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Kronika
2009 metai Klasikinės filologijos katedroje
àà Vasario 11 dieną įvyko docento Benedikto
Kazlausko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Vilniaus universiteto mokslinėje
bibliotekoje buvo surengta doc. B. Kazlausko
atminimui skirta paroda.
àà Vasario 26 dieną doc. Naglis Kardelis
Antikos studijų seminare skaitė pranešimą
Plutarcho traktatas „Apie Izidę ir Ozyrį“:
graikiška egiptietiško mito interpretacija.
àà Kovo 29–balandžio 12 dienomis Klasikinės
filologijos katedros dėstytoja dr. Audronė
Kučinskienė surengė pažintinę kelionę po
antikines archeologines dabartinės Turkijos
vietas.
àà Balandžio 9 dieną Klasikinės filologijos
katedroje įvyko seminaras lotynų kalbos
mokytojams „Lotynų kalbos ir antikinės
literatūros dėstymo metodika“.
àà Gegužės 11–16 dienomis dėstytoja Kristina
Svarevičiūtė tobulino kvalifikaciją Graikijoje, Tesalonikuose, Graikijos švietimo
ministerijos Graikų kalbos centre.
àà Gegužės 13 dieną doktorantė Jovita Dikmonienė Antikos studijų seminare skaitė pranešimą Jausmų poetika Senekos tragedijose.
àà Gegužės mėnesį doc. Naglis Kardelis Salomėjos Nėries gimnazijoje tarptautinio projekto „Būk su mokytoju“ dalyviams – 12-ųjų
klasių mokiniams – vedė integruotą pamoką
„Antikiniai kontekstai samprotaujamojo tipo
rašinyje“, doc. Nijolė Juchnevičienė dalyvavo integruotoje pamokoje „Vivat lingua
Latina“.
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àà Gegužės 27 dieną klasikinės filologijos studentai įsteigė Klasikų klubą.
àà Birželio 17 dieną doc. Nijolė Juchnevičienė
dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame
iš esmės buvo pritarta Klasikinės filologijos
ir Klasikų asociacijos iniciatyvai kurti Lietuvoje klasikinių gimnazijų tinklą.
àà Birželio 22 dieną išleista pirmoji Lietuvių
filologijos ir naujosios graikų kalbos bakalaurų laida.
àà Birželio 26 dieną įvyko trečiasis Klasikų
asociacijos suvažiavimas.
àà Birželis 26–28 dienomis doc. Naglis Kardelis
dalyvavo Santaros-Šviesos konferencijoje,
diskusijoje apie intelektualų vietą šiuolaikinėje visuomenėje.
àà Liepos 10–20 dienomis doc. dr. Nijolė Juchnevičienė dalyvavo pasauliniame klasikų
kongrese Academia Homerica (Atėnai –
Chijas).
àà Rugpjūčio 27–31 dienomis tarptautiniame Euroclassica kongrese Makedonijoje
(Skopje) Klasikų asociacijai atstovavo doc.
Mantas Adomėnas. Jis skaitė pranešimą
apie klasikinę filologiją Lietuvoje ir pristatė
asociacijos veiklą. Klasikų asociacija priimta
į Euroclassica.
àà Rugsėjo mėnesį doc. Naglis Kardelis dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos
grupės, rengiančios Lituanistikos raidos
strategiją, darbe.

