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REGISTRACIJA Į 2017 M. NACIONALINĮ MOKINIŲ Č. KUDABOS 
GEOGRAFIJOS KONKURSĄ  
Kviečiame registruotis į XVII Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos 
geografijos konkursą, kuris vyks 2017 metų balandžio 1 dieną 
Lietuvos Edukologijos universitete (Studentų 39, Vilnius). 
Registracija vyksta iki 2017 metų kovo 6 dienos. Registracija čia.  
Daugiau informacijos apie XVII konkursą. 
 

  
KVIETIMAI Į RENGINIUS IR KONFERENCIJAS LIETUVOJE BEI UŽSIENYJE  
 
Paroda „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“ 
Vasario 3 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) atidaryta meninio ir mokslinio tyrimo 
paroda „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“. Parodoje pristatomi meno kūriniai ir 
moksliniai tyrimai, kuriuose miestas yra apmąstomas ne kaip išskirtinai žmogaus 
kūrinys. Plačiau apie parodą čia. Parodos metu taip pat vyks įvairios nemokamos 
paskaitos. Vasario 21 d. 17 val. kviečiame į Egidijaus Rimkaus paskaitą „Vilniaus 
klimatas: praeitis, dabartis ir ateitis“. Taip pat skaitykite dr. Giedrės Godienės 
įžvalgas apie šią parodą. 
 
Tarptautinė konferencija „Kultūra ir turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“ 
2017 m. birželio 21-22 d. Klaipėdoje vyks nacionalinė konferencija „Kultūra ir 
turizmas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“, skirta Klaipėdos miesto – Lietuvos 
kultūros sostinė 2017 – vardui paminėti. Daugiau apie konferencija skaitykite. 
 
Tarptautinė konferencija „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams“ 
Konferencijoje „Žemės laukai ir jų įtaka organizmams“ įvyks Birštone 2017 m. 

birželio 15–18 d. Konferencija tęsia daugiametę tradiciją, kuri buvo pradėta Tartu 
universitete, Estijoje, 1989 metais.  Konferencijos tikslas yra suvienyti tyrėjų 
pastangas subtilių žmogaus ir gamtos sąveikų srityje. Daugiau informacijos apie 
konferenciją Lietuvos gamtos draugijos puslapyje. 
 
Parengta paveldo apsaugai skirta ICOMOS LNK knyga 
ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas kviečia susipažinti su nauju 2016-12-28 
paskelbtu moksliniu leidiniu – skaitmenine knyga „Kultūros paveldas šiuolaikiniame 
pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai“ ICOMOS dokumentuose 
1965–2014 metais. 
 
Europos geografų asociacijos (EUROGEO) naujienlaiškis 

Vasario mėn. naujienlaiškį (anglų kalba) rasite čia: 
 
Tarptautinės geografų sąjungos (IGU) metinė ataskaita 

http://www.lgd.lt/registracija/registracija-i-xvii-nacionalini-mokiniu-c-kudabos-geografijos-konkursa-2017-m
http://www.lgd.lt/veiklos/nacionalinis-mokiniu-ceslovo-kudabos-geografijos-konkursas/naujienos
http://www.ndg.lt/parodos/parodos/miesto-gamta-pradedant-vilniumi.aspx
http://www.lgd.lt/content/geomokslu-instituto-mokslininkai-parodoje-%E2%80%9Emiesto-gamta-pradedant-vilniumi%E2%80%9C
http://www.lgd.lt/renginiai/17-02-17-konferencija-klaipedoje-kultura-ir-turizmas-pasiekimai-issukiai-ir-galimybes
http://www.lgd.gf.vu.lt/news/88/29/TARPTAUTINe-KONFERENCIJA-zemes-laukai-ir-ju-itaka-organizmams.html
http://www.lgd.lt/naujienos/knygu-lentyna/17-02-17-parengta-paveldo-apsaugai-skirta-icomos-lnk-knyga
http://www.lgd.lt/naujienos/knygu-lentyna/17-02-17-parengta-paveldo-apsaugai-skirta-icomos-lnk-knyga
http://www.lgd.lt/naujienos/tarptautines/17-02-17-eurogeo-naujienos-vasaris
http://www.lgd.lt/naujienos/tarptautines/17-02-20-tarptautines-geografu-sajungos-igu-metine-ataskaita


 
VI-asis EUGEO kongresas 

  
Kviečiame į EUGEO 2017 kongresą, kuris vyks 2017 m. birželio 4-6 d. Briuselyje. 
Daugiau informacijos čia. 
 
Kviečiame dalintis ir Jūsų turima informacija – siųskite info@lgd.lt 
  
Pagarbiai, 
LGD valdyba 
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