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MerkinėRESPUBLIKINĖ LIETUVIŲ KALBOS
 IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

„Vincas Krėvė 
Nepriklausomybės priešaušryje“

Rėmėjai: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio ir gamtinio rezervato direkcija, Merkinės krašto muziejus, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Varėnos rajono savivaldybė 

PROGRAMA

9.00  – 11.00 val.  Konferencijos dalyvių registracija. 

9.00 – 11.00 val.  Gimnazijos mokinių veikla 
(Krėviukų krikštynos, „Simajudo turgus“).

11.00 – 11.30 val.  „Kavinė su Krėve“.

11.40 – 12.00 val. Mokytojų konferencijos atidarymas.

PRANEšIMAI

12.00 – 12.15 val. 
Vincas Krėvė – tautosakos rinkėjas. 1905 – 1906-
ieji metai. Evelina Buržinskienė, Merkinės krašto 
muziejaus Subartonių V. Krėvės-Mickevičiaus 
memorialinio muziejaus muziejininkė, edukatorė. 

12.15 – 12. 40 val. 
Krėvės kelias nuo „Dainavos šalies senų žmonių 
padavimų“ iki „Skirgailos“. Aušra Martišiūtė-
Linartienė, humanitarinių mokslų daktarė, 
profesorė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
direktoriaus pavaduotoja. 

12.40 – 13. 10 val. 
Konsulo Krėvės „vizos į gyvenimą“.  Mahiras 
Gamzajevas (Mahir Həmzəyev), Lietuvos 
azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas, Tautinių 
bendrijų tarybos prie Tautinių mažumų departamento 
prie LRV narys.  
 
13.15 – 14.00 val. Pietų pertrauka

14.00 – 14.25 val.
 „Žmogaus ir gamtos galių idėja Krėvės „Skerdžiuje“.  
Regimantas Tamošaitis, humanitarinių mokslų daktaras, 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Literatūros ir 
kultūros tyrimų instituto docentas.  

14.25 – 14.40 val. 
Krėvės paminklo statymo Merkinėje ir rašytojo 
vardo mokyklai suteikimo istorinė tiesa ir 
aplinkybės 1988 – 1992 metais. Algimantas 
Černiauskas, fotomenininkas, Dzūkijos 
nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio ir 
gamtinio rezervato direkcijos Merkinės lankytojų 
centro vyr. specialistas. 

14.40 – 14.55 val.
 Žaidimas su rašytoju: skirtingų kontekstų 
panaudojimo galimybės,  švenčiant rašytojo Vinco 
Krėvės gimtadienius. 
Rita Černiauskienė, Merkinės Vinco Krėvės 
gimnazijos mokytoja metodininkė.  

14.55 – 15.30 val.
Konferencijos apibendrinimas – diskusija. 
Moderuoja Asta Karaliūtė - Bredelienė ir 
Kęstutis Bredelis.

15.30 – 17.00 val. 
ekskursija po Merkinę,  karaliaus miestą: 

• Algimanto Roko Černiausko vykdytų tapybos 
dirbtuvių darbų paroda Merkinės kultūros centre 
(Karaliaus Vazos IV paskutinė viešnagė Merkinėje). 

• Nacionalinio parko galimybės puoselėjant kultūrinį 
ir gamtinį paveldą. Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio ir gamtinio rezervato direkcijos 
Merkinės lankytojų centro ekspozicijos bei parodų 
salės lankymas. Veda centro vyr. specialistas 
Algimantas Černiauskas.

• Merkinės krašto muziejaus lankymas ir pažintis 
su dingusiu ir išlikusiu renesansiniu bei barokiniu 
Merkinės miestu. Veda muziejininkas  Žygimantas 
Buržinskas. 

Konferencijos organizatoriai
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija 

Varėnos švietimo centras 
Lituanistų sambūris


