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INFORMACIJA APIE LEKTORIŲ 

 

Lektoriaus vardas, pavardė 

 

VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJUS 

 

Atstovaujamas TAU – 

Informacija apie mokslinę veiklą ir 

praktinės veiklos patirtį  

arba trumpa biografija, skirta viešinimui 

Paskaitų ciklo tikslas – kelti sąmoningumą, priimant kitokią 
kultūrinę tradiciją. Pranešimai skatins pagarbą žydų bendruomenės 

tradicijų atžvilgiu, kels klausimą apie teisę išpažinti ir laisvai 

pareikšti savo religinius įsitikinimus, plės toleranciją ir empatiją 
šiuolaikinės visuomenės kontekste. 

Kontaktai: telefonas ir/arba el.p. adresas +370 611 66 299  

 

Sutinku, kad NTAUA paviešintų mano 

biografiją ir kontaktus interneto svetainėje 

www.tauasociacija.lt  

TAIP 

Sutinku būti kviečiamas skaityti paskaitas 

trečiojo amžiaus universitetuose pagal 

dvišalį susitarimą 

TAIP 

Sutinku būti kviečiamas skaityti paskaitas 

nuotoliniu būdu trečiojo amžiaus 

universitetuose pagal dvišalį susitarimą 

TAIP 

PASKAITA NR. 1 

Paskaitos pavadinimas Šabas – kaip jį paminėti ir švęsti? 

 

Trumpa paskaitos anotacija Susitikimo metu bus aptartas pasiruošimas Šabui, kaip šiai dienai 

kaupiamasi ir kaip tvarkomasi rengiantis sutikti Šabo pradžią 

griežtai nustatytu laiku.  

PASKAITA NR. 2 
Paskaitos pavadinimas Kalendorinės žydų šventės: simboliai, patiekalai, ritualai 

Trumpa paskaitos anotacija Susitikimo metu bus aptariamos rudenį švenčiamos tradicinės žydų 
šventės. 

PASKAITA NR. 3 
Trumpa mokymo programos/paskaitų ciklo 

anotacija 
Pažintis su sinagogomis 

Kita informacija apie programą/paskaitų 

ciklą 

Susitikimo metu sužinosite, kaip vadinasi žydų maldos namai, kiek 

Lietuvoje buvo ir tebėra išlikusių buvusių sinagogų ir kiek 

veikiančių, kokios pagrindinės šio pastato dalys ir jų paskirtis, kuo 
ypatinga žydų maldos namų puošyba bei kurioje sinagogos vietoje 

laikoma Tora.  

PASKAITA NR. 4 

Trumpa mokymo programos/paskaitų ciklo 

anotacija 
Samuelio Bako gyvenimo ir kūrybos istorija 

Kita informacija apie programą/paskaitų 

ciklą 

Susitikimo metu bus kalbama apie Vilniuje gimusį dailininką 

Samuelį Baką, kuris per daugiau kaip 70 metų trunkantį kūrybinį 
kelią sukūrė savitą simbolių kalbą ir kūrybos stilių, vadinamą 

alegoriniu realizmu. Klausytojai bus susipažindinti su dailininko 

kūrybinių ieškojimų kaita, naudojamais simboliais ir jų reikšmėmis, 

kurios yra neatsiejamos nuo dailininko išgyvenimų ir patirčių. 
Savarankiškai nagrinėdami paveikslus, dalyviai taip pat lavins savo 

pastabumą. Bus diskutuojama viena iš galimų temų, kurią bendru 

sutarimu pasirinksime iš interaktyvios prieigos 
menas.samuelisbakas.lt 

 

http://www.tauasociacija.lt/
https://menas.samuelisbakas.lt/

