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Įsimintinos 2017 m. birželio mėn. kūrėjų datos 
Birželio 1 d. 145-osios 

gimimo metinės 

Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda) (1872-

1957), prozininkė, visuomenės veikėja 

Birželio 5 d. 105-osios 

gimimo metinės 

Pranas Bagdas-Bagdanavičius (slap. Pranas J. 

Naumiestiškis) (1912-1991), dramaturgas, prozininkas 

Birželio 6 d. 20-osios 

mirties metinės 

Eduardas Mieželaitis (1919-1997), poetas, publicistas, 

vertėjas 

Birželio 7 d. 50-osios 

mirties metinės 

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967), lietuvių rašytojas, 

poetas, vertėjas, literatūros istorikas ir kritikas 

Birželio 7 d. 105-osios 

gimimo metinės 

Aleksys Churginas (1912-1990), poetas, vertėjas 

Birželio 12 d. 15-osios 

mirties metinės 

Jurgis Jankus (1906-2002), prozininkas, eseistas 

Birželio 18 d. 115-

osios gimimo metinės 

Vytautas Alantas (tikr. Jakševičius) (1902-1990), lietuvių 

rašytojas 

Birželio 24 d. 400-

osios gimimo metinės 

Kazimieras Kojelavičius-Vijukas (1617-1674), jėzuitas, 

kunigas, literatas, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, 

profesorius 

Birželio 24 d. 260-

osios gimimo metinės 

Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757-1838), lietuvybės 

veikėjas, pirmasis „Naujojo Testamento“ į lietuvių kalbą 

vertėjas, lietuviškos raštijos rėmėjas, Kanonų teisės daktaras, 

Žemaičių vyskupas 

Birželio 27 d. 85-osios 

gimimo metinės 

Kazys Saja (g. 1932), prozininkas, dramaturgas, visuomenės 

veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras 

Birželio28 d.   85-

osios mirties metinės 

Maironis (tikr. Jonas Mačiulis) (1862-1932), kunigas, poetas 

romantikas, rašytojas, teologijos daktaras, profesorius 

2017 m. pasaulio ir lietuvių kūrėjų kalendorius ČIA ir ČIA. Kas savaitę skelbiama Facebook paskyroje 

ČIA  
 

Apklausos 2017-04-24. – 2017-05-20 rezultatai. Ar mokslo metų 

ilginimas (10-15 dienų) – protingas bendrojo ugdymo kokybės gerinimo 

pasirinkimas? 

Atsakymas Balsai Procentai 

Ne 449 68,34% 

Nieko nekeičia 145 22,07% 

Taip 63 9,59% 

Iš viso: 657 balsai 
 

Nauja apklausa. Kaip pasiruošę dalykų brandos egzaminams? 

Paspauskite vieną nuorodą iš logotipų ir balsuokite:  

 
 

 

           

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 
 Lituanistinio švietimo aktualijos  

 

√ Švietimo aktualijos (elektroniniai leidiniai) 

√ Nacionalinio diktanto finalas 

√ Lietuvių kalbos naujienos  (123 leidinys) 

√ Dėl 2018 metų virtualių elektroninių 

lietuvių ir užsienio kūrėjų literatūros 

kalendorių sudarymo 
 

───────────── 

 

 Renginiai  

* 2017 m. gegužės 22 d. 17 val. POEZIJOS 
PAVASARIS. Kas vakarą duetai – „Pauzėje 

poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto 
g. 25, Klaipėda) 

* 2017 m. gegužės 22 d. 17 val. POEZIJOS 
PAVASARIS: susitikimas su poete Giedre 

Kazlauskaite Vilniaus universiteto Kristijono 
Donelaičio auditorijoje (Universiteto g. 3, 

Vilnius) 
* 2017 m. gegužės 22 d. 18 val. POEZIJOS 

PAVASARIS. „Drauge su Lietuvos 
kinematografininkų sąjunga“: Agnės 

Marcinkevičiūtės filmas apie poetą Jurgį 
Kunčiną „Beveik laimingas“ ir Jurgio Kunčino 

rinktinė „Malūnų gatvė be malūnų“ 
Kinematografininkų są-jungos salėje (Vasario 

16-osios g. 8, Vilnius) 

Žiūrėkite: √ Tarptautinis festivalis „Poezijos 

pavasaris 2017“  (renginių programa) 
 

───────────── 
 

 
Vaizdo įrašai 

►Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokykloje  

►Išmintingi pastebėjimai  

►Justinas Marcinkevičius. Mintys 
 

───────────── 
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