
VU FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMOSE NUMATYTOS 

TEKSTŲ KŪRIMO (LITERATŪROLOGINĖS) PRAKTIKOS 

TIKSLAI, UŽDUOTYS IR ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI 
 

Tekstų kūrimo (literatūrologinės) praktikos tikslas 

Praktikos tikslas – taikyti praktikoje studijų metu įgytas Lietuvių filologijos arba kitos studijų programos 

ugdomas kompetencijas: 

1. Lietuvių arba kitos studijuojamos literatūros, kultūros analizę ir vertinimą įvairiais lygmenimis, taikant 

literatūros istorijos ir teorijos žinias ir gebėjimus;  

2. Lietuvių arba kitos studijuojamos kalbos vartotojo kompetenciją, visų pirma – gebėjimą kurti ir redaguoti 

lietuvių arba studijuojama kalba įvairių žanrų tekstus: recenzijas, apžvalgas, straipsnius, temines interpretacijas 

ir esė (jei tekstai kuriami užsienio kalba – juos vertina užsienio filologijos specialistas); 

3. Analitinį ir kritinį mąstymą, gebėjimą dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėjimą bendradarbiauti ir 

bendradarbiauti, gebėjimą (įsi)vertinti siekiant kokybės. 
 

Tekstų kūrimo (literatūrologinės) praktikos užduotys (numatomi rezultatai) 

1. Susipažinti su praktikos institucijos struktūra ir jos veikla; 

2. Perskaityti, išanalizuoti ir kritiškai įvertinti reikiamu teoriniu, kritiniu ir metodologiniu požiūriu 5–7 

naujausius lietuvių arba kitos studijuojamos literatūros kūrinius (knygų formatu); 

3. Parašyti 1–3 analitinius tekstus apie naujausius lietuvių arba kitos studijuojamos literatūros kūrinius ir (ar) 

literatūros vakarus: knygų recenzijas, apžvalgas, straipsnius, temines interpretacijas, kūrybines esė su 

literatūros vertinimais ar literatūros vakarų apžvalgas su analitiniais vertinimais: 

- 1 tekstą literatūros ar kultūros mėnraščiams ~ 4–5 psl. apimties;  

- ne mažiau 2 literatūros ar kultūros savaitraščiams ~ 2 – 2,5 psl. apimties;  

- daugiau, bet trumpesnių tekstų kitiems leidiniams ar pranešimų formatams.  

Tekstai publikuojami pripažintoje literatūrinėje ir/ar kultūrinėje spaudoje (žurnalai „Metai“, „Kultūros barai“, „Krantai“, „Naujasis 

Židinys“, savaitraščiai „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“). Dienraščių literatūriniams ir kultūriniams priedams, pavyzdžiui, 

„Bernardinai.lt“ rašyti galima, tačiau reikėtų su Fakulteto praktikos vadovais suderinti publikacijų skaičių ir tematiką.  

Leidžiama rinktis alternatyvią socialinių tinklų, dienraščių, TV ir radijo  kultūros ir meno laidų kanalų siūlomą publikacijų vietą. 

Publikacijų ar viešinamų pranešimų skaičių studentas derina su priimančia institucija, tačiau bent viena publikacija / pranešimas tokiose 

institucijose ar leidiniuose turi sietis su lietuvių literatūros sklaida, apžvalga ar aptarimu; šie tekstai turi atskleisti aukščiau minėtas 

kompetencijas.  

Atitinkamai, „Tekstų kūrimo“ praktiką atliekantys užsienio filologijų programų studentai, rašantys tekstus leidiniams užsienio kalba 

bent vienoje publikacijų turi pristatyti kurį nors lietuvių literatūros istorijos, dabarties reiškinį, asmenybę ar kūrinį, nes be pasirinktos 

leidinio institucijos ir jos vadovų atsiliepimo, tokio teksto kompetenciją vertins „Teksto kūrimo“ praktikos vadovai. 

5. Siekdami tobulinti savo veiklą, praktiką atliekantys studentai įsipareigoja dokumentuoti ir reflektuoti 

praktikos procesą dienoraštyje (apibūdinti praktikos institucijos vidinius darbo procesus, atliekamus darbus ir 
kuriamus tekstus: pobūdį, žanrus, tematiką, turinį ir pan., analizuoti kylančias problemas ir jų sprendimo būdus 

ir t. t.). 
 

Atsiskaitymas už tekstų kūrimo (literatūrologinę) praktiką 

Atsiskaitydamas už atliktą tekstų kūrimo (literatūrologinę) praktiką, studentas pateikia Fakulteto praktikos 

vadovui: 

1. Išsamią praktikos ataskaitą, kurią sudaro: 

1.1. Informacija apie praktikos instituciją; 

1.2. Praktikos dienoraštis; 

1.3. Įsivertinimas ir komentarai apie praktiką; 

1.4. Studento sukurti tekstai; 

1.5. Studento spaudai / pranešimui parengti tekstai. 

2. Institucijos praktikos vadovo atsiliepimą (su įvertinimu). 


