
Lietuvos miestų 
tarpdalykinių tyrimų 

klasterisklasteris



Klasterio bendrieji tikslai:
• Objektas – Lietuvos miestų tyrimai (istorija-sociologija-etnologija).
• Prioritetas – Kauno miesto ir regiono istorijos tyrimai.

Klasterio partneriai vykdant 2012-2013 m. užduotis:
• Kauno istorijos centras (VDU)
• Kauno miesto savivaldybė
• Kauno miesto muziejus• Kauno miesto muziejus
• Kauno apskrities archyvas
• Istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra
• Karybos istorijos klasteris (VDU)
• Vytauto Didžiojo karo istorijos muziejus



Klasterio sudėtis:
10 mokslininkų (atstovaujančių 4 institucijas, iš esmės dirbo aštuoni):

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas Istorijos katedra:

prof. dr. Zigmantas Kiaupa, dr. Laima Bucevičiūtė, dr. Giedrė Sabaitytė, 
dr. Liudas Glemža
VDU Humanitarinių mokslų fakultetas Etnologijos katedra:

doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė 
VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas:

doc. dr. Remigijus Civinskas, dr. Arvydas Mikalauskas doc. dr. Remigijus Civinskas, dr. Arvydas Mikalauskas 
KTU Humanitarinių mokslų fakultetas:

doc. dr. Mindaugas Bertašius
Istorinė Lietuvos respublikos prezidentūra:

dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė
Kauno Jėzuitų gimnazija:

dr. Rasa Varsackytė
3 doktorantai (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas Istorijos katedra):

Mindaugas Balkus, Domas Boguševičius, Violeta Pansevič



I. TIKSLAS: Tirti Lietuvos miestų ir regionų istoriją.
UŽDAVINIAI:
• organizuoti Miestų istorijos konferencijas,
• rengti ir publikuoti Lietuvos miestų ir regionų istorijos tyrinėjimus,

rašytinių, ikonografinių, kartografinių, daiktinių istorijos šaltinių
publikacijas.

• organizuoti Lietuvos miestų ir regionų istorijos bibliografijos bei kitų
mokslinių informacinių leidinių rengimą ir leidybą;

2012 m. balandyje buvo išleistas 12-as Kauno istorijos 2012 m. balandyje buvo išleistas 12-as Kauno istorijos 
metraščio tomas.

2012 m. suorganizuotos trys mokslinės konferencijos:
• 2012 02 10 Prof. Z. Kiaupos 70-čiui skirta mokslinė konferencija, įvykusi 

VDU;
• 2012 04 19-20 XVI-a Kauno istorijos respublikinė mokslinė konferencija 

„Kauno pilies gynybai – 650“, įvykusi Karo istorijos muziejuje;
• 2012 09 27-28 XI-a tarptautinė mokslinė konferencija LDK XVIII amžiuje: 

miestai ir miesteliai, įvykusi VDU.



• Šiose ir kitose mokslinėse konferencijose klasterio nariai perskaitė 
šešiolika pranešimų dvylikoje konferencijų (8 tarptautinėse, 1 
respublikinėje, 3 vietinėse): 

• 2012 02 04, Kaunas, Kauno jaunųjų architektų (M. Bertašius);
• 2012 02 08, Vilnius, Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos organizuotoje 

tarptautinėje  konferencijoje (Z. Kiaupa);
• 2012 02 10, Kaunas, Prof. Z. Kiaupos 70-mečiui skirta mokslinė konferencija (L. 

Bucevičiūtė, L. Glemža);
• 2012 04 19, Kaunas, XVI-oje Kauno istorijos konferencijoje (L. Glemža, Z.Kiaupa);
• 2012 05 05, Vilnius, Tarptautinėje konferencijoje ATEE Spring University (V. Pansevič);
• 2012 05 10, Kaunas, Kauno rotušės istorijos konferencijoje (Z. Kiaupa);
• 2012 05 24, Kaunas,Tarptautinėje konferencijoje Vidurio Rytų Europa mūšio prie 

Mėlynųjų Vandenų metu (L. Bucevičiūtė);
• 2012 09 14, Krokuva, II-ame Lenkijos istorijos tyrinėtojų užsieniečių kongrese (Z. Kiaupa);
• 2012 09 25, Varšuva, Varšuvos istorijos instituto surengtoje XXI Lituanistinėje 

konferencijoje (L. Glemža);
• 2012 09 27-28, Kaunas, 11-oje tarptautinėje konferencijoje Lietuvos Didžioji 

Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miestai ir miesteliai (L. Glemža, Z. Kiaupa, V. Pansevič);
• 2012 10 14, Ryga, tarptautinėje Baltijos urbanistikos konferencijoje (R. Varsackytė);
• 2013 04 25, Kaunas, tarptautinėje konferencijoje Kunigaikščių sluoksnio transformacijos 

procesai: nuo karinės-gentinės aristokratijos iki politinės tautos Lietuvos Didžiojoje 

Kunigaikštystėje (L. Bucevičiūtė)



2012 m. klasterio nariai paskelbė 1 monografiją (klasteriui priskirti jos 7 
a. l.), 11 mokslinių straipsnių ir 2 recenzijas:

• Akmenytė-Ruzgienė Vilma, Lietuvos latviai 1918–1940 m. I. Latviai Lietuvos religinėse bendruomenėse, 
Gimtasai kraštas, 2012, nr. 5, p. 62-74. 

• Balkus Mindaugas, Pigių butų kolonijos Kaune XX a. 3-4 dešimtmečiais: socialinio būsto sistemos veikimo 
apžvalga, Kauno istorijos metraštis, t. 12, Kaunas, 2012, p. 51-64.

• Balkus Mindaugas, Budvytis V., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdai XVIII amžiuje, Darbai ir dienos, 
t. 58, Kaunas, 2012, p. 297-322.

• Civinskas Remigijus, Laurušonytė E. Konsultavimas Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
administravimo procesuose Lietuvoje. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 62, 2012, p. 25-40.

• Civinskas Remigijus, Laurušonytė E. Viešųjų paslaugų tobulinimas: jungtinių paslaugų centrų steigimas. 
Vadyba, Vol. 20, No. 1, 2012, p. 103–110.

• Civinskas Remigijus. Can a Senior Civil Servant Adapt to Managing by Contract Reform and Civil Servants' • Civinskas Remigijus. Can a Senior Civil Servant Adapt to Managing by Contract Reform and Civil Servants' 
Preferences in Lithuanian Government. Baltic Journal of Law & Politics 4:2 (2011): 125-153 (vėluojantis, 
neregistruotas 2012)

• Civinskas Remigijus, Tamutienė I. (2012) Citizen Surveys for Local Governments in Lithuania: Assessing 
the State of Public Service Development. Socialiniai tyrimai, Nr.3 (28), 5-16.

• Glemža Liudas. Policinių institucijų raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1775-1794 m, Lietuvos istorijos 
metraštis 2011, Vilnius , nr. 2 (2012), p. 31-49.

• Glemža Liudas. The May Third Constitution and the Grand Duchy of Lithuania / translated by Saulius Girnius
/ Lituanus : Lithuanian quarterly journal of arts and sciences. Vol. 58, nr. 4 (2012), p. 11-40.

• Kiaupa Zigmantas. Vytauto palikimas Kaune, Jogailos ir Vytauto laikai : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas 
Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. ISBN 9789955127482. p. 
187-197 (vėluojantis leidinys, neregistruotas 2012). 

• Račiūnaitė-Paužuolienė Rasa. Monografija. Lietuvių šeima vertybių sankirtoje. Kaunas, 2012, 288 p. ISBN 
978-9955-12-813-7(Klasteriui skyrė pirmą monografijos skyrių, sudarantį 7 autorinius lankus).

• Varsackytė Rasa. Juodoji mirtis XVI-XVIII a. Kaune, Kauno istorijos metraštis, t. 12, Kaunas, 2012, p. 25-36.



Pagal tematiką chronologiškai skirstant mokslinius straipsnius ir 
pranešimus konferencijose:

• LDK epocha (5 straipsniai ir 15 pranešimų konferencijose);
• XX a. istorija ir etnologija (7 a. l. monografijos ir 2 moksliniai straipsniai);
• Sociologija (4 straipsniai šiuolaikinės sociologijos tematika);
• Archeologija (1 pranešimas).

Rezultatai dėsningi, nes daugumą klasterio narių sudaro senosios 
Lietuvos valstybės ir miestų istorijos tyrinėtojai: 

• LDK laikotarpis (Z. Kiaupa, L. Bucevičiūtė, L. Glemža, R. Varsackytė, G. • LDK laikotarpis (Z. Kiaupa, L. Bucevičiūtė, L. Glemža, R. Varsackytė, G. 
Sabaitytė, V. Pansevič, D. Boguševičius);

• XX a. istorija (V. Akmenytė-Ruzgienė, M. Balkus); 
• Sociologija (R. Civinskas);
• Etnologija (R. Račiūnaitė-Paužuolienė);
• Archeologija (M. Bertašius).

Praraja XIX a. antrosios pusės Lietuvos miestų istorijos tyrimuose 
apsunkina bendradarbiavimą ir galimybes visiems klasterio 
nariams dalyvauti bendruose projektuose.



II. TIKSLAS: Lietuvos miestų istorijos tyrimus inkorporuoti 
į Europos miestų istorijos tyrimus. 

UŽDAVINIAI:
• bendradarbiauti su kitais Lietuvos istorijos tyrimo centrais, eventualiai 

sukuriant bendras tyrimo programas;
• dalyvauti tarptautinėse miestų istorijos tyrimo programose, jas inicijuoti;
• dalyvauti tarptautinėse miestų istorijos konferencijose;
• skelbti savo tyrimus tarptautinėje arenoje;
• organizuoti tarptautines istorikų konferencijas, jų tematiką susiejant su 

Kauno miesto ir regiono istorijos problemomis.

Dalyvauta 8 tarptautinėse konferencijose, suorganizuota 1 tarptautinė 
konferencija, trys moksliniai pranešimai skaityti už Lietuvos ribų:

• Glemža L., 2012 09 25, Varšuva. Pranešimas: „Kowno wobec wojny 1792 roku”, XXI 
Lituanistinėje konferencijoje surengtoje Varšuvos istorijos instituto; 

• Kiaupa Z., 2012 09 14, Krokuva. Pranešimas: “Rzeczypospolita Obojga Narodów w 
oczach Litwinow w przeszłości i obecnie”, skaitytas II-ame Lenkijos istorijos tyrinėtojų 
užsieniečių kongrese;

• Varsackytė Rasa, 2012 10 14, Ryga. Pranešimas „Explorations of Kaunas as the city of 
Grand Duchy of Lithuania“, skaitytas pirmoje tarptautinėje Baltijos urbanistikos

konferencijoje.



III. TIKSLAS: Skleisti ir įtvirtinti Kauno istorijos žinias 
Kauno ir visos Lietuvos visuomenėje. 

• UŽDAVINIAI:
• rengti Kauno miesto ir regiono istorijos viešąsias paskaitas bei kitas 

švietėjiškas priemones, skirtas Kauno visuomenei;
• rengti ir leisti Kauno miesto ir regiono istorijos žinynus ir kitokius 

mokslinius informacinius leidinius;
• skleisti informaciją apie tyrimus ir jų rezultatus žiniasklaidoje ir 

internete.internete.

Klasteris organizavo viešuosius mokslo populiarinimo 
renginius VDU: 

• prof. D. Nawrot viešą paskaitą „Lietuva 1812 m. Napoleono planuose” (2012 
04 18, bendradarbiaujant su Karo istorijos klasteriu);

• Kauno istorijos metraščio 12 tomo pristatymą (2012 04 20);
• Z. Kiaupos monografijos „Lietuvos istorija, VII tomas, I dalis: Trumpasis XVIII 

amžius (1733-1795 m.)“ (Vilnius, 2013) pristatymą (2013 04 12).



Klasterio nariai buvo pakviesti ir dalyvavo 8 viešuose renginiuose:
• Kiaupa Z., 2012 01 29, Vilnius. Vieša paskaita Lietuvos istorijos institute 

(transliuota per Lietuvos radiją) "Kalbėjimas apie lietuvių tautą XVIII amžiuje";
• Bertašius M., 2012 02 22, Kaunas. Paskaita: „Kauno ištakos“ Rotary klube;
• Glemža L., 2012 09 16, Vilnius. V. Pugačiausko monografijos "Napoleonas ir 

Lietuva" pristatymas ir renginio moderavimas knygų mugėje. 
• Bertašius M., 2012 09 18, Raudondvaris. Viešas pranešimas „Archeologiniai 

tyrimai Raudondvario dvaro sodyboje“ Europos paveldo dienų renginyje.
• Kiaupa Z., 2012 09 26, Vilnius. A. Tylos knygos "Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės iždas XVI a. antroje pusėje - XVI a. pirmoje pusėje (Vilnius, 2012) 
pristatymas Nacionaliniame muziejuje LDK valdovų rūmai;

• Kiaupa Z., 2012 11 22, Vilnius. Vieša paskaita "Vilnius-Lietuvos Didžiosios • Kiaupa Z., 2012 11 22, Vilnius. Vieša paskaita "Vilnius-Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sostinė" Lietuvos nacionaliniame muziejuje;

• Glemža L., 2013 03 16, Vilnius. Vieša paskaita „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rezidavimas Vilniaus pilyse“ Nacionaliniame muziejuje LDK valdovų rūmai.

• Kiaupa Z., 2013 03 16, Kaunas. Vieša paskaita „Nemunas: Kauno gerovės šaltinis 
XV-XVIII a.“ VDU.

Klasterio nariai parengė 24 mokslo populiarinimo straipsnius:
• Knygoje "Lietuvos istorija: iliustruota enciklopedija", Kaunas , Šviesa, 2012 (Z. 

Kiaupa);
• internetiniam puslapiui LDK istorija www.ldkistorija.lt (L. Glemža);
• Vyno žurnalui (L. Glemža).



Klasterio nariai dalyvavo televizijos, radijo laidose, davė 
interviu spaudoje:

• Bertašius Mindaugas - keturiose INIT TV laidose „Mūsų praeities beieškant“: 
2012-01-23, 2012-01-30, 2012-02-06, 2012-11-26;

• Kiaupa Zigmantas - Lietuvos radijo laidoje "Gyvoji istorija" 2012 02 10 (tema: 
Naujausios įžvalgos apie lietuvių tautą XVIII a.);

• Kiaupa Zigmantas - Baltijos televizijos laidoje "Brydės" 2012 07 09;
• Glemža Liudas - interviu Kauno dienai, straipsnyje „Kauno meilė Napoleonui –

niokojusiam žygiui festivalis“, pasirodė 2012 04 28.

Siekdamas informacijos sklaidos, klasteris kartu su Kauno 
istorijos centru užmezgė kontaktus:

• KTU Statybos ir architektūros institutu (2012 m. balandis);
• Kauno miesto muziejumi (2012 11 02 tarp muziejaus ir Kauno istorijos centro 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis);
• VšĮ „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“; aptartos bendradarbiavimo galimybės 

ir perspektyvos (2012 gruodis) artėjant 100 metų jubiliejui.



IV. TIKSLAS: Dalyvauti rengiant aukštos kvalifikacijos 
istorikus – Miestų istorijos tyrinėtojus. 

UŽDAVINIAI:
• tobulinti ir nuolat atnaujinti HMF Istorijos katedroje dėstomą Lietuvos 

miestų istorijos ir Kauno istorijos kursą;
• siekti, kad istorijos studentų lauko tyrimų darbai aprėptų ir Kauno 

miesto bei regiono istoriją;
• rengti regioninės istorijos mokamąsias priemones ir metodinius 

leidinius.leidinius.

• Klasterio ir Kauno istorijos centro iniciatyva buvo 
surengta pirmoji 5-12 klasių moksleivių Kauno miesto 
istorijos olimpiada:

• Joje dalyvavo 150 moksleivių iš 40 Kauno mokyklų (iš viso Kaune 56 
mokyklos). Užsiregistravo iš 46 mokyklų 203 moksleiviai.

• Ypač svarbų organizacinį darbą atliko, parengė užduotis ir įvertino 
moksleivių darbus klasterio nariai: Rasa Varsackytė ir Domas 
Boguševičius.



2012 metams klasteriui iškelti pagrindiniai 
uždaviniai – įvykdyti:

• Naujų narių – doktorantų, mokslo darbuotojų priėmimas;
• Kauno istorijos konferencijos organizavimas;
• XVIII a. LDK miestų istorijos konferencijos 

organizavimas.



Klasterio planai 2013-2014 metams:

• 2013 05 16-17 įvyks mokslinė konferencija „Moterys Kauno 
gyvenime“ (26 prelegentai);

• Šiuo metu maketuojamas Kauno istorijos metraščio 13 tomas (knygos 
pristatymas numatytas rugsėjo pradžioje, keturi klasterio nariai 
atidavę tekstus);

• Kitais metais sukanka 25 m. nuo VDU atkūrimo (1989 m.), todėl  
kasmetinę Kauno istorijos konferenciją įvyksiančią ateinančių metų kasmetinę Kauno istorijos konferenciją įvyksiančią ateinančių metų 
pavasarį numatyta skirti Kauno universitetui. 

• 2013 m. rugsėjo mėnesį įvyks III Lietuvos istorikų suvažiavimas, 
kuriame inicijavome ir organizuojame atskirą sekciją: Lietuvos miestų 
istorija: atmintys, tradicijos, tapatybės (pranešimus skaitys trys 
klasterio nariai).

• Būtinybe tapo internetinio puslapio sukūrimas (klasteriui ir Kauno 
istorijos centrui), kuriame ketinama skelbti mokslo populiarinimo 
straipsnius Kauno ir kitų miestų istorijos klausimais. Šiam reikalui 
ateinančiais metais ketiname skirti išskirtinį dėmesį.



• Artėjant VDU įkūrimo šimtmečiui (1920 m.), ketinama svarbiausios VDU 
medžiagos, saugomos Lietuvos centriniame istorijos archyve, kopijas 
kaupti universitete (jau įsigijome 613 fondo aprašo kopijas – M. Balkus); 
sukauptos medžiagos pagrindu sieksime skatinti studentus rašyti 
kursinius ir baigiamuosius darbus, planuojame inicijuoti kolektyvinės 
monografijos rašymą (neapsiribosime tik klasterio mokslininkais).

• 2012 m. spalio 20 d. klasterio susirinkime buvo nuspręsta kaupti el. 
kopijas Kauno miesto savivaldos svarbiausių dokumentų – protokolų 
knygų (XVI – XX a. I pusė). Tikimasi, kad sukauptos kopijos paskatins 
labiau miesto istorija domėtis studentus.labiau miesto istorija domėtis studentus.

• 2013 m. rudenį kartu su partneriu (Kauno apskrities archyvas) ketinama 
pateikti paraišką LMT dėl ilgalaikio projekto "XVII-XIX a. Kauno istorinė, 
ikonografinė ir kartografinė medžiaga" vykdymo (pagal Lituanistikos 
plėtros VII šaukimo programą praeitais metais buvo parengta paraiška ir 
2012 12 20 išsiųsta į LMT, bet atmesta).

• Toliau bus tęsiami darbai prie Kauno istorijos antrojo tomo (autoriai Z. 
Kiaupa, R. Varsackytė, L. Glemža), bet knygos rankraštį geriausiu atveju 
pavyks atiduoti tik 2014 m. pabaigoje.


