
 

 

 

 

 

Dalyko „Lietuvių literatūra (užsieniečiams)“  

mokymosi planas  

 

Dėstytoja – Indrė Žakevičienė 

 

Dalyko mokymosi rezultatai: 

 Apibrėžti svarbiausias lietuvių literatūros kryptis. 

 Analizuoti konkrečias istorines aplinkybes, veikusias bendrą XX a. pradžios, vidurio ir pabaigos 

Lietuvos kultūrinę situaciją; apibūdinti XXI a. Lietuvos kultūrinį kontekstą. 

 Analizuoti lietuvių literatūros autorių poezijos, prozos tekstus, lyginti lietuvių rašytojų tekstus su 

tipologiškai artimais kitų šalių autorių tekstais; vertinti lietuvių literatūros istoriją visuotinės 

literatūros istorijos kontekste. 

 

 

Visi susitikimai su dėstytoju/ konsultantu vyks internete per MS TEAMS (IV 14:30 – 17.00) 

Tema Mokymosi 

savaitė 
Kontaktinės 

valandos  

Atsiskaitymai 

1. Bendra lietuvių literatūros 

charakteristika nuo spaudos 

draudimo laikų iki sovietmečio 

pradžios. 

1 2022-02-03 

14:30 – 17:00 
Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

2. XX a. pradžios lietuvių 

literatūra ir tautinio tapatumo 

klausimas. Nepriklausomos 

Lietuvos kultūrinio gyvenimo 

apžvalga. 

 

2 2022-02-10 

14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

3. Realizmas. Lietuviškasis 

neoromantizmas ir 

simbolizmas. Atidžiojo 

skaitymo metodas ir poetinių 

tekstų analizė. 

3 2022-02-17 

14:30 – 17:00 

 Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

4. Lietuviškojo avangardizmo 

tendencijos. Modernistinių ir 

postmodernistinių tekstų ypatybės. 

 

4 2022-02-24 

14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

5. Sovietmečio literatūros 

charakteristika, privalomosios 

literatūros schemos. 

5 2022-03-03 
14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 
užduočių stebėjimas, 
savarankiško darbo 
vertinimas. 

6. Kolokviumas 

 

6 2022-03-10 

14:30 – 17:00 
Kolokviumui pateiktos 

užduoties (teksto analizės) 

vertinimas. 



 

 

 

7. Egzodo literatūros reiškinys. 

Svetur kuriančių lietuvių rašytojų 

tekstų apžvalga. Literatūros etikos 

klausimas. 

7 2022-03-17 

14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

8. Raudonoji pseudoliteratūra 

stalininėje Lietuvoje. Atšilimo 

laikotarpio tendencijos. 

8 2022-03-24 
14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

9. Egzistencialistų proza 

sąstingio periodu (B. 

Radzevičiaus, R. Granausko, R. 

Klimo tekstai). 

9 2022-03-31 

 14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

10. Lietuviškasis magiškas 
realizmas (S. T. Kondroto ir J. 
Skablauskaitės proza). 

10 2022-04-07 

14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

11. Lakoniškosios prozos 

pavyzdžiai sovietmečiu (Bitė 

Vilimaitė ir Romualdas 

Lankauskas) 

11 2022-04-21 

14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

12. Intelektualiosios prozos 
samprata. Ramūno Klimo ir 
Vytauto Martinkaus tekstai. 

12 2022-04-28 

14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

13. Naujausios lietuvių literatūros 
tendencijos. Žanro problema. 

13 2022-05-05 

14:30 – 17:00 
Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

14. Naujausias lietuvių romanas: 

S. Parulskis, R. Šerelytė, R. 

Aškinytė, Laura Sintija 

Černiauskaitė. 

 

14 2022-05-12 

14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

15. Šiuolaikinės lietuvių poezijos 
apžvalga. 

15    2022-05-19 

  14:30 – 17:00 

Atliekamų praktinių 

užduočių stebėjimas, 

savarankiško darbo 

vertinimas. 

Vertinimo strategija 

Užduotys Svoris Bendras svoris 

Namų darbas 20 % 20 % 

Kolokviumas 30 % 30 % 

Egzaminas 50 % 50 % 

Iš viso: 100 % 

 

 


