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2016 m. gruodis. Nr. 102 
 
Mus rasite: 

    

 

 Virtualūs elektroniniai kalendoriai  
 

√ 2017 metų pasaulio kūrėjų literatūrinis kalendorius arba ČIA 

√ 2017 m. lietuvių kūrėjų literatūrinis kalendorius arba ČIA 

Daugiau rasite ČIA 

⫷ Švietimo atgarsiai (174 apžvalga) ⫸ 
 

: Įsimintinos 2017 m. sausio mėn. kūrėjų datos ; 
 

 

Sausio 1 d.     
65-osios gimimo 

metinės 

Vytautas Račickas (g. 1952), vaikų rašytojas 

Sausio 3 d.     
125-osios gimimo 

metinės 

Džonas Ronaldas Ruelas Tolkinas (John 
Ronald Reuel Tolkien) (1892-1973), anglų 

rašytojas, poetas, lingvistas, filologas, vertėjas, 
literatūros kritikas, filosofijos profesorius 

Sausio 5 d.     
90-osios gimimo 

metinės 

Vladas Grybas (1927-1954), lietuvių poetas 
 

Sausio 5 d.     
85-osios gimimo 

metinės 

Umbertas Eko (Umberto Eco) (1932-2016),  
italų kalbos tyrinėtojas, rašytojas, filosofas, 

literatūros kritikas 

Sausio 6 d.  
90-osios gimimo 

metinės 

Vitas Areška (g. 1927), lietuvių literatūros 
tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų 

daktaras 

Sausio 8 d. 
470-osios gimimo 

metinės 

Išleistas Martyno Mažvydo „Katekizmas“ 
(Karaliaučius, 1547) 

 

Sausio 9 d. 
260-osios mirties 

metinės 

Bernaras le Bovjė de Fontenelis (Bernard le 
Bovier de Fontenelle) (1657-1757), 

prancūzų rašytojas, poetas, dramaturgas, filosofas, 
eseistas, Pjero Kornelio giminaitis 

Sausio 10 d. 
75-osios gimimo 

metinės 

Rimantas Šavelis (g. 1942), prozininkas, 
dramaturgas, visuomenės veikėjas 

Sausio 13 d. 
70-osios gimimo 

metinės 

Jurgis Kunčinas (1947-2002), poetas, eseistas, 
vertėjas, vienas žymiausių lietuvių prozininkų po 

Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 

Sausio 15 d. 
355-osios gimimo 

metinės 
 

Moljeras (Moliere; tikr. Žanas Batistas 
Poklenas) (Jean-Baptiste Poquelin) (1662-

1673),  
prancūzų dramaturgas, aktorius, teatralas, 

komedijos meistras 

2017 m. kalendoriaus tęsinys ČIA ir ČIA 
 

 

 
 

 

           

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

 
 

⫷ Su šventėmis! (vaizdo įrašas) ⫸ 

 
 

⫷ Naujųjų metų tradicijos pasaulyje ⫸ 
 

  
 

⫷ Sausis ir liaudies prietarai ⫸ 

⫷ Trys Karaliai, burtai ir žaidimai ⫸ 

⫷ Laisvės gynėjų diena ⫸ 
⫷ Šv. Paulius ir pusiaužiemis ⫸ 
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