
 
 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS (A,B,D grupėms) 

 

Dalyko 

kodas 
Dalyko grupė 

Dalyko apimtis 

ECTS kreditais 

Dalykas 

atestuotas 

Dalyko atestacija 

galioja iki 
Reg. Nr. 

ETN0202 B 4    

 
Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamas) Pasirenkamas (dėstomas anglų k.) 

Dalyko lygmuo (priklausymas studijų pakopai) Bakalauro 

Semestras, kuriame teikiamas dalykas  

Studijų forma (auditorinė ar nuotolinė) auditorinė 

Dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

LIETUVIŲGYVENIMO BŪDAS: FOLKLORAS, TRADICIJOS, MITOLOGIJA 

Dalyko pavadinimas anglų kalba 
LITHUANIAN WAY OF LIVING: FOLKLORE, TRADITIONS, MYTHOLOGY 

Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 
Dalykas skirtas įvairių studijų programų užsienio studentams. Dėstomas anglų kalba. Supažindinama su tradiciniu 

lietuvių gyvenimo būdu: tautosaka, šventėmis, gyvenimo ciklo papročiais, esminiais mitologijos bruožais bei 

pagrindinėmis materialinės kultūros sritimis. Gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, pristatoma 

kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, arba nurodomos jo išnykimo priežastys, 

lietuvių etninės kultūros reiškiniai lyginami su kitų Europos šalių tradicijomis. 

Dalyko anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

This course, taught in English, is specifically designed for foreign students of different study programmes. It is a 

new course that offers an overview of different aspects of the traditional Lithuanian way of living: folklore, 

festivals, family customs and traditions, mythology, and the main features of material culture. The course focuses on 

the issues of continuity, transformation, or disappearance of specific traditions as well as on the various forms 

traditional phenomena acquire in contemporary culture. Moreover, the traditional Lithuanian way of living is 

compared to those of other European peoples, giving students a possibility to learn about cultural phenomena in a 

wider context. 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 
Anglų kalbos B1 lygis. 

Dalyko tikslas  
Supažindinti su tradicine lietuvių kultūra – tautosaka, mitologija, papročiais, materialinės kultūros reiškiniais. 

Dalyko rezultatų, studijavimo pasiekimų įvertinimo kriterijų ir turinio sąsajos  

Dalyko rezultatai 
Studijavimo pasiekimų įvertinimo 

kriterijai 
Turinys (temos) 

Įvardinti esminius tradicinės 

lietuvių kultūros bruožus ir 

šaltinius. 

Aiškiai nusakyti pagrindiniai tradicinės 

lietuvių kultūros bruožai ir jų kaitos 

dėsningumai, tiksliai įvardinti esminiai 

Lietuvių etninės kultūros istoriografijos  

elementai. 

Pagrindiniai tradicinės lietuvių kultūros 

bruožai, kaip formavosi, keitėsi ir XXI a. 

toliau keičiasi lietuvių gyvenimo būdas, 

folkloras, tradicijos. Lietuvių etninės 

kultūros ir folkloro šaltiniai ir tyrimų 

istorija: svarbiausios asmenybės ir darbai. 

Aptarti pagrindinius lietuvių 

tautosakos žanrus. 

Tinkamai apibūdinti pagrindiniai 

lietuvių sakytinės ir dainuojamosios 

tautosakos žanrai, aiškiai nusakytos jų 

pagrindinės ypatybes.  

Sakytinė ir dainuojamoji tautosaka: 

pasakos, sakmės, trumpųjų pasakymų 

tautosaka, dainos, dabartinė lietuvių 

tautosaka. 

Trumpai apibūdinti esminius 

baltų mitologinės tradicijos 

bruožus. 

Aiškiai nusakyti esminiai baltų 

mitologinės tradicijos bruožai: 

pagrindiniai baltų panteono dievai, 

mitinio mąstymo apraiškos, trumpai ir 

aiškiai apibūdintas senosios baltų 

mitologinės tradicijos ir krikščionybės 

santykis liaudiškame religingume bei 

tai, kaip senosios baltų religinės 

mitologinės tradicijos gaivinamos 

dabartinėje Lietuvoje. 

Baltų religinė mitologinė tradicija: mitinio 

mąstymo ir mitinio pasaulėvaizdžio 

bruožai, senasis baltų panteonas.  Senosios 

baltų religinės mitologinės tradicijos ir 

krikščionybės santykis liaudiškame 

religingume, senosios baltų religinės 

mitologinės tradicijos gaivinimas 

dabartinėje Lietuvoje. 



 
 

Apibūdinti pagrindines 

tradicines kalendorines, darbo ir 

šeimos bei valstybines šventes. 

 

Aiškiai apibūdintos pagrindinės 

tradicinės kalendorinės, darbo ir šeimos 

šventės, paaiškinta svarbiausių 

papročių ir apeigų prasmė, jų kaitos 

aplinkybės, apibūdintos pagrindinės 

valstybinės šventės. 

 

Senosios kalendorinių apeigų ir darbo 

šventės: laiko samprata ir kalendorių kaita, 

Kalėdų ir Užgavėnių laikotarpio papročiai, 

pavasarinio darbų ciklo apeigos ir 

kilnojamos šventės, Joninių papročiai, 

rudens šventės, švenčių tradicijų kaita. 

Valstybinės šventės. Gyvenimo ciklo 

papročiai ir apeigos: krikštynos, vestuvės, 

laidotuvės. 

Atpažinti lietuvių etninės 

materialinės kultūros realijas. 

Aiškiai nusakyti esminiai lietuvių 

etninės materialinės kultūros bruožai: 

apibūdinti esminiai tradicinių sodybų, 

memorialinių paminklų bruožai, 

pagrindiniai verslai ir amatai, trumpai 

paaiškinta, kaip keitėsi materialiniai 

lietuvių gyvenimo aspektai. 

XIX-XX a. pirmosios pusės etninės 

materialinės kultūros reiškiniai: kaimų ir 

vienkiemių sodybos, memorialiniai 

paminklai, pagrindiniai verslai ir amatai, 

mityba, apranga. Kaip materialiniai 

lietuvių  gyvenimo aspektai keitėsi nuo 

XX a. antrosios pusės iki dabar.  

Studijų metodai (dėstymo ir studijavimo) 
Dėstymo metodai: informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), klausimai-atsakymai, konsultavimas, garso ir 

vaizdo įrašų nagrinėjimas.  

Studijų metodai: nurodytos literatūros studijavimas, diskusijos, namų darbo rašymas, užduočių pristatymas žodine ar 

rašytine forma, dalyvavimas paskaitose.  

Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai 
Testavimas, pristatymų stebėjimas, namų darbų skaitymas. 

Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.) 

Paskaitos (P) 30 val. 

Seminarai (S)  

Darbas grupėse  

Laboratoriniai darbai (L)  

Praktika  

Savarankiškas darbas 75 val. 

Komandinis darbas 

pasitelkus elektronines 

komunikavimo 

priemones 

15 val. 

Iš viso 120 val. 

Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris 
Kolokviumas – 30%,  namų darbas – 20%, egzaminas – 50% 

Rekomenduojama literatūra 

Nr. 

 

Leidimo 

metai 
Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių skaičius 

Universiteto 

bibliotekoje 

Metodiniuose 

kabinetuose 

Kitose 

bibliotekose   

Pagrindinė literatūra 

1. 2013 
G. Skabeikytė-Kazlauskienė, Lithuanian 

Narrative Folklore 
„Aktėja“ 44 2  

2. 2013 A. Venskienė, Lithuanian Folk Art  „Aktėja“ 44 2  

3. 1989 
N. Vėlius, The World Outlook of the Ancient 

Balts 
 „Mintis“ 

4 

 

 

  

4  

J. Kudirka, The Lithuanians. An Ethnic 

portrait,  

http://thelithuanians.com/bookthelithuanians/ 

node1.html 

    

5.  
Anthology of Lithuanian Ethno Culture, 

http://ausis.gf.vu.lt/eka/EWG/default.htm 
    

Papildoma literatūra 

6. 2002 
Lithuanian Mythological Tales. Compiled by 

Norbertas Vėlius.  
„Vaga“ 

 

 

Dalyko programos rengėjas/-ai 
Lekt. dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda 

 

  

http://thelithuanians.com/bookthelithuanians/


 
 

COURSE DESCRIPTION (Group A,B,D) 

 

Course 

code 
Course group  

Volume in 

ECTS credits 

Course  valid 

from  
Course  valid to Reg. No. 

ETN0202 B 4    

 

Course type (compulsory or optional) Optional (taught in English) 

Course level (study cycle) Bachelor 

Semester the course is delivered  

Study form (face-to-face or distant) Face-to-face 
 

Course title in Lithuanian 

LIETUVIŲ GYVENIMO BŪDAS: FOLKLORAS, TRADICIJOS, MITOLOGIJA 

Course title in English 
LITHUANIAN WAY OF LIVING: FOLKLORE, TRADITIONS, MYTHOLOGY 

Short course annotation in Lithuanian (up to 500 characters) 
Dalykas skirtas įvairių studijų programų užsienio studentams. Dėstomas anglų kalba. Supažindinama su tradiciniu 

lietuvių gyvenimo būdu: tautosaka, šventėmis, gyvenimo ciklo papročiais, esminiais mitologijos bruožais bei 

pagrindinėmis materialinės kultūros sritimis. Gilinamasi į tradicijų transformacijos ir tęstinumo klausimus, pristatoma 

kokiomis formomis vienas ar kitas reiškinys egzistuoja dabartinėje kultūroje, arba nurodomos jo išnykimo priežastys, 

lietuvių etninės kultūros reiškiniai lyginami su kitų Europos šalių tradicijomis. 

Short course annotation in English (up to 500 characters) 

This course, taught in English, is specifically designed for foreign students of different study programmes. It is a 

new course that offers an overview of different aspects of the traditional Lithuanian way of living: folklore, 

festivals, family customs and traditions, mythology, and the main features of material culture. The course focuses on 

the issues of continuity, transformation, or disappearance of specific traditions as well as on the various forms 

traditional phenomena acquire in contemporary culture. Moreover, the traditional Lithuanian way of living is 

compared to those of other European peoples, giving students a possibility to learn about cultural phenomena in a 

wider context. 

Prerequisites for entering the course 
Competence of English B1 level. 

Course aim 
To introduce students to the traditional Lithuanian culture – folklore, mythology, customs, and the main phenomena of 

material culture. 

Links between course outcomes, criteria of learning achievement evaluation and content  

Course outcomes 
Criteria of learning achievement 

evaluation 
Content (topics) 

To identify the main features 

and sources of traditional 

Lithuanian culture. 

The main features of traditional 

Lithuanian culture and their 

transformations are clearly described; 

the most important concepts and ideas 

by major researchers of ethnic 

Lithuanian culture are identified.    

The main features of traditional 

Lithuanian culture; how the Lithuanian 

way of living, folklore, and traditions 

developed, changed, and continue to 

change in the 21st c.  Scholarly research 

on ethnic Lithuanian culture and folklore: 

major names and ideas. 

To describe the main genres of 

Lithuanian folklore. 

The main genres of Lithuanian 

narrative folklore are properly 

described, their main characteristics are 

identified. 

Narrative folklore: tales, legends, minor 

genres of folklore, contemporary 

Lithuanian folklore. 

To briefly describe the Baltic 

mythological tradition.  

The main features of the Baltic 

mythological tradition are clearly 

described; the most important deities of 

the ancient Baltic pantheon are 

indicated; the main aspects of the 

relationship between the ancient Baltic 

religious mythological tradition and 

Christianity in folk religiosity are 

described; contemporary (re-) 

constructions of ancient mythological 

traditions in present day Lithuania are 

described. 

The Baltic mythological tradition: the 

main features of mythical thinking and 

mythical worldview;, the ancient Baltic 

pantheon. The relationship between the 

ancient Baltic religious mythological 

tradition and Christianity in folk 

religiosity, modern (re-) constructions of 

ancient mythological traditions.  



 
 

To describe the main traditional 

calendar, work-related and 

family festivals, and the main 

national holidays. 

 

The main traditional calendar, work-

related, and family festivals are clearly 

described; the meaning of the most 

important customs and rituals is 

explained and their development 

described; the main national holidays 

are identified. 

 

Ancient calendar and work-related 

festivals: the understanding of time and 

the reform of the calendar, Christmas and 

Shrovetide customs, spring jobs and 

moveable festivals, St John’s Day, 

autumn festivals, developments of 

festival traditions. The main national 

holidays. Customs and rituals of the 

cycle of life: baptism, wedding, funeral. 

To identify the realia of ethnic 

Lithuanian material culture. 

The main features of ethnic Lithuanian 

material culture (villages and scattered 

homesteads, monuments and 

memorials, major trades, food, 

clothing) are identified and briefly 

described. 

Various phenomena of ethnic material 

culture in the 19th-20th c.: villages and 

scattered homesteads, monuments and 

memorials, major trades, food, clothing. 

Changes of the material aspects of the 

lifestyle in Lithuania since the second 

half of the 20th c. until present.  

Study (teaching and learning) methods 
Teaching methods: provision of information (explanation, illustration), questions – answers, consultations, analysis of 

audio and video recordings.  

Study methods: studies of literature, discussions, writing of homework assignments, presentation of assignments in oral 

or written form, participation in lectures. 

Methods of learning achievement assessment 
In-class exams, observation of presentations, reading of homework assignments. 

Distribution of workload for students (contact and independent work in hours) 

Lectures 30 hours 

Seminars  

Group work  

Laboratory work  

Practical work  

Individual students work 75 hours 

Collaborative work in 

virtual environment 

15 hours 

Total: 120 hours 

Structure of cumulative score and value of its constituent parts 
Midterm exam: 30%  Homework: 20% Final exam: 50% 

Recommended reference materials 

No. 

 

Publication 

year 

Authors of publication and 

title 

Publishing 

house 

Number of copies in 

University 

library 

Self-study 

rooms 

Other 

libraries   

Basic materials 

1. 2013 
G. Skabeikytė-Kazlauskienė, 

Lithuanian Narrative Folklore 
“Aktėja” 44 2  

2. 2013 
A. Venskienė, Lithuanian Folk 

Art 
“Aktėja” 44 2  

3. 1989 
N. Vėlius, The World Outlook of 

the Ancient Balts 
“Mintis” 4   

4.  

K. Kudirka. The Lithuanians. 

An Ethnic Portrait, 

http://thelithuanians.com/bookth

elithuanians/node1.html 

    

5.  

Anthology of Lithuanian Ethno 

Culture,  

http://ausis.gf.vu.lt/eka/EWG/de

fault.htm 

 

    

Supplementary materials 

6. 2002 
Lithuanian Mythological Tales. 

Compiled by Norbertas Vėlius 
“Vaga”  

Course programme designed by 
Lecturer, Dr Jurgita Macijauskaitė-Bonda  

 

 


