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VU GIMTADIENIO 
FESTIVALIS 2016

Balandžio 5 d. (antradienis)
Pabūkime kartu!
12.00–14.00 val. Bendri VU bendruomenės pietūs

19.00 val. Gimtadienio spektaklis: Grigalius Knapijus „Filopatris, arba Dorybė“. 
Vaidina VU teatro dramos trupė „Minimum“ (VU Teatro salė) 

Balandžio 6 d. (trečiadienis)
Švęskime studentiškai!
10.00–14.00 val. Studentiškų klubų ir veiklų mugė (Saulėtekis, VU Jungtiniai rūmai)

12.00 val. VU Kauno humanitarinio fakulteto bendruomenės akcija „Gimtadienio 
dovana Alma Mater“ – 437 medelių sodinimas fakulteto giraitėje (Vaišvydavos 
girininkija, Kauno r.)

17.30 val. Bendruomeniškiausių iniciatyvų apdovanojimai (Saulėtekis, VU Bibliote-
kos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, konferencijų salė)

18.10 val. Filmo „Beveik Švedija“ peržiūra, dalyvauja režisierius A. Lelkaitis 
(Saulėtekis, VU Bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, 
konferencijų salė)

Balandžio 7 d. (ketvirtadienis)
Švęskime sveikai!
12.00 val. Olimpinės rinktinės gydytojo D. Barkausko vieša paskaita (VU Teatro salė, 
tiesioginė transliacija)

12.00–17.00 val. „Sveikatos laboratorijos“: testavimas, konsultacijos, akcijos ir kitos 
sveikatingumo veiklos, skirtos VU bendruomenei (VU Filoso�jos fakultetas, 
Jungtinis gyvybės ir mokslų centras bei kitos VU erdvės)

Balandžio 1 d. (penktadienis)
Su gimimo diena!
11.00 val. Gimtadienio festivalio atidarymas „Vilniaus universitetas – balandžio 1-osios 
(b)pokštas miestui ir pasauliui“ (VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salė, tiesioginė 
transliacija)

11.00–19.00 val. M. Mažvydo „Katekizmo“ eksponavimas visuomenei (VU bibliotekos P. 
Smuglevičiaus salė)

19.00 val. Gimtadienio koncertas: G. Rossini „Petite Messe Solennelle“. Atlieka VU mišrus 
choras „Pro musica“ ir Lozanos universiteto choras (Šveicarija) (VU Šv. Jonų bažnyčia)

 Balandžio 2 d. (šeštadienis)
Švęskime linksmai!
17.00 val. VII studentiškų tautinio meno kolektyvų festivalis „Universitas Vilnensis – 2016“ 
(VU Teatro salė)

Balandžio 3 d. (sekmadienis)
Švęskime dvasingai!
13.00 val. Iškilmingos VU gimtadienio šv. Mišios. Gieda Gospel choras (VU Šv. Jonų 
bažnyčia)

Balandžio 4 d. (pirmadienis)
Prisiminkime istoriją!
10.00 val. Vieša prof. A. Bumblausko paskaita „Universitetas brėžia civilizacijos ribas – 
logikų ir poetų universitetas“ (VU Teatro salė, tiesioginė transliacija)

11.00 ir 16.00 val. Netikėtos ekskursijos po VU ansamblį (VU centriniai rūmai, būtina 
registracija)

15.00 val. Atvira VU alumno V. Ušacko paskaita-diskusija „Kon�iktai Ukrainoje, Sirijoje; 
Rusija, ES ir Lietuva – kas toliau?“ (VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,  
304 aud.)

17.00 val. Vieša prof. V. Jurėnienės paskaita „Vilniaus universiteto raida: dramatiški Lietuvos 
istorijos tarpsniai ir iškilūs sprendimai (1795–1990 m.)“ (VU Kauno humanitarinis 
fakultetas, 4 korpusas, X aud.)

19.00 val. VU Kauno humanitarinio fakulteto teatro premjera „Nesusišnekam?!..“. Režisierė – 
Indrė Taločkaitė (VU Kauno humanitarinis fakultetas, Napoleono namas, Teatro menė)
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