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K ro n i k a
2012 metai Klasikinės filologijos katedroje
•

Kovo 9–10 dienomis įvyko Klasikinės filologijos katedros ir Klasikų asociacijos
surengta Trečioji respublikinė Antikos kultūros ir Antroji respublikinė lotynų kalbos
olimpiados. Jose dalyvavo 132 mokiniai.
Olimpiados dalyviams buvo suvaidinta
Klasikinės filologijos katedros studentų pastatyta Sofoklio tragedija Antigonė.

•

Kovo 25 – balandžio 2 dienomis surengta
pažintinė studentų ir dėstytojų kelionė į
Pietų Prancūziją (Provanso ir Langedoko
sritis).

•

Balandžio 23–26 dienomis Klasikinės filologijos katedros studentams paskaitas
skaitė Latvijos universiteto profesorė Ilze
Rumniece (Ancient Greek Poetical Texts in
Non-poetical Context, Parallel Features
in the Poetry of Engonopoulos and in Kazantzakis’ „Askitiki“.)

•

•

Gegužės 17–18 dienomis Klasikinės filologijos katedros studentams paskaitas skaitė
Liono universiteto profesorius Jean-Luc
Lamboley (The Text from Justinus about
the Foundation of Tarantum, The Urbanism
of Apollonia, Some Interesting Discoveries
from Apollonia).
Liepos 9–15 dienomis   Kražiuose vyko
akademinė studentų stovykla Antikos politinė
mintis: tradicija ir aktualumas, kurią organizavo Klasikų asociacija ir Kražių M. K. Sar
bievijaus kultūros centras. Studentams paskaitas skaitė prof. Eugenija Ulčinaitė, doc.
dr. Naglis Kardelis, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, doc. dr. Audronė Kučinskienė, Dalia Andziulytė, Raminta Važgėlaitė, Gytis
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Matuliūkštis bei doc. dr. Vytautas Ališauskas. Platono Valstybės skaitymus moderavo
dr. Mantas Adomėnas.
•

Rugpjūčio 24–26 dienomis Aukštadvaryje
vyko filosofinio teksto vertimo seminaras,
kuriame iš senovės graikų kalbos versti
Epikūro Svarbiausių minčių ir jas papildančių Vatikano posakių fragmentai. Seminaro
dalyvius su Epikūro filosofine sistema supažindino ir vertimo klausimais konsultavo doc. dr. Vytautas Ališauskas. Graikiško
teksto vertimo seminarą vedė Klasikinės
filologijos katedros doktorantas Paulius
Garbačiauskas. Epikūro teksto vertime
dalyvavo Klasikinės filologijos absolventė
Raminta Važgėlaitė.

•

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 2 dienomis vyko
kasmetis Euroclassica suvažiavimas ir
konferencija Reception and Spread of the
Classical Culture in Lithuania and the Baltic Region, pranešimus skaitė šie katedros
dėstytojai: doc. Vytautas Ališauskas (Sacred Languages among Barbarian Peoples), dr. Mindaugas Strockis (Lithuanian
Digital Data bases for Classicists).

•

Rugsėjo 3 d. Klasikinės filologijos kated
ros studentams paskaitą Neįgalumo problema Antikoje skaitė Briuselio ir Antverpeno
universitetų profesorius Christian Laes.

•

Rugsėjo 7 d. Asta Vaškelienė apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro
disertaciją XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra: genologiniai aspektai (Mokslinė konsultantė – prof. habil. dr.
Eugenija Ulčinaitė).

•

•

•

•

•

Rugsėjo 13–15 dienomis dr. J. Dikmonienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje
Imagines III: Magic and the Supernatural
from the Ancient World, vykusioje Johanno
Gutenbergo universitete Maince (Vokietija), ir skaitė pranešimą Supernatural and
Natural Powers of Medea in Antiquity and
in Contemporary Stage Performances of
Lithuanian Theatres.
Spalio 11–12 dienomis tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Petras Skarga SJ ir
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra 1612–2012 prof. habil. dr. Eugenija
Ulčinaitė   skaitė pranešimą Petro Skargos
„Seimo pamokslai“ LDK XVI a. politinių
traktatų kontekste. Doc. M. Čiurinskas
skaitė pranešimą Apie Petro Skargos „Šv.
Kazimiero gyvenimą“.
Spalio 18–20 dienomis tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti, dr.
M. Strockis skaitė pranešimą Thesaurus
Latino-Lituanicus ir lietuvių kalbos žodynų
tezauro sukūrimo galimybės.
Spalio 24 d. Klasikinės filologijos katedroje vyko studentų mokslinis seminaras.
Trečio kurso studentas Gintaras Dautartas
skaitė pranešimą Sapfo fragmentų 1, 31 ir
„Titono“ fragmento melodinė rekonstrukcija. Doktorantas Antanas Keturakis skaitė
pranešimą Antika operoje.
Lapkričio 10–12 dienomis katedros dėstytojai ir trečio kurso studentas Gintaras
Dautartas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Colloquium Balticum XI, vykusioje
Švedijos mieste Lunde. Pranešimus skaitė
Gintaras Dautartas (The Melodic Reconstruction of Sappho’s fragments No. 1, 31
and „Tithonus“ fragment), Dalia Andziulytė (Amber in Pliny the Elder’s „Natural
History“), Nijolė Klingaitė-Dasevičienė
(A king, a warrior, a man: king Ladislaus
IV Wasa in the XVIIth century Latin pane-

gyrics of Grand Duchy of Lithuania), Tomas Veteikis (Isocrates on eu phronountes:
some semantic and stylistic aspects of the
concept in his epideictic speeches on public and educational matters), Mindaugas
Strockis (Computer Analysis of Greek Hexameter), Audronė Kučinskienė (Forms of
dialogue in Cicero’s works).
•

Lapkričio 8–20 dienomis Klasikinės filologijos katedroje paskaitas skaitė Sankt Peterburgo universiteto profesorė Bizantijos ir
helenistikos katedros vedėja Fatima Eloeva.

•

Lapkričio 23 d. mokslinėje konferencijoje
Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė (XI Jurgio Lebedžio
skaitymai) pranešimus skaitė doc. M. Čiurinskas (XVII a. Mikalojaus Lancicijaus biografijos: prolegomena tyrimams), doc. dr.
V. Ališauskas (Šis tas nauja apie Vytauto Didžiojo (ne)motiną) ir Nijolė Klingaitė-Dasevičienė (Vladislovo Vazos gyvenimo refleksijos XVII a. lotyniškose LDK panegirikose).

•

Lapkričio mėn. Klasikinės filologijos kated
ros trečio kurso studentė Viktė Tamošaitytė
tapo Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos
rengiamo meninio vertimo konkurso „Noriu versti“ laureate.

•

Gruodžio 7 d. įvyko septintasis Klasikų
asociacijos suvažiavimas. Jame patvirtinta
nauja įstatų redakcija, įteikti garbės raštai ir
padėkos, pagerbti konkurso „Noriu versti“
laureatai. Suvažiavime suvaidintas Vilniaus
Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos
teatro studijos „Žodžio judesys“ spektaklis
„Soles excipe“ (vadovė Vilija Niauronytė).

•

Gruodžio 17 d. įvyko studentų mokslinis
seminaras. Pranešimus skaitė trečio kurso
studentė Akvilė Vaiginytė (Kazimiero Vijūko Kojalavičiaus „Vitae“ skaitmeninimo
darbai ir problemos), ketvirto kurso studentai Alius Jaskelevičius (Antikinių vardų
lietuvinimo klausimas) ir Antanas Vitkauskas (Ovidijaus „Vaistų nuo meilės“ vertimo
problematika).
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