
2020 metai 

Sausio 8 d. Vilniuje Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko Lietuvių išeivijos instituto 

darbuotojų parengtos ir išleistos knygos „Tarp minties ir politinio veiksmo: Algirdo Juliaus Greimo 

laiškai (1946-1954)“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo knygos sudarytojai prof. Egidijus 

Aleksandravičius ir dr. Daiva Dapkutė, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus 

vadovas dr. Dainius Vaitiekūnas, diskusiją moderavo istorikė dr. Ilona Strumickienė. 

Sausio 18 d. Kauno įvairių tautų kultūrų centre įvyko Lietuvių išeivijos instituto parengtos ir išleistos 

knygos Juozas Vilčinskas „Dienoraštis 1945-1947“ pristatymas. Renginyje apie lietuvių likimus karo 

ir pokario Italijoje bei knygos atsiradimo istoriją pasakojo istorikė dr. Daiva Dapkutė. 

Vasario 6 d. Lietuvių išeivijos institute vyko Ramutės Rakauskaitės filmo „Kelionės namo“ peržiūra 

ir susitikimas su režisiere. Filmas pasakoja istoriją apie pirmąsias Amerikos lietuvių akistatas su 

okupuota tėvyne, ką matė ir jautė tuo metu į Lietuvą atvykusieji. Filme prisiminimais dalijasi įvairių 

kartų lietuvių išeiviai, pasakojimai praturtinti autentiškais sovietmečiu filmuotais video fragmentais 

bei nuotraukomis. 

Filmo premjera vyko 2019 m., per metus šis filmas apkeliavo ne vieną kino festivalį Lietuvoje ir 

užsienyje, susirado savo žiūrovus, pelnė pripažinimą. Renginio metu filmo režisierę kalbino ir diskusiją 

vedė prof. Dalia Kuizinienė. 

Vasario 13 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje atidaryta fotomenininko Arūno 

Kulikausko paroda „JONAS“, skirta Jonui Mekui atminti. Renginyje dalyvavo A. Kulikauskas, jį 

kalbino prof. Dalia Kuizinienė. 

Vasario 19 d. įvyko dr. Ramūno Čičelio knygos „Jono Meko „Aukso vidurys“: kūrybos filotopinė 

žiūra“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos autorius R. Čičelis, prof. Egidijus Aleksandravičius, 

prof. Dalia Kuizinienė ir dr. Nerijus Čepulis. 

Vasario  21 d. Vilniaus knygų mugėje vyko diskusija „Nežinomas Greimas“ ir Lietuvių išeivijos 

instituto darbuotojų prof. Egidijaus Aleksandravičiaus ir dr. Daivos Dapkutės parengtos ir išleistos 

knygos „Tarp minties ir politinio veiksmo“ Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946-1954)“ pristatymas.  

Kovo 4 d. Lietuvių išeivijos institute įvyko rašytojos Birutės Putrius knygos „Paklydę paukščiai“ ir 

prof. Violetos Kelertienės ir Marytės Racys išverstos Žemaitės knygos „Marriage for Love“ 

pristatymas. Pokalbyje dalyvavo rašytoja B. Putrius, prof. V. Kelertienė, prof. Dalia Kuizinienė. 

Birželio 27 d. Janinos Monkutės-Mars muziejuje-galerijoje Kėdainiuose vyko Lietuvių išeivijos 

instituto ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus (JAV) parengtos tarptautinės parodos „No Home To 

Go To. The Story of Baltic Displaced Persons, 1944-1952“ atidarymas. Renginyje dalyvavo parodos 

rengėja Lietuvių išeivijos instituto prof. Dalia Kuizinienė. 

Spalio 2 d. Lietuvių išeivijos institute surengta tarpdalykinė konferencija „Julius Kaupas: tekstai ir 

kontekstai“, skirta lietuvių išeivijos rašytojo, visuomenininko Juliaus Kaupo 100-osioms gimimo 

metinėms. Konferencijos metu siekta platesniame kontekste analizuoti rašytojo kūrybą, gausią 



literatūros kritiką, ryšius su kitų meno sričių atstovais, jo kultūrinę, visuomeninę veiklą. Konferencijos 

organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, Lituanistikos katedra, 

Draugija pasaulio lietuviams pažinti.  

Spalio 23 d. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka – muziejus ir Lietuvių išeivijos institutas pakvietė 

į Berlyne gyvenančios lietuvių dailininkės Almyros Weigel parodos „Senos žinios – naujos žinios“ 

atidarymą ir pokalbį su autore.  

Almyra Weigel kuria eksperimentinę tekstilę, objektus ir instaliacijas, dalyvauja įvairiuose 

tarpdisciplininiuose  projektuose Lietuvoje, Vokietijoje ir užsienyje. Parodoje eksponuojami darbai 

atspindi paskutinių metų kūrybos tendencijas, išryškina menininkės gebėjimą savo kūrinius kurti iš 

netradicinių medžiagų.  

Gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu vyko mokslinė konferencija “Vytauto Kavolio pėdsakai 

intelektualiniame lietuvių žemėpalyje”, skirta išeivijos filosofo, sociologo, kultūros istoriko Vytauto 

Kavolio 90-ties metų sukakčiai paminėti. Konferenciją rengė Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių 

išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. 

Gruodžio 22 d. Tradiciškai prieš šv. Kalėdas Lietuvių išeivijos institute Vytauto Didžiojo universiteto 

studentams įteikiamos Lietuvių fondo skiriamos vardinės Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-

Sruogienės stipendijos.  

2020 metais Broniaus Bieliuko vienkartinė stipendija skirta trims VDU studentams: Socialinių mokslų 

fakulteto Socialinės antropologijos programos II kurso magistrantei Agneškai Avin; Švietimo 

akademijos Profesijos edukologijos programos I kurso magistrantui Mariui Bytautui; Humanitarinių 

mokslų fakulteto Istorijos programos IV kurso studentui Kostui Malakauskui. Vandos Daugirdaitės-

Sruogienės stipendija skirta Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos 

studijų programos II kurso magistrantui Mindaugui Lastui. 

Dėl COVID-19 ir karantino 2020 m. teko atsisakyti tradicinės stipendijų įteikimo šventės. 

Stipendijas gavusius studentus nuotoliniu būdu pasveikino Lietuvių fondo valdybos pirmininkas 

Tauras Bublys ir Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius. 

 

 


