
Estijos dienos Vilniuje 2017 m. balandžio 3 —28 dienomis

Rengėjai:
Estijos Respublikos Ambasada Vilniuje
Vilniaus universitetas
Lietuvos estų draugija
Europos estų draugijų rūmai
Archimedes fondas
Tautinių mažumų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Integracijos ir migracijos fondas Mūsų žmonės
Mokslo centras AHHAA
Allfi lm

Balandžio 3 d. Paskaita „Estų bendravimo stilius ir humoras”
Pirmadienį, balandžio 3 d., 17.30 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete
(Universiteto g. 5, Domus Philologiae, II aukštas, V. Krėvės auditorija 118)
Su estų stereotipais, žvelgdama į juos per humoro prizmę, supažindins Tartu universiteto lektorė Gerli Lokk. Paskaita anglų kalba.

Balandžio 6 d. Parodos „Drauge nepriklausomybės link” atidarymas
Ketvirtadienį, balandžio 6 d., 16.00 val. Vilniaus universiteto bibliotekos galerijoje (Universiteto g. 3, III aukštas).
Estijos valstybino archyvo sudaryta paroda supažindina su archyviniais dokumentais, atskleidžiančiais Estijos ir Lietuvos diplomatinių ryšių 
atkūrimą. Paroda vyks iki balandžio 28 d. Estų, lietuvių ir anglų kalbomis.

Balandžio 6 d. Kontratenoro Ivo Posti koncertas
Ketvirtadienį, balandžio 6 d., 18.00 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20)
Įžanginį žodį tars vyskupas Tiitas Salumäe. Koncertas nemokamas.

Balandžio 3 — 7 d. Estų patiekalai
Balandžio 3 — 7 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto kavinėje — estų patiekalai. Kavinė dirba I — V, 9 — 16 val. (Universiteto g. 7). 
Meniu: Vištienos sriuba su miltiniais leistinukais, bulvienė su frikadelėmis, žirnių sriuba su rūkyta mėsa, perlinių kruopų košė, kruopų košė 
su bulvėmis, bulvių košė su maltos mėsos padažu, raudona mišrainė, silkė su varške ir grietine, saldi duonos sriuba, varškės kremas su 
kisieliumi.

Balandžio 20 d. Galimybės mokytis Estijoje
Ketvirtadienį, balandžio 20 d., 11.00 — 16.00 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, Domus Philologiae, fojė)
Švietimo mainų paramos fondo „Archimedes“ specialistė Annely Tank supažindins su įvairių Europos sąjungos programų teikiamomis 
studentų ir mokslininkų mainų galimybėmis Estijoje. Daugiau informacijos: www.facebook.com/Archimedes.ee

Balandžio 20 d. Kino vakaras: „Mandarinai”
Ketvirtadienį, balandžio 20 d., 17.30 val. Vilniaus Universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, Domus Philologiae, auditorija 92)
„Mandarinai“ yra paprastas, bet stulbinantis pasakojimas apie seną estą, kuris rūpinasi dviem 1990-ųjų karo Gruzijoje metu sužeistais, 
priešingose pusėse kovojusiais kariais. Filmas neša žinią — empatija sprendžia konfl iktus. 2015 metais nominuotas geriausio užsienio fi lmo 
„Oskarui“ ir „Auksiniam gaubliui“. Filmas su subtitrais anglų kalba.

Balandžio 22 d. Krepšių pynimo dirbtuvės
Šeštadienį, balandžio 22 d., 11.00 val. Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25, I aukštas)
Vadovui demonstruojant visi dirbtuvių dalyviai perpras krepšių pynimo pagrindus ir nusipins po krepšį. Dalyvio mokestis — 10 eur. 
Registracija į renginį iki balandžio 20 d. adresu: udamasickiene@gmail.com. 

Balandžio 22 — 23 d. Estijos ambasados atvirų durų dienos
Balandžio 22 — 23 d. 11.00 — 16.00 val. (Mickevičiaus g. 4A)
Atviros architektūros savaitgalio “Open House Vilnius” metu savanoriai gidai ves ekskursijas ir pristatys iš arčiau Estijos ambasados išskirtinį 
pastatą. Reikalinga išankstinė registracija: www.openhousevilnius.lt.

Balandžio 25 d. Parodos „Estų kelias į Australiją” atidarymas 
Antradienį, balandžio 25 d., 12.00 val. Lietuvos technikos bibliotekoje (Šv. Ignoto g. 6, II aukštas)
Fotografi jų paroda apie karo pabėgelių estų, kurie vėliau persikėlė į Australiją, gyvenimą DP stovykloje Vokietijoje pasibaigus II Pasauliniam 
karui. Parodą atidarys Australijos estų draugijų sąjungos prezidentė Maie Barrow.

Balandžio 25 d. Paskaita: „Nesibaigiančiame kelyje į Estiją” 
Antradienį, balandžio 25 d., 18.00 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete
(Universiteto g. 5, Domus Philologiae, K. Donelaičio auditorija)
Su estų literatūros klasika supažindins A.H. Tammsaare’s daugiatomio romano “Tiesa ir teisingumas” vertėja Danutė Sirijos Giraitė.
Paskaita lietuvių kalba.

Balandžio 26 — 27 d. Mokslo centro AHHAA kilnojamoji paroda 
Balandžio 26 — 27 d. 12.00 — 19.00 val. PC Panorama (Saltoniškių g. 9)
Tartu mieste įsikūręs didžiausias Baltijos šalyse Mokslo centras besidomintiems parodys daug eksponatų, įdomias kūrybines dirbtuves bei 
žaidybišką mokslo teatrą. Dalyvavimas nemokamas.


