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KLASTERIO  TIKSLAI  IR  POBŪDIS

� Pagrindinis siekis – plėtoti Lietuvos meno ir kultūros paveldo tyrimus 
Europos kontekste, skelbti informaciją apie medžiaginio ir 
nemedžiaginio paveldo vertybes, padaryti ją prieinama 
lyginamiesiems tarptautinio lygio tyrimams. 

� Taip pat siekiama plėsti profesinius kontaktus su Europos ir pasaulio 
mokslininkų bendruomenėmis. 

� Išskirtinis klasterio bruožas – mokslinių tyrimų plėtros derinimas su 
jų rezultatų sklaida ir viešinimu, kuris vyksta keliais būdais:jų rezultatų sklaida ir viešinimu, kuris vyksta keliais būdais:

� ekspertinis paveldo objektų vertinimas ir taikomojo pobūdžio tyrimai. Klasterio 
mokslininkai, atlikdami architektūros objektų bei sakralinio meno tyrimus ir 
juos skelbdami, prisideda prie tausojančio ir autentiškumą palaikančio aplinkos 
formavimo; 

� per paveldo animavimo projektus vyksta magistrantų edukacija ir įtraukiama 
miesto visuomenė; 

� menotyrinių tyrimų duomenys įterpiami į kuruojamas parodas, viešas 
paskaitas, radijo ir televizijos  laidas, interneto svetaines.



AKTUALUMAS

� Klasteryje plėtojamos tyrimų tematikos atitinka nuolatinį Lietuvos 
valstybės pripažintą Lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą ir 
tiesiogiai siejasi su naujausiomis Lietuvos mokslo tarybos 
paskelbtomis Lituanistikos tyrimų plėtros strateginėmis gairėmis iki 
2020 metų:

� Gairėse nurodomos prioritetinių lituanistikos tyrimų temos atitinka 
klasterio mokslininkų plėtojamas kryptis:

o kultūrinės atminties ir tapatumų sąveikos tyrimai; 
o krikščionybės įtaka Lietuvos visuomenei ir kultūrai; 
o Lietuvos menų sociokultūriniai tyrimai.



TYRIMŲ   KRYPTYS
� Lietuvos meno objektų, reiškinių, personalijų, meninių mokyklų 

istorinės, stilistinės, ikonografinės kaitos tyrimai, apimantys sakralinę 
ir pasaulietinę (vaizduojamąją ir taikomąją) dailę, architektūrą.

� Architektūros bei dailės istorijos faktografiniai ir analitiniai tyrimai 
buvusios LDK teritorijos ribose. Lietuvos meno sąsajos su Europos ir 
pasaulio kontekstu.

� Medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo tyrimai, paveldosaugos 
problemos. Kultūros paveldo animavimas ir integracija į šiuolaikinį 
Lietuvos sociokultūrinį potencialą.

� Tapatumo problematika Lietuvos, išeivijos ir paribio kultūrų mene: 
lyginamieji tyrimai. Istoriniai ir šiuolaikiniai meno reiškinių lokalinio 
tapatumo pjūviai.

� Lietuvos menotyros istoriografija ir metodologija. 



LIETUVOS ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS 
TYRIMAI (prof. habil. dr. V. Levandausko ir jo doktorantų
plėtojama kryptis) 

� MONOGRAFIJA: 
Levandauskas, Vytautas.
Lietuvos mūro istorija. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla, 2012. 455 p. 

� Doktoranto Gintauto Žalėno 
mokslinis straipsnis apie mokslinis straipsnis apie 
Joniškio rajono bažnyčių varpus 
ir jų katalogas (Žiemgala: 
istorijos ir kultūros žurnalas).

� Doktorantės Silvijos 
Slaminskienės 13 straipsnių 
Skaitmeniniame Lietuvos 
architektūros istorijos archyve 
(www.autc.lt)



KULTŪROS PAVELDO tyrimai
paveldo pažinimas, išsaugojimas, animavimas ir integracija į šiuolaikinį 
Lietuvos sociokultūrinį potencialą.

� Paveldosaugos tematika 
paskelbti prof. dr. Nijolės 
Lukšionytės ir dr. Jolitos 
Butkevičienės moksliniai 
straipsniai (Journal of straipsniai (Journal of 
architecture and urbanism. 
Vilnius : Technika, Vol. 36)



2012 – 2013 m. vykdomas LMT finansuojamas projektas: 
„Archimedė“- Kauno miesto medinės architektūros 
duomenų bazė“ (LIT-6-12)

� Parengtos sutartys su partneriais dėl dokumentų paieškos (KAVB, 
KAA) ir darbas archyve;

� Atliekama fotofiksacija (Vilijampolė, Panemunė, Aleksotas);
� Parengta ir gyventojams dalijama praktinių patarimų metodinė 

medžiaga / lankstinukas;
� Organizuojama savanoriška veikla;
� Telkiama medinių namų bendruomenė, bendraujama socialiniame � Telkiama medinių namų bendruomenė, bendraujama socialiniame 

tinkle FB;
� Konsultuojami medinių namų naudotojai ir savininkai;
� Atnaujinta nuo 2011 m. pildoma Kauno medinės architektūros 

duomenų bazė;
� Sukurta internetinė svetainė www.archimede.lt, kurioje nuolat 

pildoma natūrinių ir archyvinių tyrimų medžiaga apie Kauno miesto 
medinę architektūrą.

Projekto vadovė – N. Lukšionytė, vykdytojai: dr. I. Veliutė, dr. J. Butkevičienė,                    
mg. P.T. Laurinaitis, savanoriai – dokt. V. Migonytė, mg. Asta Raškevičiūtė ir kt.

Paveldo animavimo projektas



•

Tinklalapis www.archimede.lt, FB 

•

Paveldo animavimo projektas



2012 m. spalio mėn. VDU klasterių projektų konkurse gautas 
finansavimas projektui Kauno miesto medinio paveldo 
dokumentavimas (vadovė–prof. dr. N.Lukšionytė, vykdytojai-dr.I.Veliutė ir kt.);

� Kartu su „Architektūros paveldo animacijos“ dalyko studentais vykdyta 
Kauno medinių namų fotofiksacija ir istorinės medžiagos rinkimas 
Kauno apskrities archyve.

Paveldo animavimo projektas



Praktinių patarimų metodinė medžiaga

Paveldo animavimo projektas



SAKRALINIO MENO tyrimai
� Išleista monografija: 

Kamuntavičienė V., Šinkūnaitė L. 
Apytalaukio parapija. 
Mikrobendruomenės istorija. 
Kaunas, VDU leidykla, 2012. 

� 2012 m. paskelbti 3 moksliniai 
straipsniai sakralinės dailės ir 
architektūros temomis LOGOS, 
SOTER žurnaluose (prof. dr. Laima 
Šinkūnaitė). 

Išleistas albumas su įžanginiais tekstais 
apie Kauno arkikatedrą: Rima 
Valinčiūtė-Varnė, Eugenijus Rūkas.
Kauno arkikatedra bazilika. Kaunas: Terra
publica, 2012. – 59 p. ISBN 978-9955-
652-98-4

Šinkūnaitė). 
� Nuo 2012 m. vykdomas LMT 

finansuojamas projektas 
Krikščioniškoji ikonografija 
XVII – XX a. Lietuvos dailėje: 
tradicijos ir transformacija
(VAT-12031, biudžetas 223.900 Lt), 
vadovė prof. dr. L. Šinkūnaitė;

� Skaitytos viešos paskaitos, 
parengtos radijo laidos (Aušra 
Vasiliauskienė, Indrė Šurkutė, 
Laima Šinkūnaitė).



LIETUVOS XX A. DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS 
tyrimai

� Doc. dr. Raimonda 
Simanaitienė paskelbė 3 
mokslinius straipsnius apie 
taikomosios dailės kūrėjus ir 
apie kūrybiškumo lavinimo 
metodus.

� Prof. emeritas, habil dr. 
Vladas Stauskas ilgametę Vladas Stauskas ilgametę 
mokslininko ir kraštovaizdžio 
architekto patirtį apibendrino 
monografijoje:
Architektūra, aplinka, 
atostogos / Vladas 
Stauskas. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla, 
2012. 387 p. 



LIETUVOS MENOTYROS ISTORIJOS tyrimai

� Klasterio mokslininkų L.Šinkūnaitės,      
V. Levandausko, N. Lukšionytės,           
A. Slavinskienės, R. Simanaitienės,       
J. Butkevičienės straipsniuose pirmą 
kartą išsamiai nagrinėta menotyros 
kaip mokslo šakos istorija Lietuvoje 
nuo XIX a. pradžios iki šių dienų. 

� 2011 m. išleistas mokslinio žurnalo 
7 tomas, skirtas menotyros istorijos 
tyrimams: Meno istorija ir kritika 
/ Art History & Criticism. T. 7. Meno 
istorijos riboženkliai / Landmarks of 
Art History / Sud. Nijolė Lukšionytė, 
Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė. 
Kaunas: VDU leidykla, 2011.



LIETUVOS MENOTYROS ISTORIJOS tyrimai

� 2012 m. menotyros istorijos problematika paskelbti 2 mokslo 
straipsniai:
• Levandauskas, Vytautas. The history of architecture in academic 

works by professors of Vilna university in the first half of the 19th 
century // History of art history in Central, Eastern and South-
Eastern Europe / ed. Jerzy Malinowski. Vol. 1 Toruń : Tako 
publishing house, 2012. ISBN 9788392411086. p. 31-37. 

• Kulvietytė-Slavinskienė, Aušrinė. Jurgis Baltrušaitis ir menotyra 
tarpukario Lietuvoje // Česlovo Milošo skaitymai 5 : Genius Loci -
asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys : [straipsnių rinkinys]. 
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-8552. [T. 5], 
2012, p. 53-60.



Tapatumo problematikai skirtas mokslinio žurnalo 
„Meno istorija ir kritika“ Nr. 8 – Erdvės ir laiko 
reprezentacijos mene. Pasaulėvaizdžiai, diskursai, 
artefaktai (sud. dr. Nijolė Taluntytė).

� Lokalinį tapatumą per 
lyginamuosius kontekstus 
atskleidžia 
Nijolės Taluntytės ir Nijolės Taluntytės ir 
Linos Preišegalavičienės 
straipsniai šiame žurnale



DOKTORANTAI
� 2012-11-16  - apginta disertacija: Ingrida Veliutė. Kauno tvirtovės istorinis bei 

architektūrinis paveldas ir jo animavimo galimybės (vadovė - prof. dr. Nijolė 
Lukšionytė)

Klasterio veikloje dalyvauja 7 doktorantai

� Baigiama parengti Aurelijos Rusteikienės disertacija - Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės ikonografija Lietuvos bažnytinėje dailėje (vadovė - prof. dr. Laima 
Šinkūnaitė) 

� Indrė Šurkutė (2012), vadovė prof. dr. Laima Šinkūnaitė, tema „Nukryžiuotojo Jėzaus 
altoriniai atvaizdai Lietuvos bažnyčių dailėje XIII-XXa.“ altoriniai atvaizdai Lietuvos bažnyčių dailėje XIII-XXa.“ 

� Viltė Migonytė (2012), vadovė prof. dr. Nijolė Lukšionytė, tema „Lietuvos kurortų 
architektūros bruožai tarpukariu (1918-1940)“ 

� Iveta Dabašinskienė (2011), vadovė prof. dr. Nijolė Lukšionytė, tema „Geležinkelių 
infrastruktūros paveldo resursai bei jų ypatumai Lietuvoje 1858-1990, jų 
išsaugojimo ir panaudos galimybės“ 

� Lina Preišegalavičienė (2010), vadovas prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas, tema 
„Tarpukario Lietuvos visuomeninių ir gyvenamųjų interjerų stilistinės ypatybės“

� Gintautas Žalėnas (2010), vadovas prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas, „Lietuvos 
bažnyčių varpai ir jų gamintojai: istorinis menotyrinis aspektas“

� Silvija Slaminskienė (2009), vadovas prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas, tema
„Kunigų meninis indėlis Lietuvos XIX-XX a. sakralinės architektūros raidai“ 



KLASTERIO MOKSLININKŲ 2011-2012 M. 
PASKELBTŲ MOKSLO DARBŲ STATISTIKA

Mokslo darbai 2011 2012

Mokslo monografijos - 1

Mokslo straipsniai:

mokslo leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės 
informacijos instituto pagrindinių žurnalų sąrašą 1 1informacijos instituto pagrindinių žurnalų sąrašą

užsienio leidiniuose registruotuose kitose 
tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų 
bazėse

2

periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, 
registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės 
informacijos duomenų bazėse

12 8

kituose recenzuojamuose periodiniuose, 
tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo 
leidiniuose

10 5



KLASTERIO MOKSLININKŲ DALYVAVIMO 
MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE  STATISTIKA 
2011-2012 M. 

Padaryti 
moksliniai 
pranešimai

2011 2012

Tarptautinėse 5 6Tarptautinėse 
konferencijose 

5 6

Kitose 
konferencijose

5 11



KLASTERIO MOKSLININKŲ EKSPERTINĖ 
VEIKLA

• ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto ekspertė - prof. dr. N. 
Lukšionytė. 

• Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno komisijos narės: prof. 
dr. N. Lukšionytė, prof. dr. L. Šinkūnaitė, dr. R. Valinčiūtė-Varnė, 
dokt. A. Vasiliauskienė

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 
pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Levandauskaspirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas

• Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 
tarybos pirmininkė - prof. dr. N. Lukšionytė

• Lietuvos mokslo tarybos ekspertė - prof. dr. N. Lukšionytė
• LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento 

paveldosaugos ekspertizės specialistės – prof. dr. N. Lukšionytė, 
prof. dr. L. Šinkūnaitė 

• Tarptautinės statybos ir architektūros mokslo ir inovacijų 
tarybos (C.I.B) narys-ekspertas – prof. habil. dr. V. Stauskas. 



KLASTERIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2011 – 2012 M.

Lėšų paskirtis 2011 m. / lt 2012 m. / lt

Mokslinių konferencijų išlaidoms kompensuoti 207,17 -

Mokslo renginiams organizuoti - -

Mokslinių leidinių leidybai - -

Mokslinių leidinių įsigijimui 80                                   119,10

Inventoriaus ir paslaugų skirtų moksliniams tyrimams 
atlikti,  įsigijimui 

- 400,51atlikti,  įsigijimui 

Komandiruotėms ir kelionėms moksliniais tikslais 
(archyvinės, ikonografinės medžiagos rinkimas 
straipsniams, pranešimams) 

4 433,84                             1881,8

Šaltinių skaitmeninimo darbai 840,80 -

Straipsnių vertimo paslaugos                   520 -

Leidimai reprodukuoti 350,17                                308,08

Mokslinės veiklos viešinimas 957, 0

Iš viso 6 431,98 lt. 
(liko 976,68 lt.)

3666,49 lt.
(liko 1808,79 lt.)

2011 m. paskirta suma: 5 080 lt. 2012 paskirta suma: 4 777 lt. 



KLASTERIO VEIKLOS AKTUALUMAS

� Lietuvos meno ir kultūros paveldo klasterio mokslininkų veiklos
rezultatai apibendrinti straipsnyje:

Lukšionytė, Nijolė; Kulvietytė-Slavinskienė, Aušrinė. Lietuvos meno ir
kultūros paveldo tapatumo tyrimai // Vytauto Didžiojo universiteto mokslo
klasteriai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, p. 47-60.

� Ypač pastebimi teoriniai ir praktiniai paveldo objektų ir sakralinio
meno tyrimai.meno tyrimai.

� Novatoriškas yra tausojantis požiūris į kultūros paveldą ir
architektūros restauravimo vertinimas šiuolaikinio požiūrio į
autentiškumą kontekste.

� Kultūros paveldo animavimo idėjos formuoja glaudesnį santykį tarp
tyrėjų ir visuomenės.

� Kelių disciplinų sąlytis leidžia gilintis į meno bei kultūros paveldo
tapatumo problematiką.



ATEITIES GAIRĖS

� 2013 m. bus apginta 1 daktaro disertacija;
� Artimiausioje perspektyvoje numatoma plėtoti stipriąsias klasterio � Artimiausioje perspektyvoje numatoma plėtoti stipriąsias klasterio 

veiklos puses: tęsti teorinius ir praktinius kultūros paveldo bei 
sakralinio meno tyrimus, gilintis į kultūrinio tapatumo problematiką. 
Kristalizuojasi požiūris į Lietuvos meninį palikimą platesniu 
geografiniu kontekstu, o lokali informacijos sklaida ugdo visuomenės 
kultūrinę savimonę. 

� Toliau leidžiamas žurnalas „Meno istorija ir kritika“, deja, jo kol kas
nepavyko įtraukti į tarptautinę MLA duomenų bazę.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


