 
mokyklos lietuvių kalbos mokytoją 
ekspertę Aldoną Kruševičiūtę už aktyvią 
ir kūrybingą lituanistinę veiklą ir 
metodinę pagalbą Lietuvos lituanistams. 



Projektai 



Lituanistų sambūrio ir LKI PROJEKTAS 
„Moderniosios lietuvių kalbos leksikos 
pokyčių integracija į mokymo turinį ir 
mokytojų dalykinių kompetencijų 
ugdymas“. 



„Moderniosios lietuvių kalbos leksikos 
pokyčių integracija į mokymo turinį ir 

mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ 
Tikslas – asociacijos „Lituanistų sambūris“ 
nariams, bendradarbiaujant su Lietuvių 
kalbos instituto mokslininkais, aptarti 
dabartinės lietuvių kalbos leksikos mokymo ir 
vertinimo problemas. Seminarai vyko  
2015 m. birželio 22 ir spalio 26 dieną LKI.  



Lituanistų sambūrio narių ekskursija į 
Latviją vyko 2015 m. birželio 27–28 d. 



2015-07-28, Latvija, Dubulti. Apsilankius poetės Aspazijos muziejuje 



Žemaitijos regiono veikla  



Organizuotas metų  trukmės tarptautinis projektas  Amžių 
kodas: Donelaitis. Partneriai : Palangos senoji gimnazija, 
Kretingos  M. Daujoto pagrindinė mokykla, Kretingos 
Pranciškonų gimnazija, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, 
Klaipėdos universitetas, Vilniaus M. Daukšos vidurinė 
mokykla,  Kaliningrado 40 -oji gimnazija, Lietuvių kalbos ir 
tautosakos institutas.  
Moksleiviams organizuotos ekskursijos -pamokos į Klaipėdos 
Mažosios Lietuvos muziejų, moksleiviai rengė pranešimus 
apie K. Donelaitį ir juos pristatė mokyklose vykusiose 
konferencijos, vestos atviros integruotos pamokos, 
organizuoti visos Palangos bendruomenės K. Donelaičio 
„Metų“ skaitymai Palangos Kurhauze, parengta poetinė 
kompozicija, žiūrėtas ir aptartas Palangos „Grubiojo“ teatro 
spektaklis pagal K. Donelaitį. Projekto vadovė – Nijolė 
Šakinienė, Palangos senosios gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė, Sambūrio narė. 



Organizuota  (16  kartą ) Žemaitijos jaunųjų poetų 
šventė „Moksleivių poezijos ruduo Palangoje“. Per 16  
metų bendradarbiauta su Palangos senosios 
gimnazijos ir Kretingos Jurgio Pabrėžos, Kretingos 
Pranciškonų, Plungės „Saulės“, Skuodo Pranciškaus 
Žadeikio, Mažeikių Merkelio Račkausko, Klaipėdos 
„Ąžuolyno“ ir Vytauto Didžiojo gimnazijų, Kretingos 
Marijono Daujoto ir Telšių „Ateities“ , Skuodo „ 
Bartuvos“ vidurinių, Palangos „Baltijos“ ir Vlado 
Jurgučio pagrindinių mokyklų jaunaisiais poetais. 
Projekto koordinatorė –  Jūratė Galinauskienė, 
Palangos senosios gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoja ekspertė, Sambūrio narė. 
 



Merkelio Račkausko gimnazijos 
lituanistai kartu su kitų dalykų 
mokytojais jau antri metai vykdo 
bendrą projektą „Pamokos kitaip“. 
„Antigonė“ 2015- 05-19 Merkelio 
Račkausko gimnazijoje, Žemaitė – 
2015-06- 04 Bukantėje. Projekto 
vadovas Martynas Januška, Sambūrio 
valdybos narys. 







 
 
 
Aukštaitija. 2015-10-22 „Lituanistų 
sambūrio“ narės Gražina Pilypienė ir Jurgita 
Plukienė vedė seminarą Pakruojo rajono 
lietuvių kalbos mokytojams „Gimtosios 
kalbos pamokos  šiuolaikiniam mokiniui“. 



        Apskritai, manau, kad žmogaus 
buvimas grandinėje arba rate jį 
sustiprina, leidžia išsiskleisti, atsiskleisti. 
Žmogus turi jaustis, kad yra savas tarp 
savų. Už tai pabrėžiu tą sinerginį, gero 
linkintį santykį, tai yra savumo santykis, 
leidžiantis žmogui atsiskleisti. 

Viktorija Daujotytė 
www.lituanistusamburis.lt 


