
 

 

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR LEIDYBA 
Vytauto Didžiojo universitetas 
 

Bakalauro studijų programoje Lietuvių filologija ir leidyba derinamos kalbos, 

leidybos ir literatūros sritys, todėl programą baigę studentai studijų metu įgytas 

žinias ir patirtį gali pritaikyti žymiai įvairesnėse veiklose, darbuose, srityse. 
 

 

              KALBOS DALYKAI 

kad teksto kūrėjas  gebėtų ne tik pats kurti 

taisyklingą tekstą, bet redaguoti kitų autorių 

tekstus, juos adaptuoti, atsižvelgiant į stilių, 

auditoriją, tikslą ir kt.  

Juk jaunimui ir senjorams skirtų prekių aprašymas, 

reklama, kvietimas įsigyti prekę skiriasi?  

O kaip skiriasi? Kokios kalbos ypatybės daro 

tekstą artimą jaunimui? 

 
              
 
            
  

                                       

                                                                                     2 kurso studentės Miglės Piečytės sukurta skrajutė 

 
 

            LITERATŪROS DALYKAI 

ne tik supažindina su įvairios stilistikos kūriniais, bet 

ir aprėpia platų kultūrologinį interesą, padeda suvokti 

šiuolaikinių idėjų ir estetikų kaitos procesus, tyrinėti 

kontekstus, juos argumentuotai analizuoti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 kurso studentės Evelinos Nokaitės sukurta skrajutė 
 



 

 

 

LEIDYBOS DALYKAI 

supažindinama su aspektais nuo leidinio projekto 

idėjos iki realaus atspaudo  atsižvelgiant į 

spaudos technologijas, pagrindinėmis grafinio 

dizaino taisyklėmis, tipografikos, spalvų 

derinimo bei komponavimo pagrindais. Mokoma 

maketuoti nedidelius leidinius (nuo pirminės 

medžiagos (iliustracijų, teksto) parengimo iki 

galutinio maketo), parinkti tinkamo dydžio 

tekstą, taip pat šriftus, kurie turi ne tik derėti 

vienas su kitu, bet ir prie teksto stiliaus, tikslinės 

auditorijos ir kt.  
 

                                                                         
 

                                                                                                  2 kurso studentės Deimantės Nedzinskaitės sukurta skrajutė 

KUR GALIMA DIRBTI? 

 leidyklose (kurti leidinio maketą, paruošti tekstą publikavimui, tvarkyti iliustracijas, 

retušuoti nuotraukas, parinkti tinkamą dizainą); 

 versle (aprašyti įmonės veiklą, produktus ir paslaugas tinklalapiuose, elektroninėse 

parduotuvėse ar kataloguose, skelbti naujienas, akcijas ir pasiūlymus slankiojančiose 

reklamose ar socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook, Instagram, kurti raktažodžių 

(SEO) straipsnius); 

 žiniasklaidoje (imti interviu, rašyti, maketuoti straipsnius, rengti (įmonių) pranešimus 

spaudai); 

 įvairiose (valstybės) institucijose (rengti administracinio stiliaus tekstus, pildyti 

paraiškas įvairiems projektams); 

 kūrybinėse erdvėse (kurti savo tekstus, tinklaraščius, rašyti renginių, filmų, knygų 

recenzijas, kurti scenarijus net ir įvairioms laidoms, platinamoms Youtube ar kituose 

kanaluose); 

 kultūrinėje srityje (kritiškai, argumentuotai reaguoti į kultūros procesus); 

 mokymo / dėstymo srityje (mokyti užsieniečius lietuvių kalbos, greta pabaigus 

papildomas studijas – dirbti mokyklose) ir pan. 



 

 

 

Studentų darbai studijuojant dalyką Leidybos procesai 
 

  

 
 

 
 



 

 

 

  

  



 

 

 

  

 
 

  
 



 

 

 

Plačiau apie leidybos dalykus programoje:  

KAM REIKALINGA LEIDYBA STUDIJOSE LIETUVIŲ 
FILOLOGIJA IR LEIDYBA? (HTTP://HMF.VDU.LT/KAM-REIKALINGA-LEIDYBA-

STUDIJOSE-LIETUVIU-FILOLOGIJA-IR-LEIDYBA/) 
 

 
 

Plačiau apie programą:  

APIE KĄ MES ČIA? BAKALAURO PROGRAMA LIETUVIŲ 
FILOLOGIJA IR LEIDYBA (HTTP://HMF.VDU.LT/APIE-KA-MES-CIA-BAKALAURO-

PROGRAMA-LIETUVIU-FILOLOGIJA-IR-LEIDYBA/) 
 
 
 

Studentų ir dėstytojų gyvenimas, pasiekimai Facebook‘e: 

@LITUANISTIKAVDU 

 
 
 

Apie studijuojamus dalykus, priėmimo sąlygas: 

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR LEIDYBA 
(HTTPS://WWW.VDU.LT/LT/STUDY/PROGRAM/SHOW/242/) 
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