DAAD žiemos susitikimas Kėdainiuose

Minėdamas Reformacijos 500 metų jubiliejų Lietuvos DAAD klubas š. m. gruodžio 9-10
dienomis kviečia į tradicinį DAAD žiemos susitikimą Kėdainiuose.
Kėdainiai žiemos susitikimui pasirinkti neatsitiktinai, nes šiame mieste – viename reformacijos
lopšių Lietuvoje – iki šiol juntama reformacijos dvasia: evangelikų liuteronų bažnyčia, veikianti
bendruomenė, buvusi protestantų gimnazija.Tad DAAD žiemos susitikimo metu dalyviai
klausysis Reformacijos tyrinėtojos, Vilniaus universiteto Literatūros ir kultūros tyrimų instituto
profesorės habil. dr. Dainoros Pociūtės-Abukevičienės pranešimo, kartu su Kėdainių krašto
muziejaus daugiakultūrio centro vadove Audrone Pečiulyte susipažins su Kėdainių miesto
istorija, apsilankys evangelikų liuteronų bažnyčioje, evangelikų reformatų bažnyčioje
įsikūrusiame kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje, buvusioje protestantų Šviesiojoje gimnazijoje,
XVII a. vidurio škotų pirklio Jono Arneto name, kuriame įsikūręs Kėdainių krašto muziejaus
tradicinių amatų centras.
Susitikime taip pat
dalyvaus DAAD lektoriai iš Vilniaus, bus diskutuojama apie Lietuvos DAAD klubo veiklos
perspektyvas ir Vokietijos alumnų veiklą Lietuvoje.
Renginio informacija:
Data: 2017 m. gruodžio 9-10 d.Vieta: viešbutis „Grėjaus namas“, Didžioji g. 36, Kėdainiai: ww
w.grejausnamas.lt
Dalyvio mokestis
:
•
5 EUR – Lietuvos DAAD klubo nariams, pervedusiems 2% GPM; 10 EUR – kitiems Lietuvos
DAAD klubo nariams; 20 EUR – ne Lietuvos DAAD klubo nariams
•
į dalyvio mokestį įtrauktas apgyvendinimas, maitinimas, ekskursija, dalomoji medžiaga
•
į dalyvio mokestį neįskaičiuotos transporto ir kitos papildomos išlaidos
•
mokestį į Lietuvos DAAD klubo sąskaitą LT367044000155622761 pervesti iki gruodžio 6
d.
Registracija į renginį baigėsi.

Preliminari programa:
Gruodžio 9 d., šeštadienis:12.00-13.00 val. atvykimas ir registracija13.00-13.10 val. renginio
atidarymas
13.10-14.00 val.
pranešimas ir diskusijos reformacijos tema.
Pranešėja - prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus universiteto Literatūros ir
kultūros tyrimų instituto profesorė
14.00-15.00 val. pietūs
15.00-17.00 val. ekskursija po Kėdainius.
Gidė - Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadovė
17.00-18.00 val. laisvas laikas
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18.00-19.00 val. vakarienė
19.00-21.00 val. vakaro programa
Gruodžio 10 d., sekmadienis:09.00-10.00 val. pusryčiai10.00-10.30 val. susitikimas su DAAD
lektoriais:
Anna Nowodworska (Lietuvos
edukologijos universitetas) ir dr. Aleksandru Mionskovskiu (Vilniaus universitetas)
10.30-11.00 val. diskusija apie DAAD klubo jubiliejinius metus, Vokietijos alumnų veiklą
11.00-11.30 val. kontaktų mugė ir atsisveikinimas
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