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VU.ACADEMIA.RU 

Naujas neformalių paskaitų ciklas, skirtas vyresnių klasių moksleiviams  

bei visiems besidomintiems  

rusų kalba, literatūra ir kultūra  
 

SUSITIKIMŲ KALENDORIUS 

Visų paskaitų pradžia: 11:00  

Paskaitos vyks online Microsoft Teams platformoje 

Išankstinė registracija būtina: 
https://www.flf.vu.lt/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=31 

 Registruotis galima iki paskutinės dienos prieš paskelbtos paskaitos dieną 21:00 valandos. Į Jūsų nurodytą 

paštą bus išsiųsta prisijungimo nuoroda 

Naujienas sekite socialiniame tinkle Facebook: VU Academia.ru; VU Rusų filologijos katedra  

Visi renginiai nemokami 

 

 

13.02.2021 Lietuvos įtaka rusų kalbos istorijai  

Ar gali palyginti nedidelė šalis daryti įtaką didžiulės 

kaimyninės šalies kalbinėms ir kultūrinėms 

tradicijoms? Kokiu būdu ir būtent kam? Kad 

atsakytume į šiuos klausimus, leisimės į įdomią kelionę 

į baltų ir slavų santykių istoriją Rytų Europoje. 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas lietuvių įtakai rusų 

kalbos istorijai ir jos padariniams, kurie taip pat yra 

labai svarbūs tiek ukrainiečių, tiek  baltarusių 

tradicijoms. Sergėjus Temčinas, profesorius, 

humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių kalbos 

instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, 

Šv. Ambraziejaus Mediolaniečio akademijos slavistikos 

klasės akademikas (Milanas, Italija) padės jums perprasti šiuos sudėtingus kalbinius ir istorinius 

procesus. Paskaitos kalba – rusų.  
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27.02.2021 Olga Dubeneckienė-Kalpokienė: nuotraukų albumas 

Menininkė, modelis, baleto šokėja, choreografė, scenografė ir 

pedagogė Olga Dubeneckienė-Kalpokienė (1885–1967) gimė 

Sankt Peterburge, 1919 m. su savo pirmuoju vyru Vladimiru 

Dubeneckiu emigravo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Ji iškart tapo 

ryškia laikinosios sostinės bohemiško gyvenimo figūra. Vienas 

didžiausių Dubeneckienės-Kalpokienės pasiekimų yra tai, kad ji 

prisidėjo prie Lietuvos profesionalaus baleto kūrimo, įkurdama 

1921 m. pirmąją Lietuvoje baleto mokyklą, kuriai vadovavo  

daugiau nei 5 metus.  

2021 m. Vilniaus dailės akademija ir Rusų kultūros centras išleis 

Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės nuotraukų albumą, kuriame 

bus pristatyta Olgos kaip šokėjos ir modelio kūryba. Natalja 

Kapočė, Vilniaus universiteto rusų filologijos katedros lektorė, 

humanitarinių mokslų daktarė, viena iš albumo sudarytojų, 

papasakos apie nepaprastą Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės 

asmenybę ir pristatys nuotraukų albumą. Paskaitos kalba – rusų.  

 

 

13.03.2021 Vilnius Napoleono kelyje į Indiją: apie 1812 m. karo geografiją ir kultūrą 

 

 1812 m. Vilniaus miestas buvo trečias pagal svarbą 

Rusijos imperijos miestas. Po Napoleono kariuomenės 

puolimo birželio mėnesį Vilnius trumpam tapo 

pirmuoju miestu Europoje, pokylių ir paradų erdve, o 

gruodį, traukiantis kariuomenei, jis tapo miestu 

nekropoliu, galutinio Didžiosios armijos žlugimo vieta. 

Lietuvos, Rusijos, Prancūzijos istoriografijose įvairios 

1812 m. karo įvykių interpretacijos svarbios kuriant 

nacionalines tapatybes. Tačiau yra ir kitas praeities 

įvykių suvokimo būdas – kai dėmesys sutelkiamas 

būtent į miesto istoriją kaip į įvairių pasakojimų, kurių dažnai negalima suvesti į vieningą didįjį 

naratyvą, susikirtimo erdvę. Šį pasakojimo būdą apie praeitį – kai erdvė yra ne mažiau svarbi, nei 

laikas – pasirinko Laimonas Briedis knygoje Vilnius: the city of strangers / 

Vilnius: savas ir svetimas / Вильнюс: город странников. Briedžio knygos vertėja į rusų kalbą, 

humanitarinių mokslų daktarė, filologė Taisija Oral papasakos apie 1812 metų Vilnių kaip apie 

istorinių, geografinių, kultūrinių prasmių erdvinį mazgą. Paskaitos kalba – rusų.  
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27.03.2021 16+ literatūra ne mokyklai 

Kaip orientuotis šiuolaikinės literatūros pasaulyje? Ką skaityti vyresnėse 

klasėse už mokymosi programos ribų? Ką siūlo knygų rinka jaunimui? Kaip 

rinktis knygas suaugusiems ar paaugliams? Kaip surasti laiko knygoms ir kokie 

skaitymo metodai egzistuoja? Nuo ko apskritai pradėti? Manome, kad šiuos 

klausimus jūs ne kartą esate sau uždavę. Dabar jūs turite unikalią galimybę  

aptarti juos su šiuolaikinės literatūros vaikams ir paaugliams eksperte,  

Maskvos valstybinio universiteto absolvente Olga Velavičiūte.  Paskaitos 

kalba – rusų.  

  

 

10.04.2021  Apie baimes: 2020  

2009 m. pasirodė garsaus filosofo A. M. Piatigorskio 

straipsnis „Baimė iš 2009 m.“, kur be kita ko buvo 

pasakyta: „Apie senovės šumerų baimę mes nežinome 

nieko, kaip ir apie šiuolaikinio papuaso baimę, o dažnai 

ir apie savo kolegos ar kaimyno baimę“. Šiandien 

galbūt ne besąlygiškai sutiktume su garsiuoju 

mąstytoju: dėl socialinių tinklų mes galime nemažai 

sužinoti apie kaimyno kaip visuomenės nario baimes. 

Socialiniuose tinkluose yra grotažymė #baimė, o tai 

parodo aptariamo reiškinio svarbą tinklo vartotojams. 

Kodėl atsiradus elektroninei komunikacijai kalbos apie baimę tik suintensyvėjo? Kaip išreiškiama 

„2020 m. baimė“, kuri pagal apibrėžimą laikoma „prakeikta“ dėl daugybės nelaimių šiais metais ir, 

svarbiausia, dėl visą pasaulį užklupusio viruso pandemijos, ir kuo ji skiriasi ar kuo yra panaši į 

ankstesnes baimes? Kalbėsime apie baimės rūšis, apie tai, kaip kalbėjimas apie baimę sukuria tam 

tikrą „baimės lauką“, kuriame veikia tiek baimės aukos, tiek tie, kuriems naudingas jos buvimas 

visuomenėje. Parodysime, kaip individuali baimė virsta visuomenės „didele baime“, apimančia 

didelę visuomenės dalį. Įdomu tai, kad baimė, kuri visada buvo siejama su bailumu, pastaruoju 

metu įgijo teigiamą atspalvį. Apie šio reiškinio priežastis pasakos afilijuota Vilniaus universiteto 

profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Eleonora Lassan. Paskaitos kalba – rusų. 
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24.04.2021 Apie ankstyvąjį ir vėlyvąjį Dostojevskį   

 

Pristatydami autorius, apžvelgdami jų kūrybos kelią 

esame įpratę jį skirstyti į įvairius periodus. Dažniausiai 

šiam tikslui pasitelkiame chronologinį principą, leidžiantį 

mums stebėti kūrėjų meninę evoliuciją, išskirti 

svarbesnius vieno ar kito etapo meninius pasiekimus. 

Šioje paskaitoje susipažinti su Fiodoro Dostojevskio 

kūrybos periodizacija, kai kuriais specifiniais jos 

bruožais ir čia kylančiomis problemomis, kviečia 

humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto 

Rusų filologijos katedros docentė Dagnė Beržaitė. Paskaitos kalba – lietuvių.  

 

 

08.05 2021 Materialios LDK spausdintinių knygų savybės: nuo amato iki meno 

 

XXI a. popierinė knyga greitai praranda populiarumą. 

Šiuolaikinis žmogus vis dažniau jos atsisako dėl naujų teksto 

laikmenų – elektroninės ar garsinės knygos, telefono bei 

interneto. Visuomenėje diskutuojama, kaip greitai knyga 

numirs. Tačiau, nepaisant pesimistinių prognozių, bibliotekos ir 

muziejai visame pasaulyje renka, tiria ir kuria skaitmenines 

popierinių leidinių kopijas. Elektroninių technologijų klestėjimo 

laikais popierinė knyga įgyja vertę kaip unikalus žmonijos 

išradimas, kuris buvo pagrindinė žinių kūrimo, kaupimo ir 

perdavimo priemonė XVI – XX a. Vilniaus universiteto 

bibliotekos Retų spaudinių skyriaus darbuotoja, 

humanitarinių mokslų daktarė Inna Kažuro savo paskaitoje 

aptars LDK spausdintinės knygos materialias savybes. Norint 

suvokti senosios spausdintinės knygos kaip teksto laikmenos fenomeną, siūloma svarstyti 

klausimus – kaip rankinėje spaudoje buvo gaminami tekstai; kokios vertybės slypi senos knygos 

grafiniame apipavidalinime? Atsakymus į šiuos (ir ne tik) klausimus jūs sužinosite paskutinėje šio 

sezono projekto VU.ACADEMIA.RU paskaitoje.  

Paskaitos kalba – rusų.  

 


