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1 Įsimintinos 2017 m. kovo mėn. kūrėjų datos 1 
 

Kovo 1 d. 115-osios 

gimimo metinės 

Pranas Genys (1902-1952), muziejininkas, poetas 

Kovo 6 d. 90-osios 

gimimo metinės 

Gabrielis Garsija Markesas (Gabriel José de la 

Concordia García Márquez) (1927-2014), kolumbiečių 

magiškojo realizmo rašytojas, prozininkas, žurnalistas, 

leidėjas, politinis veikėjas, Nobelio literatūros 

premijos laureatas (1982 m.) 

Kovo 7 d. 110-osios 

mirties metinės 
Martynas Sederevičius (1829-1907), kunigas, religinių 

raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys, lietuviškos spaudos 

platinimo organizatorius (vadintas „Knygnešių tėvu“) 
Kovo 8 d. 140-osios 

gimimo metinės 

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877-1930), 

rašytoja, vertėja, pedagogė 

Kovo 9 d. 100-osios 

gimimo metinės 

Algirdas Julius Greimas (1917-1992), mokslininkas, lietuvių 

kilmės prancūzų semiotikas, eseistas, kalbininkas, mitologijos tyrinėtojas 

Kovo 10 d. 90-osios 

gimimo metinės 

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

dramaturgas 

Kovo 12 d. 95-osios 

gimimo metinės 

Džekas Keruakas (Jack Kerouac; tikr. Jean-Louis 

Lebris de Kérouac – Džekas Luisas Lebris de 

Keruakas) (1922-1969), prancūzų kilmės amerikiečių 

rašytojas, poetas, bytnikų judėjimo pradininkas 

Kovo 18 d. 155-osios 

gimimo metinės 

Jurgis Mikšas (1862-1903), Mažosios Lietuvos tautinio 

sąjūdžio veikėjas, spaustuvininkas ir leidėjas, 

aušrininkas 

Kovo 18 d. 85-osios 

gimimo metinės 

Džonas Apdaikas (John Hoyer Updike) (1932-2009),  

amerikiečių rašytojas, poetas, eseistas, literatūros 

kritikas 

Kovo 18 d. 85-osios 

gimimo metinės 

Edvardas Uldukis (g. 1932), rašytojas, žurnalistas, 

redaktorius, publicistas 

Kovo 22 d. 185-osios 

mirties metinės 

Johanas Volfgangas fon Gėtė (Johann Wolfgang von 

Goethe) (1749-1832), vokiečių rašytojas, humanistas, 

politikas, mokslininkas, filosofas 

Kovo 23 d. 175-osios 

mirties metinės 

Stendalis (Stendhal; tikr. Marie-Henri Beyle – Anri 

Marijus Beilis) (1783-1842), prancūzų rašytojas, 

autobiografas, dienoraščių autorius, vienas realizmo 

srovės pradininkų 

Kovo 24 d. 135-osios 

mirties metinės 

Henris Vodsvertas Longfelas (Henry Wadsworth 

Longfellow) (1807-1882),  

amerikiečių rašytojas, poetas, pedagogas 
Kovo 27 d. 60-osios 

mirties metinės 

Kristoferis Morlėjus (Christopher Darlington Morley) 

(1890-1957), amerikiečių rašytojas, žurnalistas 

Kovo 27 d. 95-osios 

gimimo metinės 

Dikas Kingas-Smitas (Dick King-Smith, tikr. Ronald 

Gordon King-Smith) (1922-2011), anglų rašytojas, 

vaikų literatūros kūrėjas 

2017 m. kalendoriaus tęsinys ČIA ir ČIA 
 

 

 

 

           

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

 Lituanistinio švietimo 

aktualijos  
 

① Kūrybiniai darbai. Marijampolės Sūduvos 

gimnazija (Lietuvių kalbos dienos 2017) 
 

 Kūrinių ekranizacija  
 

① Filmas. Lietuvininkai arba Audioteka. 

Lietuvininkai.mp3 

② Knygnešio diena (kovo 16 d., filmas) 

| Kalendorinės šventės \ 
 

① Kovas ir liaudies prietarai 

② Gavėnia. Pelenų diena (kovo 1 d.) 

③ Užgavėnių tradicijos  (kilnojamoji data) 

④ Užgavėnių valgiai 

⑤ Šv. Kazimieras, Kovarnių diena (1) (kovo 4 d.) 

⑥ Šv. Kazimiero ir Kovarnių diena (2) (kovo 4 

d.) 

⑦ Tarptautinė moters diena. Faktai ir idėjos 

(kovo 8 d.) 

⑧ 40-ties paukščių diena (kovo 10 d.) 

⑨ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 

(kovo 11 d.) 

⑩ Juozapinės ir Pempės šventė (kovo 19 d.) 

⑪ Pasaulinė Žemės diena. Pavasario 

lygiadienis (kovo 20 d.) 

⑫ Pasaulinė poezijos diena (1) (kovo 21 d.) 

⑬ Pasaulinė poezijos diena (2) (kovo 21 d.) 

⑭ Gandrų sugrįžimas. Blovieščiai (kovo 25 d.) 
 

 Technologijos  

Mobilioji programėlė „Prieš egzaminą“ 
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