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LITUANISTINIS LEIDINYS 
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2015 m. rugsėjis. Nr. 76 
 
Mus rasite: 

        

 
 Švietimo aktualijos  

  Švietimo atgarsiai (140 apžvalga) 

  Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys 

  Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo priemonės 

  Lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos kurso teminis planas 11 

klasei 

  Lituanistiniai leidiniai 
 

 

 Artimiausios datos  
 

Rugsėjo 28 d. Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda) 
(1867-1926), prozininkė 

Spalio 1 d. Jonas Bretkūnas (1536-1602), lietuvių raštijos kūrėjas, 

Biblijos vertėjas, prūsų istorikas, kunigas 

Spalio 1 d. 70-

osios gimimo 

metinės 

Viktorija Daujotytė (g. 1945), literatūros tyrinėtoja, 

humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos nacionalinės 

kultūros ir meno premijos laureatė habilituota daktarė 

Spalio 5 d. 

 

Kostas Korsakas (1909-1986), literatūros tyrinėtojas ir 

kritikas, poetas, vertėjas, filologijos daktaras, akademikas, 

profesorius 

Spalio 8 d. Ichokas Meras (g. 1934), prozininkas, scenaristas 

Spalio 9 d. 165-

osios gimimo 

metinės 

Vincas Pietaris (1850-1902), rašytojas, pirmojo lietuviško 

istorinio romano „Algimantas“ autorius, gydytojas 

Spalio 10 d. Bronius Radzevičius (1940-1980), prozininkas, Lietuvos 

nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas 

Spalio 11 d. Bronius Pranckus-Žalionis (tikr. Vaclovas Anskaitis) 
(1902-1964), lietuvių rašytojas, literatūros tyrinėtojas  

Spalio 11 d. 15-

osios mirties 

metinės 

Vladas Dautartas (1927-2000), rašytojas, eseistas, dramaturgas 

 

 

 

 

 

Jau greitai! 

Specialus leidinys 

„Mokymosi priemonių saugykla“ 

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
   

: Minėtos kūrėjų datos ; 
 

 

  Mato Šalčiaus 125-osios gimimo 

metinės 
 

  Anzelmo Matučio 30-osios mirties 

metinės 

  Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui - 140 

  Aidui Marčėnui - 55 

 
 

 
 

  

  Filmas. Legendų miestas (pagal Č.       

Grincevičiaus novelę „Naujųjų metų naktį“) 

  Filmas. Julius Janonis 

   Filmas. Kaimynai (pagal J. Paukštelio to   

paties pavadinimo romaną) 

  Filmas. Laiškas žuvėdrai 

 
 

Konkursai 
 

 

   Respublikinis moksleivių skaitovų 

konkursas (registracija iki 2015 m. lapkričio 1 

d.) 

  Mano fantazijų knyga (registracija iki 

2015 m. spalio 26 d.) 
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