
Profesorius Rimas Kalvaitis gimė Kaune, augo Rumšiškėse ir Zapyškyje iki 1944 m. 
Traukiantis frontui su tėvais išvyko į Vakarų Europą, gyveno ir dirbo Vokietijoje, Belgijoje, 
Airijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, vėliau persikėlė į JAV. Ten užbaigė mokslus, įgijo 
filosofijos daktaro (PhD) mokslinį laipsnį, su žmona užaugino penkis vaikus. Aktyvus 
išeivijos renginių dalyvis ir organizatorius.

1989 m. jis buvo išrinktas į VDU Atkuriamąjį Senatą (iki 1996 m.), po metų sugrįžo į 
Lietuvą prisidėti prie Nepriklausomybės atstatymo. Vytauto Didžiojo universitete jis taip 
pat buvo Senato narys (1996–2000 m.), dirbo vizituojančiu profesoriumi Ekonomikos 
ir vadybos fakultete (1991–1997 m.). Universitete skaitė marketingo, vadybos, reklamos 
praktinius kursus verslininkams.

1992–1993 m. prof. R. Kalvaitis buvo užsienio ekonomikos patarėjas LR Užsienio reikalų 
ministerijoje, taip pat lygiagrečiai dirbo Naujojo Hampšyro universitete ir Naujosios 
Anglijos koledže ( JAV). Jo kvietimu VDU studentai dalyvavo vasaros intensyviuose 
marketingo kursuose Naujosios Anglijos koledže.

Dirbdamas Lietuvoje, taip pat išleido tris poezijos rinkinius, iki šiol palaiko ryšius su 
VDU bendruomene.

A P I E  P R O F E S O R I Ų  R I M Ą  K A LVA I T Į

Profesorius Kęstutis Skrupskelis gimė Kaune, vieno įdomiausių prieškario žurnalistų Igno 
Skrupskelio ir literatūrologės Alinos Skrupskelienės šeimoje. Jo akademinė specialybė – 
Amerikos filosofijos istorija ir filosofinių tekstų tyrinėjimas bei redagavimas. Dėstė 
filosofiją Pietų Karolinos ( JAV) ir Vytauto Didžiojo universitetuose, šiuo metu jis yra 
filosofijos profesorius emeritas.

Nuo 1991 m. dėstė ugdymo filosofiją VDU Pedagogikos centre, vėliau – Edukologijos 
katedroje. Prisidėjo prie šių padalinių plėtotės dalindamasis savo sukaupta patirtimi 
bei per pirmąjį atkurtojo universiteto dešimtmetį pristatydamas VDU bendruomenei 
progresyvias idėjas apie filosofijos tradicijas bei jos sąsajas su modernia švietimo praktika 
JAV, skaitydamas filosofijos paskaitas magistrantams, doktorantams, mokytojams.

Profesorius taip pat yra vykdęs archyvinius tyrinėjimus. Lietuviškai jų metodus jis yra 
pritaikęs recenzuodamas knygą „Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai“ 
(2001).

Filosofas domisi prieškario Lietuvos intelektualiniu gyvenimu, spaudos istorija, okupacijų 
padariniais politinės sąmonės raidai. Yra parašęs ir išleidęs knygas „Ateities draugai. 
Ateitininkų istorija iki 1940 m.“ (2010), „Vaikų žaidimas: „XX amžiaus“ karikatūros“ 
(2008), paskelbęs daugelį straipsnių akademinėje, kultūrinėje ir kitoje spaudoje.

A P I E  P R O F E S O R I Ų  K Ę S T U T Į  S K R U P S K E L Į



Professor Rimas Kalvaitis was born in Kaunas, raised in Rumšiškės and Zapyškis  
(until 1944). As the front was retreating, he and his parents departed for Western Europe. 
He worked and lived in Germany, Belgium, Ireland, England, and France. Later he moved 
to the USA, where he graduated, earned a PhD and raised five children with his wife.  
While overseas he became an active participant and organizer of diaspora events.

In 1989, Prof. Kalvaitis was elected to the VMU Restoration Senate (until 1996) and 
upon return to Lithuania a year later contributed to the restoration of the country’s 
independence. At Vytautas Magnus University, he was also a Senate member  
(1996–2000), a visiting professor at the Faculty of Economics (1991–1997) and  
a lecturer of marketing, management, advertising, etc. 

Between 1992 and 1993, Prof. Kalvaitis worked as a foreign economics adviser at the 
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania and also, in parallel, at the Southern New 
Hampshire University and the New England College (USA). Several VMU students  
were also invited to study intensive marketing courses at NEC by Kalvaitis’ initiative. 

While working in Lithuania, he also published three poetry collections and has 
maintained ties with the VMU community. 

Professor Kęstutis Skrupskelis was born in Kaunas, in the family of one of the most 
intriguing pre-war journalists Ignas Skrupskelis and the literature scientist Alina 
Skrupskelienė. His academic specialty is the history of American philosophy and research 
and editing of philosophical texts. The professor has taught philosophy at the University of 
South Carolina and is currently its professor emeritus.

In 1991, Prof. Skrupskelis started teaching philosophy of education at the VMU Centre 
of Pedagogy, later in the Dept. of Education. He contributed to the development of these 
divisions by sharing his experience and, over the first decade of the reestablished VMU, 
introducing the community to advanced ideas about philosophy traditions and their 
relations to modern education practices in the USA. Prof. Skrupskelis has read philosophy 
lectures to master and doctoral degree students, teachers, etc.

The professor has also conducted archive research. He has employed its methods in 
Lithuanian while reviewing Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai (2001).

Prof. Skrupskelis is interested in the intellectual life of pre-war Lithuania, the history of the 
press, and the consequences of occupations on the development of political consciousness. 
He has written and published books, including Ateities draugai. Ateitininkų istorija iki 
1940 m. (2010) and Vaikų žaidimas: „XX amžiaus“ karikatūros (2008), as well as a large 
number of articles in academic, cultural and other periodicals.

A B O U T  P R O F E S S O R  R I M A S  K A LVA I T I S

A B O U T  P R O F E S S O R  K Ę S T U T I S  S K R U P S K E L I S


