
Tarptautinė mokslinė-pedagoginė konferencija 

XVI ŠVIETĖJIŠKIEJI RUBLIOVO SKAITINIAI 

 „VAIZDŲ SIMBOLIKA KRIKŠČIONIŲ KULTŪROJE“  

2019 m. lapkričio 8-9 dd. 

Klaipėda 
Organizatoriai: 

• Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras; 

• Krikščioniškojo švietimo draugijos „Slovo“ Šv. Andrejaus Rubliovo švietėjiškasis centras; 

• Stačiatikių religinio švietimo ir ugdymo institutas;  

• Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas 

Rėmėjai 

• Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje Klaipėdos dekanatas 

 

Konferencijos tikslas: 

• Suvienyti pedagogų, mokslininkų, dvasininkų, kultūros veikėjų pastangas sprendžiant dvasinio ir 

moralinio ugdymo klausimus 

Konferencijos uždaviniai: 

• Aktualizuoti šiuolaikinės kultūros dvasinius pamatus; 

• Atskleisti ryšį tarp bažnytinės ir pasaulietinės kultūros; 

• Parodyti ugdomąjį ir švietėjiškąjį krikščionybės potencialą 

Diskutuotini klausimai: 

• Klasikinė ir šiuolaikinė literatūra, teatras, muzika; 

• Hagiografija ir himnografija; 

• Krikščionybės istorija; 

• Krikščioniškasis menas ir architektūra; 

• Dvasinis ir moralinis šiuolaikinės pedagoginės praktikos aspektas 

Dalyviai: 

Konferencijoje dalyvauti kviečiami mokytojai, studentai, mokslininkai, inteligencija, žurnalistai, dvasininkai ir 

visi susidomėję 

 

Vieta 

Klaipėdos Dievo Motinos Globėjos – Šv. Mikalojaus parapijos namai (Klaipėda, Smiltelės g., 14а) 

Koordinatorius 

Julija Patrova, tel.: +370 682 91939, el. paštas: draugija.slovo@gmail.com 

  

Bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.    

Seminaras yra nemokamas. 

 

 

mailto:draugija.slovo@gmail.com


PROGRAMA 

Lapkričio 8 d. 

Klaipėdos Dievo Motinos Globėjos – Šv. Mikalojaus parapijos namai (Klaipėda, Smiltelės g., 14а) 

 

14.00-14.30 Registracija 

 

14.30-15.00 Atidarymas 

Sveikinimas konferencijos dalyviams 

Muzikinis sveikinimas 

 

15.00 Plenarinė sesija 

1. Igumenas Antonij (Gurinovič), Šventos Dvasios vienuolyno dekanas (Vilnius. Lietuva). 

Kankinių žygdarbio turinis. 

 

2. Dorofejeva Liudmila, filosofijos mokslų daktarė, I. Kanto BFU HMI profesorė (Kaliningradas, Rusija) 

Vaizdai, veidai ir kaukės: idealo problema rusų literatūroje. 

 

3. Fomin Andrej Vadimovič, filosofijos mokslų daktaras (Klaipėda. Lietuva) 

Rusų krikščioniškoji filosofija. Ar įmanomas atgimimas? 

 

4. Kunigas Aleksandr Bertaš (Vokietija-Rusija), Valdovo šeimos kančių kentėtojų parapijos klebonas 

(Bremenas, Vokietija); teologijos mokslų kandidatas, menotyros mokslų kandidatas, Berlyno vyskupijos 

relikvijų saugotojas, pagrindinis Sankt Peterburgo architektūros biuro „Litejnaja čast – 91“ menotyrininkas. 

Iš Lietuvos kilęs architektas М. Preobraženskis - Senosios Rusios stiliaus meistras. 

 

5. Kunigas Andrej Ščekačiov, Šv. Mitrofano iš Voronežo parapijos dvasininkas (Maskva. Rusija). 

Lietuvos kunigo Pontijaus Rupyševo Evangelijos pagal Luką pasakėčių aiškinimas. 

 

6. Artamonova Margarita, menotyrininkė, menininkė-ikonų tapytoja (Klaipėda. Lietuva). 

Mėmelio ikonostasas. 

 

7. Samarina Irina, Latvijos krikščioniškosios akademijos studentė (Jūrmala. Latvija). 

Liepojos šv. Mikalojaus jūrinės katedros ikonostaso istorija. 

 

16.45-17.00 Kavos pertraukėlė 

 

17.00-19.00 Praktiniai užsiėmimai: 

1. Afanasjeva Svetlana, bendrojo ugdymo mokyklos Nr. 38 direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Kaliningradas. 

Rusija). 

Euristinis pokalbis apie meno kūrinius: „Sūnaus palaidūno sugrįžimas", „Malonumas sode" 

 

2. Sokolova Marina, Kaliningrado sr. valstybinės įstaigos „Vaikų ir paauglių diagnostikos ir konsultavimo 

centras” vyriausioji metodininkė, (Kaliningradas. Rusija). 

Pedagoginės dirbtuvės „Suaugusiųjų ir paauglių bendravimo problemos“ 

 

Lapkričio 9 d. 

11.00-13.30 Praktiniai užsiėmimai 

Afanasjeva Svetlana ir Sokolova Мarina 

Kinoklubas „Pasirinkimo problematika prie mirties slenksčio“ - Zoltano Fabri filmo „Penktasis 

antspaudas“ peržiūra ir diskusija 


