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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. 
� Siekiama plėsti profesinius kontaktus su Europos ir pasaulio mokslininkų 
bendruomenėmis. 
� Klasterio tema atitinka nuolatinį Lietuvos valstybės pripažintą Lituanistikos 
mokslinių tyrimų prioritetą. 

Išskirtinis klasterio bruožas – mokslinių tyrimų plėtros derinimas su jų rezultatų 
sklaida ir viešinimu, kuris vyksta keliais būdais:
1) ekspertinis paveldo objektų vertinimas ir taikomojo pobūdžio tyrimai. Klasterio 
mokslininkai, atlikdami architektūros objektų bei sakralinio meno ekspertizes, 
prisideda prie tausojančio ir maksimalų autentiškumą palaikančio aplinkos 
formavimo; 
2) per paveldo animavimo projektus vyksta magistrantų edukacija ir įtraukiama 
miesto visuomenė; 
3) menotyrinių tyrimų duomenys įterpiami į kuruojamas parodas, viešas paskaitas, 
radijo ir televizijos  laidas, interneto svetaines.



AKTUALUMAS

Klasteryje plėtojamos tyrimų tematikos tiesiogiai siejasi su naujausiomis Lietuvos 
mokslo tarybos paskelbtomis Lituanistikos tyrimų plėtros strateginėmis gairėmis
iki 2020 metų: http://www.lmt.lt/lt/naujienos/parengtas-lituanistikos-tyrimu-
9h91.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html

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

1) kultūrinės atminties ir tapatumų sąveikos tyrimai; 
2) krikščionybės įtaka Lietuvos visuomenei ir kultūrai; 
3) Lietuvos menų sociokultūriniai tyrimai.



TYRIMŲ   KRYPTYS

• Lietuvos meno objektų, reiškinių, personalijų, meninių mokyklų istorinės, 
stilistinės, ikonografinės kaitos tyrimai, apimantys sakralinę ir pasaulietinę 
(vaizduojamąją bei taikomąją) dailę, architektūrą.

• Meno istorijos faktografiniai ir analitiniai tyrimai buvusios LDK teritorijos ribose. 
Lietuvos meno sąsajų su Europos ir pasaulio kontekstu tyrimai.

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

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

• Lietuvos menotyros istoriografija ir metodologija. 



2008 m. išleista kolektyvinė 
monografija. 

SAKRALINIO MENO tyrimai

Autorės:

Šinkūnaitė L.
Valinčiūtė-Varnė R.
Lukšionytė N.
Kamuntavičienė V.



SAKRALINIO MENO tyrimai

Mokslinė konferencija Šiluva Lietuvos kultūroje, skirta Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje 400 metų jubiliejui (2008 04 18).

Meno istorija ir kritika. Šiluva Lietuvos kultūroje (sudarytojos: L. Šinkūnaitė, R. Valinčiūtė-
Varnė) T. 5. 2009. Žurnalas referuojamas tarptautinėje duomenų bazėje (MLA International 
Bibliography).



SAKRALINIO MENO tyrimai

Šinkūnaitė, Laima. St. Bruno of Querfurt in 
frescos of Pažaislis. Kaunas : Kauno 
arkivyskupijos muziejus, 2009.

Šinkūnaitė, Laima. Šv. Brunonas Kverfurtietis 
Pažaislio freskose. Kaunas : Kauno 
arkivyskupijos muziejus, 2009. 



SAKRALINIO MENO tyrimai

Lietuvos bažnyčios : iliustruotas žinynas / 
Tekstų autorės: Edita Šedbaraitė, Laima 
Šinkūnaitė, Indrė Šurkutė, Aušra 
Vasiliauskienė ; sudarytoja L. Šinkūnaitė. 
Kaunas : Terra Publica, 2009.

Sudarytoja L. Šinkūnaitė. Lietuvos 
bažnyčios. Kaunas : Šviesa, 2009.



SAKRALINIO MENO tyrimai

Šinkūnaitė Laima. Kajackas, 
Algimantas. Lietuvos šventieji globėjai. 
Kaunas: Šviesa, 2010.

Šinkūnaitė Laima. Franciskański kościół 
Św. Jerzego w Kownie. Kaunas: Kowieński 
Konwent św. Jerzego, 2010.

Šinkūnaitė Laima. Kaunas Franciskan St. 
George church. Issued by Kaunas St. 
George convent, 2010.



Prof. dr. Laima Šinkūnaitė yra išugdžiusi gausų būrį profesionalių sakralinės dailės 
tyrėjų. Mokslininkei vadovaujant, apginta eilė bakalauro ir magistro darbų, parengtos 
daktaro disertacijos, skirtos sakraliniam paveldui:

Rima Valinčiūtė. Jėzaus Kristaus ikonografija Lietuvos baroko altorių tapyboje. 
Daktaro disertacija. Kaunas: VDU ir ASI, apginta 2006 m. 

Raimonda Norkutė. Angelų ikonografija Lietuvos bažnytinėje dailėje (XVI – XVIII a.).
Daktaro disertacija. Kaunas: VDU ir ASI, apginta 2010 m.  

SAKRALINIO MENO tyrimai

Aušra Vasiliauskienė. Naratyvinių Švč. Mergelės Marijos atvaizdų ikonografija     
XVII – XVIII a. Lietuvos tapyboje. Daktaro disertacija. Kaunas : VDU ir ASI, apginta 
2011 m.

Rengiama 2009 m. įstojusios į doktorantūrą Aurelijos Rusteikienės disertacija - Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės ikonografija Lietuvos bažnytinėje dailėje.



Antra tema - KULTŪROS PAVELDO tyrimai:

paveldo pažinimas, išsaugojimas, animavimas ir integracija į šiuolaikinį 
Lietuvos sociokultūrinį ir ekonominį potencialą.

Paveldo animavimo projektas

• 2008 m. prof. dr. Nijolė Lukšionytė inicijavo
Žaliakalnio architektūros ir tradicinės 
aplinkos pažinimo ir animavimo veiklą.
• Tikslinė grupė - Kultūros paveldo ir turizmo• Tikslinė grupė - Kultūros paveldo ir turizmo
magistrantūros studentai, Kauno miesto 
visuomenė.

• Renginys Tarpukario Žaliakalnis: būti ar 
nebūti?
• Visuomenei pristatytas Kauno miesto 
savivaldybės saugomu paskelbtas kultūrinis 
draustinis (Žaliakalnio dalis nuo Perkūno 
alėjos iki Kauko laiptų).



Paveldo animavimo projektas

2009 m. edukacinis projektas - Medinės miesto architektūros pažinimas ir 
saugojimas

Projekto vadovė - prof. dr. Nijolė Lukšionytė, koordinatorė dokt. Ingrida Veliutė 
Dalyviai: VDU Menų fakulteto Kultūros paveldo ir turizmo, Meno istorijos ir kritikos, 
VDA KDF architektūros specialybių magistrantai.

Vykdytas medinės architektūros paveldo atpažinimas, fiksavimas, apsaugos ir 
tvarkymo problemų iškėlimas.



Paveldo animavimo projektas

2009 m. Medinės miesto architektūros 
pažinimas ir saugojimas

2009 11 19 Kauno Architektų namuose 
inicijuota diskusija apie medinės 
architektūros išlikimą.

Diskusijos dalyviai:
• medinės architektūros tyrinėtojai• medinės architektūros tyrinėtojai
• projektuojantys architektai
• namų savininkai
• kultūros paveldo saugotojai
• magistrantai

Pateikti įvairūs požiūriai ir siūlymai dėl 
medinės Kauno architektūros 
išsaugojimo.



• Sukurta internetinė 

Paveldo animavimo projektas2011 m. projektas – Kauno medinės architektūros 
duomenų bazės sukūrimas, vadovė N. Lukšionytė

• Sukurta internetinė 
svetainė ARCHIMEDĖ 
http://archimede.kaunoplanas.lt/

• patalpinta natūrinių ir 
archyvinių tyrimų 
medžiaga apie medinę 
Kauno architektūrą 
(atliko magistrė          
Eglė Každailytė)



Prof. dr. Nijolės Lukšionytės vadovaujami doktorantai (VDU) tyrinėja šias temas:

Ingrida Veliutė - (VDU menotyros doktorantūra nuo 2007 m.) - Kauno tvirtovės 
istorinės ir architektūrinės ypatybės bei jų atskleidimas šiuolaikinėje paveldosaugoje

Iveta Dabašinskienė - (VDU menotyros doktorantūra nuo 2011 m.) - Geležinkelio 
statinių paveldo resursai Lietuvoje ir jų išsaugojimo galimybės statinių paveldo resursai Lietuvoje ir jų išsaugojimo galimybės 



Lietuvos meno objektų IKONOGRAFINIŲ VAIZDŲ tyrimai,                         
mūrinės ARCHITEKTŪROS PAVELDO tyrimai –

prof. habil. dr. V. Levandausko vystomos kryptys.

Levandauskas Vytautas, Vaičekonytė-
Kepežinskienė Renata. Napoleonas Orda: 
Senosios Lietuvos architektūros peizažai: 
monografija. Vilnius: VDA leidykla, 2006.



Pastaraisiais metais                 
V. Levandauskas ištyrė 
Šiaulių katedros 
architektūrą,

parengė monografiją apie 

ARCHITEKTŪROS PAVELDO tyrimai

parengė monografiją apie 
Lietuvos mūro 
architektūros paveldą.

Levandauskas, Vytautas. Šiaulių Šv. apaštalų 
Petro ir Pauliaus bažnyčia: istorija ir architektūra // 
Šiaulių katedra. Šiauliai: „Aušros“ muziejus, 2009.



Prof. habil. dr. V. Levandausko išugdyti ir šiuo 
metu vadovaujami doktorantai plėtoja įvairias 
menotyros temas:

• Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė. Lietuvos 
architektūros ikonografija XIX a. II pusėje - XX a. I 
pusėje: dailės dokumentiškumo aspektas. Daktaro 
disertacija, apginta 2008. 
• Jolita Butkevičienė. Lietuvos mūrinės 

ARCHITEKTŪROS PAVELDO tyrimai

• Jolita Butkevičienė. Lietuvos mūrinės 
architektūros paveldotvarkos tendencijos 
sovietmečiu. Daktaro disertacija, apginta 2010.

• Silvija Slaminskienė (2009). Kunigų meninis 
indėlis Lietuvos XIX-XX a. sakralinės architektūros 
raidai.
• Lina Preišegalavičienė (2010).Visuomeninių ir 
gyvenamųjų interjerų stilistinės ypatybės 
tarpukario Lietuvoje (1918-1940).
• Gintautas Žalėnas (2010). Lietuvos bažnyčių 
varpai ir jų gamintojai: istorinis, menotyrinis 
aspektas.

Pirmasis mokslinio žurnalo “Meno istorija ir 
kritika” numeris (2005), sudarytas          
prof. V. Levandausko ir J. Butkevičienės



TAPATUMO PROBLEMATIKA Lietuvos kultūroje: istoriniai ir šiuolaikiniai meno 
reiškinių lokalinio tapatumo pjūviai. Doc. dr. N. Taluntytės inicijuota tyrimų kryptis.

Klasterio mokslininkai 2007-2008 m. pirmieji aktualizavo tapatumo analizės kryptį, 
kuri nacionaliniu lygmeniu 2010 m. patvirtinta prioritetinėje mokslo programoje 
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas.

Česlovo Milošo žemė / Sudarytoja ir mokslinė 
redaktorė N. Taluntytė. Kaunas: VDU leidykla, 
2007 (bendras Menų fakulteto ir Č. Milošo 
Slavistikos centro leidinys). 

Meno istorija ir kritika. Menas ir tapatumas. T.4 / 
Sudarytoja ir mokslinė redaktorė N. Taluntytė, 
Kaunas:VDU leidykla, 2008.



Lietuvos taikomosios dailės tyrimų temą vysto doc. dr. Raimonda Simanaitienė, 
klasteryje dalyvaujanti nuo 2010 m.

• Tiria XX-XXI a. meninį stiklą ir keramiką, 
publikuoja mokslinius straipsnius.

• Organizuoja vietinius ir tarptautinius stiklo 
meno bei keramikos projektus, kuruoja meno bei keramikos projektus, kuruoja 
parodas.

• Kuruoja tarptautinius stiklo meno projektus: 
2011 m. VITRUM BALTICUM V. IMAGE 
MEMORY (regimoji atmintis). Dalyvavo 
menininkai iš Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Rusijos). 



Projektas „Meninis stiklas 
virtualioje/viešoje erdvėje“ (2010 m.) 
parengtas, siekiant visuomenę plačiau 
supažindinti su vitražo bei meninio 
stiklo pastarųjų metų kūriniais ir jų 
autoriais. 

Projekto vadovė – Raimonda Kogelytė-

TAIKOMOSIOS DAILĖS tyrimai

Projekto vadovė – Raimonda Kogelytė-
Simanaitienė

Juos pristato tinklalapis 
http://www.stiklomenas.lt/index.php



XIX-XX a. pr. Lietuvos dailės: tarpkultūrinių mainų ir kultūrinio tapatumo 
tyrimus ir jų viešinimą plėtoja doc. dr. Aušrinė Slavinskienė

• Moksliniai tyrimai skelbiami  
konferencijose, užsienio ir Lietuvos 
leidiniuose;

• Skaitomi viešų paskaitų ciklai:

Miunchenas ir Lietuva: dailės sąsajos Miunchenas ir Lietuva: dailės sąsajos 
XIX-XX a. pradžioje (2008) - Kaune, 
Alytuje, Utenoje;

Unikalus XIX a. leidinys - Jono 
Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumas“ 
(2009) - Kaune, Vilniuje, Utenoje, 
Anykščiuose, Alytuje, Birštone;

Bajoro įvaizdis XIX a. dailėje (2010) -
Kaune, Birštone, Alytuje.



Pastaruoju metu klasterio mokslininkai suaktualino LIETUVOS MENOTYROS 
ISTORIJOS tyrimus

• 2010 m. spalio 14–15 d. surengta 
tarptautinė mokslinė konferencija 
Meno istorijos riboženkliai. 

• Paminėta 200 metų sukaktis nuo • Paminėta 200 metų sukaktis nuo 
pirmosios viešos meno istorijos 
paskaitos, perskaitytos Josepho 
Saunderso Vilniaus universitete

• Konferencijos tematika - menotyros 
istoriografija, edukacija, metodologija 
Lietuvoje ir Vidurio bei Rytų 
Europoje.



2011 m. išleistas mokslinio žurnalo 7 tomas, 
darbus jame paskelbė Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, 
Rusijos menotyrininkai. 

Klasterio mokslininkų L. Šinkūnaitės,            
V. Levandausko, N. Lukšionytės,                   
A. Slavinskienės, R. Simanaitienės,              

LIETUVOS MENOTYROS ISTORIJOS tyrimai

A. Slavinskienės, R. Simanaitienės,              
J. Butkevičienės straipsniuose pirmą kartą 
išsamiai nagrinėjama menotyros kaip mokslo 
šakos istorija Lietuvoje nuo XIX a. pradžios iki 
šių dienų. 

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.



KLASTERIO MOKSLININKŲ 2009-2011 M. PASKELBTŲ STRAIPSNIŲ 
STATISTIKA

Mokslo straipsniai: 2009 2010              2011

užsienio mokslo leidiniuose, 

įtrauktuose į Mokslinės informacijos 

instituto pagrindinių žurnalų sąrašą

4 1                     1

periodiniuose ir tęstiniuose mokslo 

leidiniuose, registruotuose kitose 

tarptautinėse mokslinės informacijos 

duomenų bazėse

6 5                     12

kituose recenzuojamuose 

periodiniuose, tęstiniuose arba 

vienkartiniuose mokslo leidiniuose

23 10                   10



KLASTERIO MOKSLININKŲ 2009-2011 M. DALYVAVIMO MOKSLINĖSE 
KONFERENCIJOSE  STATISTIKA

Padaryti moksliniai 

pranešimai

2009 2010                    2011

Tarptautinėse 

konferencijose

5 11                         5

konferencijose

Kitose 

konferencijose

3 11                           5



KLASTERIO MOKSLININKŲ VYKDOMI IR ĮVYKĘ MOKSLINIAI TIRIAMIEJI 
PROJEKTAI

2011-2010 m.

Kauno miesto savivaldybės remiamas projektas - Kauno medinės architektūros 
duomenų bazės ARCHIMEDĖ sukūrimas (I etapas, 2011 m.). Vadovė prof. dr. 
Nijolė Lukšionytė.

Lietuvos Mokslo Tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų 
programos projektas Tarptautinė mokslinė konferencija ir leidinys MENO 
ISTORIJOS RIBOŽENKLIAI. Projekto vadovė prof. dr. Nijolė Lukšionytė, dalyviai: 
prof. dr. Laima Šinkūnaitė, doc. dr. Aušrinė Slavinskienė, dokt. Silvija prof. dr. Laima Šinkūnaitė, doc. dr. Aušrinė Slavinskienė, dokt. Silvija 
Slaminskienė. 2010-2011 m.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų grupių programos remiamas projektas 
Lietuvos mūro architektūros paveldo tyrimai ir restauravimas. Projekto 
vadovas prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas, dalyviai: doc. dr. Nijolė Taluntytė, 
dr. Jolita Butkevičienė. 2010-2011 m.

Lietuvos Mokslo Tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų 
programos projektas Dingęs miestas (apibendrinama viduramžių Kauno 
archeologinių tyrimų medžiaga). Projekto vadovas doc. dr. Mindaugas Bertašius. 
2010-2011 m.



KLASTERIO MOKSLININKŲ VYKDOMI IR ĮVYKĘ MOKSLINIAI TIRIAMIEJI 
PROJEKTAI

2009
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dalinai finansuojamas 

projektas Medinės miesto architektūros pažinimas ir saugojimas (vadovė: 
prof. dr. Nijolė Lukšionytė; vykdytoja Ingrida Veliutė). 

LR Kultūros rėmimo fondo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas 
projektas: leidinys Šiluva Lietuvos kultūroje (vadovė: dr. Rima Valinčiūtė-
Varnė). 

LR Kultūros rėmimo fondo ir Kauno m. savivaldybės finansuojamas projektas: 
leidinys Šv. Brunonas Kverfurtietis Pažaislio freskose (vadovė prof. dr. 
Šinkūnaitė Laima, dalyvė dr. Rima Valinčiūtė-Varnė). 



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

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

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

• Lietuvos mokslo tarybos ekspertai - prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas,
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. 



PREMIJOS IR APDOVANOJIMAI

2011

Magistrė Iveta Taparauskaitė (Dabašinskienė) už darbą Carinės Rusijos 
plačiųjų geležinkelių infrastruktūros paveldo resursai Lietuvoje ir jų pažinimas
(darbo vadovė – prof. dr. Nijolė Lukšionytė) apdovanota LMA pagyrimo raštu.

2010

Magistrė Indrė Šurkutė už darbą Šv. Antano Paduviečio atvaizdų ikonografija 
Lietuvos baroko dailėje. Šventojo takais Žemaitijoje (darbo vadovė prof. dr. Laima 
Šinkūnaitė) apdovanota LMA pagyrimo raštu.

20092009

Magistrė Silvija Slaminskienė už darbą Kunigų meninė veikla kuriant katalikų 
bažnyčios kompleksus Užnemunėje 1918-1940 m. (darbo vadovas prof. habil dr. 
Vytautas Levandauskas) apdovanota LMA premija.

2008

Prof. habil. dr. Vladui Stauskui Kauno m. savivaldybė suteikė Metų kultūros 
veikėjo garbės vardą ir paskyrė premiją.



Klasterio lėšų panaudojimo ataskaita 2010-2011 metais:

Lėšų paskirtis Išleista lėšų (Lt.) 
2010 metais 2011 metais

Mokslinių konferencijų išlaidoms 
kompensuoti 

910,85                                   207,17

Mokslo renginiams organizuoti - -

Mokslinių leidinių leidybai - -

Mokslinių leidinių įsigijimui 1084,65                                80

Inventoriaus, skirto moksliniams 
tyrimams atlikti, įsigijimui 

198                                       -

Kita: komandiruotėms moksliniais 
tikslais (archyvinės, ikonografinės 
medžiagos rinkimas straipsniams, 
pranešimams) 

865,98                                  4 433,84

Šaltinių skaitmeninimo darbai 160                                      840,80

Straipsnių vertimo paslaugos                   
Leidimai reprodukuoti

Iš viso: 

- 520
- 350,17

3 219,48 (liko 2328,66)       6 431,98 (liko 976,68)

2011 m. paskirta suma 5 080 lt.                        2010 m. paskirta suma 4 360 lt. 

2009 m. paskirta suma 2 839 lt. panaudota komandiruotėms ir klasterio narių tiriamajai ekspedicijai į Gudiją.



Tiriamosios ekspedicijos

2009 m. birželio mėn. klasterio mokslininkai buvo išvykę į tiriamąją ekspediciją į 
Gudiją. Tirti meno ir kultūros paveldo objektai.

Klasterio mokslininkai prie Alšėnų pilies likučių 2009-06-13



Lietuvos meno ir kultūros paveldo klasterio mokslininkų veiklos rezultatai yra 
matomi VDU ir  bendrame Lietuvos mokslinių tyrimų lauke. 
• Ypač pastebimi teoriniai ir praktiniai paveldo objektų ir sakralinio 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. 

Klasterio veiklos aktualumas ir ateities gairės

problematiką. 

Artimiausioje perspektyvoje numatoma plėtoti stipriąsias klasterio veiklos puses: 
tęsti teorinius ir praktinius kultūros paveldo bei sakralinio meno tyrimus, gilintis į 
Lietuvos menotyros istoriografiją bei metodologiją, o taip pat vystyti kultūrinio 
tapatumo problematiką. Poreikis visoms šioms tematikoms tebėra aktualus. 



Artimiausi planai:

� Klasterio nariai: dr. J. Butkevičienė, prof. V. Levandauskas, prof. N. Lukšionytė, 
doc. A. Slavinskienė, prof. V. Stauskas, prof. L. Šinkūnaitė artimiausiu metu planuoja 
išleisti mokslo monografijas;

� 2012 m. bus apginta 1 daktaro disertacija;

� 2012 m. mokslininkai yra pateikę 3 paraiškas dalyvauti LMT finansuojamose � 2012 m. mokslininkai yra pateikę 3 paraiškas dalyvauti LMT finansuojamose 
programose (mokslininkų grupių, Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015, 
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas). 

Pranešimą parengė:

Prof. dr. Nijolė Lukšionytė
Doc. dr. Aušrinė Slavinskienė


